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Spis treści

I Zadania i charakter pracy.
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C.65 Horyzont cz ↪astek we wszechświecie rozszerzaj ↪acym si ↪e. . . . . . . . . . . . 173
C.66 Najprostsze obliczenia promieni horyzontów,

podstawowe wnioski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

9 WYBRANE ZAGADNIENIA DALSZYCH WYK LADÓW 176
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8
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0 = vT0 gdybyśmy traktowali prze-
suni ↪ecie z (niepoprawnie) jako wynik efektu Dopplera i obliczali pr ↪edkość
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9.1 Zmiany stosunku liczebności neutronów do protonów w zależności od spa-
daj ↪acej temperatury wczesnego wszechświata. Krzywa 1 podaje stosunek
wyrażony zwi ↪azkiem (9.13), to jest gdy reakcje (9.12) utrzymuj ↪a równowa-
g ↪e termodynamiczn ↪a, faktycznie zrywan ↪a w otoczeniu punktu N. Krzywa 2
podaje stosunek po zerwaniu równowagi. W fazie AB od l ↪aczaj ↪a si ↪e neutri-
na (kiedy charakterystyczny czas reakcji tr staje si ↪e rz ↪edu charakterystycz-
nego czasu ekspansji teksp.. W fazie BC anihiluj ↪a leptony i stosunek n/p
zamarz lby ostatecznie, ale nast ↪epuje powolny rozpad swobodnych neutro-
nów (faza CD i krzywa przerywana) wyczekuj ↪acych na efektywne reakcje
j ↪adrowe (9.11). Reakcje te powstrzymuje natychmiastowa fotodezintegracja
j ↪ader 2D przez otaczaj ↪ace je kwanty γ. Krzywa 3 podaje zamarzni ↪ety osta-
tecznie stosunek n/p, kiedy reakcje (9.11) mog ↪a już efektywnie zachodzić
(energie kwantów γ spadaj ↪a poniżej energii wi ↪azania 2D) i w l ↪aczaj ↪a trwale
wszystkie neutrony w sk lad j ↪ader powsta lych w nukleosyntezie pierwotnej. 188

9.2 Dopuszczalna liczebność Nν odmian neutrin (a zatem i liczebność rodzi-
ny cz ↪astek elementarnych) prognozowana w oparciu o pomiary ilości 4

2He
produkowanego w nukleosyntezie pierwotnej. Parametr η = ηB/ηγ podaje
stosunek koncentracji wszystkich barionów wszechświata (także tych z ma-
terii ukrytej) do koncentracji fotonów. Ograniczenia pomiarowe podane s ↪a
prostok ↪atami: I dla starszych danych, o wysokim poziomie ufności, II dla
nowszych danych, o niższym poziomie ufności. . . . . . . . . . . . . . . . . 194
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Rozdzia l 1

Cele i metody wyk ladów kosmologii.

Zadania i uk lad pracy.

1.1 Edukacyjne znaczenie kosmologii.

Dlaczego kosmologia? Co nas sk lania aby kosmologi ↪e wprowadzić powszechniej do na-
uczania w ramach nauk fizycznych? Zwróćmy uwag ↪e na niektóre choćby aspekty tego
zagadnienia.

•
”
Wiekuista cisza tych niezmierzonych g l ↪ebi przeraża mnie”

(Blaise Pascal,

Myśli, rok 1660).

•
”
Nikt, kto kiedykolwiek spogl ↪ada l w g l ↪ebie nocnego nieba nie móg l oprzeć si ↪e uczuciu

poruszenia wywo lanego majestatem kosmosu. Ale inne by ly emocje przeżywane na-
wet kilka pokoleń wstecz od tych, których doznajemy dzisiaj — dzís już świadomi, że
cz lowiek jest w stanie zrozumieć, że prawa fizyki sprawdzaj ↪a si ↪e także w najdalszych
cz ↪eściach Wszechświata i si ↪egaj ↪a do najwcześniejszych momentów kreacji”

(D. Allen Bromley,

w wyk ladzie inauguruj ↪acym XVI Zgromadzenie Ogólne Mi ↪edzynarodowej Unii Fi-
zyki Czystej i Stosowanej, rok 1979).

•
”
Teoria gor ↪acego Wielkiego Wybuchu jest obecnie ustalona ponad wszelk ↪a rozs ↪adn ↪a

w ↪atpliwość. Pod tym wzgl ↪edem porówna lbym j ↪a do stwierdzeń, że Ziemia i inne
planety poruszaj ↪a si ↪e wokó l S lońca”

(Jakow B. Zeldowicz,
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w wyk ladzie inauguruj ↪acym XVII Zgromadzenie Ogólne Mi ↪edzynarodowej Unii Astro-
nomicznej, rok 1983).

Ostatnie z cytowanych zdań jest tak radykalne, że być może nie wszyscy specjalísci ze-
chcieliby si ↪e pod nim podpisać. Znamienny jest jednak sam fakt, że móg l je napisać jeden
z najwybitniejszych kosmologów już kilkanaście lat temu. Znamienna jest powszechność
podobnych wypowiedzi.

Tajemnica wszechświata przyci ↪aga la ludzi od tysi ↪ecy lat. Zawsze zadawano kosmologiczne
pytania. Czym s ↪a gwiazdy? Czy wszechświat jest skończony? Czy jest wieczny, czy też
mia l jakís pocz ↪atek? Jakie s ↪a formy tworz ↪acej go materii? Szczególnie kwestie pocz ↪atku
i losów wszechświata należa ly do najbardziej pobudzaj ↪acych i zawsze ponawianych.

Jednakże w ostatnim okresie naszych dziejów, w ostatnich osiemdziesi ↪eciu, a zw laszcza
ostatnich czterdziestu latach wydarzy lo si ↪e coś istotnie nowego. Kosmologiczne pytania
i odpowiedzi przesta ly być domen ↪a filozoficznego tylko, spekulatywnego myślenia. Za na-
szych czasów zmieni l si ↪e zasadniczo status kosmologii: zachowuj ↪ac filozoficzny kontekst [1]
przekszta lci la si ↪e z domeny spekulacji i zgadywań w pe lnoprawn ↪a nauk ↪e ścis l ↪a, w istocie
w swoist ↪a cz ↪eść fizyki. Pierwszym kamieniem milowym by lo zastosowanie do wszechświa-
ta metod ogólnej teorii wzgl ↪edności [2, 3], drugim wykrycie ekspansji wszechświata [4, 5].
Gwa ltowny rozwój [6, 7] rozpocz ↪a l si ↪e po odkryciu promieniowania reliktowego [8], po-
twierdzaj ↪acego trafność przewidywań kosmologicznych. Najważniejszym jednak aspektem
kosmologii ostatnich lat jest jej fascynuj ↪ace splecenie si ↪e z fizyk ↪a cz ↪astek elementarnych
[9, 10] i fundamentalnymi problemami ca lej fizyki [11]. Dzís najistotniejszych dla fizyki
odpowiedzi szukamy w pozosta lościach po zadzia laniu najpot ↪eżniejszego akceleratora —
tego na samym Pocz ↪atku. Dzís kosmologia znajduje si ↪e w centrum uwagi fizyków, a liczba
prac kosmologicznych lawinowo przyrasta. Tak zwany model standardowy podaje szcze-
gó lowy i spójny opis pocz ↪atków i ewolucji wszechświata, w j ↪ezyku fizyki. I jeśli nawet
mylimy si ↪e w szczegó lach, a nawet gdyby w niektóych g lównych ideach, to pozostanie
trwa lym osi ↪agni ↪eciem naukowy j ↪ezyk — umożliwiaj ↪acy formu lowanie sprecyzowanych py-
tań i ścis lych odpowiedzi. Odpowiedzi, które mog ↪a być zweryfikowane przez pomiary.

Możemy si ↪e spodziewać, że w przysz lości obecny model standardowy zostanie umocniony
i dalej rozwini ↪ety. Gdyby jednak nawet zosta l zast ↪apiony przez ca lkiem inn ↪a teori ↪e, to b ↪e-
dzie ona mog la wyrosn ↪ać z niego w laśnie, jako podstawowej sprawdzalnej bazy naukowej.

Obecny status kosmologii zapewnia jej wielkie znaczenie edukacyjne. Kosmologia wy-
korzystuj ↪a teori ↪e wzgl ↪edności, fizyk ↪e j ↪adrow ↪a i cz ↪astek elementarnych, termodynamik ↪e,
fizyk ↪e statystyczn ↪a etc., syntetyzuje szereg ważnych zagadnień i dzia lów fizyki. Czyni to
w sposób naturalny stosuj ↪ac prawa fizyki do ca lości wszechświata. Uwypuklaj ↪ac g l ↪ebo-
k ↪a jedność fizyki wskazuje w ten sposób na fundamentaln ↪a jedność Natury [12] — jeden

”
plan” manifestuj ↪acy si ↪e w strukturze i ewolucji najwi ↪ekszego i jedynego Obiektu. Dlatego

wyk lady kosmologii staj ↪a si ↪e szczególnie wartościowe po kursie fizyki lub też jako intere-
suj ↪ace i g lebokie zakończenie tego kursu.

Inna wielka wartość wyk ladów kosmologii polega na tym, że kosmologia stanowi szczegól-
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nie dobry wzorzec nauki o ugruntowanych już podstawach, lecz stale w fazie tworzenia
— nauki otwartej pe lnej pytań. Zetkni ↪ecie z kosmologi ↪a stwarza mocne poczucie wspó l-
uczestnictwa w poszukiwaniu naukowym, daje żywy kontakt z tworzeniem si ↪e idei i teorii
naukowych. Uczy nie naukowych dogmatów lecz wartościowania argumentów, wskazuje
na niepewności — uwidacznia istot ↪e nauki, jej pytajny charakter. Na uniwersytetach bry-
tyjskich istnieje na ten temat — przejaskrawione oczywíscie świadomie — powiedzenie:

”
Co jest nauk ↪a, nie jest pewne. Co jest pewne, nie jest nauk ↪a.” (Bo jest już tylko wiedz ↪a.)

”
Nienawidz ↪e fizyki” — oto cz ↪esta wypowiedź ankietowanej m lodzieży szkó l średnich, obok

odpowiedzi najpowszechniejszych:
”
nie obchodzi mnie wcale”,

”
po co to komu”,

”
jest nud-

na, jest za trudna”,
”
nic w niej ciekawego”, itp. Podobnie reaguje niestety wiele studentów.

Trzeba zatem szukać w fizyce świadomie i zdecydowanie intryguj ↪acych i przyci ↪agaj ↪acych
tematów. Szczególnie tych, które ogniskuj ↪a w sobie ca l ↪a fizyk ↪e, s ↪a istotne dla jej g lównych
problemów. Praktyka dowodzi, że w dzisiejszej fizyce najlepszym chyba tego rodzaju te-
matem jest kosmologia. Tego studenci chc ↪a s luchać, a dzís jest to dziedzina w fizyce
wiod ↪aca, w jej nauczaniu niezbywalna. Obfitość i ranga prac kosmologicznych czo lowych
fizyków (nagrody Nobla) dobitnie potwierdzaj ↪a dojrza lość naukow ↪a kosmologii. Także jej
fundamentalne znaczenie, gdyż niew ↪atpliwie po l ↪aczenie w Gor ↪acym Pocz ↪atku fizyki cza-
soprzestrzeni z kwantow ↪a fizyk ↪a cz ↪astek stanowi klucz do najg l ↪ebszej istoty Natury.

Z oczywistych zatem wzgl ↪edów pomini ↪ecie kosmologii w prezentacji fizyki jest obec-
nie niedopuszczalne. Ale czy nie jest to dziedzina za trudna, zbyt zaawansowana dla
zwyk lych, przeci ↪etnych studentów? Otóż na szcz ↪eście wi ↪ekszość fundamentalnych odkryć
kosmologicznych, w tym odkrycie pocz ↪atku wszechświata (kilkuetapowe), daje si ↪e ca lkiem
zadawalaj ↪aco przedstawić w j ↪ezyku fizyki elementarnej. W tych okolicznościach w l ↪acze-
nie tematów kosmologicznych do każdego kursu fizyki ogólnej stanowi dzís elementarn ↪a
powinność wyk ladowcy. Ale zarazem przywilej i okazj ↪e. Bowiem tematy kosmologiczne,
przez ogromn ↪a (i rosn ↪ac ↪a!) moc atrakcyjn ↪a swych pytań i odkryć daj ↪a unikaln ↪a szans ↪e na
wzbudzenie zainteresowania studentów ca l ↪a fizyk ↪a.

Praktyka wskazuje również dobitnie, że szczególnym powodzeniem ciesz ↪a si ↪e d luższe, sa-
modzielne kursy kosmologii realizowane w ci ↪agu semestru (30 godzin), lub nawet roku (60
godzin) w ramach przedmiotów obieralnych. Na przyk lad w bogatej ofercie takich przed-
miotów przedstawionej studentom Wydzia lu Fizyki AGH w laśnie kosmologia rok po roku
znajduje si ↪e zdecydowanie na pierwszym miejscu wyborów studenckich. Ale okazuje si ↪e,
że wybieraj ↪a takie semestralne kursy kosmologii także liczni studenci innych wydzia lów!
Jako fizycy nie powinnísmy zmarnować żadnej tego rodzaju edukacyjnej szansy. Bowiem
studiowanie kosmologii obok jej samoistnych wartości stanowi szczególnie dobr ↪a szko l ↪e
myślenia naukowego. Daje żywy wzorzec metod badawczych, stylu i klimatu naukowego.
Daje żywy wzorzec metod badawczych, stylu i klimatu naukowego, owocny dla przysz lej
w lasnej pracy studentów także w innej dziedzinie.

Wydaje si ↪e przy tym, że rozleglejsza popularyzacja kosmologii mog laby mieć nawet szer-
sze znaczenie spo leczne. Już 40 lat temu C.P. Snow (

”
Two Cultures” [11]) i jego nast ↪epcy

zwracali uwag ↪e na spo leczne niebezpieczeństwa rozdźwi ↪eku mi ↪edzy kultur ↪a humanistycz-
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n ↪a i kultur ↪a nauk ścis lych, mi ↪edzy światem nauki i spo leczeństwem. Brak zrozumienia
prawdziwej istoty nauki powoduje widoczny spadek zainteresowania naukami ścis lymi,
rodzi nieufność i niech ↪eć wobec nauki. Snow wskaza l na możliwość groźnych konsekwencji
i apelowa l o zmian ↪e edukacji, szukaj ↪ac tematu przemawiaj ↪acego do ludzi i pokazuj ↪acego
istotny charakter nauki. Dzís powsta la taka szansa. Tajemnica wszechświata ma ogromn ↪a
si l ↪e przyci ↪agaj ↪ac ↪a, zaś kosmologia jest bardzo dobrym przyk ladem poszukiwań naukowych.

1.2 Komu wyk ladać kosmologi
↪
e, na jakim poziomie?

Doświadczenia praktyczne.

1.2.1 Fizycy i inżynierowie

W pierwszym rz ↪edzie kosmologia powinna być wyk ladana oczywíscie studentom fizyki
i astronomii, a także nauczycielom nauk ścis lych — a jej elementy również przysz lym
inżynierom. Ci ostatni stanowić b ↪ed ↪a najważniejsz ↪a warstw ↪e decyduj ↪ac ↪a o kierunkach
rozwoju spo leczeństwa w dobie technologii, o jego przysz lym kszta lcie. Kszta lcenie poli-
techniczne, nastawione g lównie na

”
jak zrobić”, powinno także zawierać sk ladnik rozsze-

rzaj ↪acy horyzont myślowy, ukazuj ↪acy pytajny charakter nauki, jej fundamentalne prawa.
Okoliczności ↪a korzystn ↪a z praktycznego punktu widzenia jest fakt, że studenci politechnik
uzyskuj ↪a przygotowanie z fizyki wystarczaj ↪ace do dość już rzetelnego i ścis lego przedsta-
wiania elementów nauki o wszechświecie.

1.2.2 Symptomy zainteresowania

Wiele faktów świadczy o już dużym i rosn ↪acym dalej zapotrzebowaniu na wyk lady z za-
kresu kosmologii. Sta la si ↪e ona czo lowym tematem referatów otwieraj ↪acych ogólne konfe-
rencje fizyki, a liczba specjalistycznych artyku lów i konferencji naros la lawinowo. W coraz
liczniejszych krajach prowadzi si ↪e już specjalistyczne kursy kosmologii i popularne jej
wyk lady. Z w lasnego terenu ograniczmy si ↪e do trzech tylko przyk ladów:

1. Kilkanaście lat temu, wraz z utworzeniem
”
Solidarności”, zaistnia la w AGH po raz

pierwszy możliwość wprowadzenia szerokiej gamy przedmiotów do wyboru. Przy
zapisach, w konkurencji oko lo dwudziestu atrakcyjnych tematów, semestralny kurs
wyk ladów

”
Ewolucja wszechświata” okaza l si ↪e drugim pod wzgl ↪edem popularności1,

przyci ↪agaj ↪ac oko lo 1000 studentów na oko lo 2000 wybieraj ↪acych przedmioty (ze
wzgl ↪edu na jednego wyk ladowc ↪e ograniczono t ↪e liczb ↪e do 120 osób).

2. Już kilkanaście lat temu w czasie ogólnopolskich Dni Wymiany Doświadczeń nt.
nauczania fizyki w uczelniach technicznych obecni tam wyk ladowcy fizyki zg losili
formalny wniosek o pilnej potrzebie opracowania niewielkiego skryptu lub materia-
 lów do nauczania elementów kosmologii w ramach kursu fizyki.

1Najwi ↪ecej zapisów uzyska l kurs wyk ladów ks. prof. Malińskiego ”Przegl ↪ad religii świata”.
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3. Od kilkunastu lat prowadz ↪e w AGH obieralne wyk lady monograficzne z kosmologii
w wymiarze semestralnym (30 godzin). Nie ograniczaj ↪a si ↪e one do Wydzia lu Fizyki
i Techniki J ↪adrowej (na którym wybiera ten wyk lad wi ↪ecej studentów niż jakikolwiek
inny obieralny), lecz by ly od pocz ↪atku prowadzone także niezależnie dla studentów
nie fizyków zg laszaj ↪acych si ↪e z ca lej Uczelni (ch ↪etni byli co roku). Obecnie liczba
zainteresowanych tak wzros la, że poszczególne Wydzia ly AGH zwróci ly si ↪e o odr ↪eb-
ne prowadzenie dla ich studentów przedmiotu

”
Ewolucja wszechświata” —aktualnie

prócz Fizyki na Wydzia lach: Elektrycznym, Geologii i Geofizyki, Inżynierii Materia-
 lowej, Geodezji. Zg laszane jest też zapotrzebowanie na takie wyk lady z niektórych
szkó l średnich oraz uczelni (Politechnika, WSP).

1.2.3 W lasne doświadczenie wyk ladowe

Bardzo dobr ↪a okazj ↪a do zebrania praktycznych doświadczeń stanowi ly referaty i wyk lady
z kosmologii, które mia lem możność prowadzić od 1979 roku. Po pocz ↪atkowych semi-
nariach dla pracowników MIFiTJ AGH, można by lo, wobec zainteresowania studentów,
rozwin ↪ać dla nich cykle semestralne (30 godzin). Grupowa ly one albo studentów dowol-
nych wydzia lów AGH i czasem innych uczelni, albo studentów IV roku Sekcji a potem
Wydzia lu Fizyki plus różni ochotnicy. Doświadczenia przynios ly też różne pogadanki, np.
w DS lub referaty dla wybranych uczniów liceów krakowskich. Istotne informacje przynio-
s ly też referaty kosmologiczne na różnych konferencjach w kraju i za granic ↪a oraz wyk lady,
które mia lem okazj ↪e wyg laszać w niektórych krajach (Dania, Szwecja, Czechy, Anglia),
a zw laszcza nast ↪epuj ↪ace po nich pytania i dyskusje. Praktyczna dzia lalność stanowi naj-
lepsze chyba źród lo informacji co i jak udaje si ↪e powiedzieć, jaka jest skala zainteresowań
i jakie możliwości percepcyjne s luchaczy, jakie padaj ↪a pytania. Takie doświadczenia, wy-
cinkowe tylko dot ↪ad, należa loby rozszerzyć — także na innych wyk ladowców, o innym
sposobie myślenia.

1.2.4 Trzy poziomy nauczania

Bior ↪ac pod uwag ↪e praktyczne potrzeby wydaje si ↪e wskazanym wyodr ↪ebnienie trzech po-
ziomów nauczania kosmologii.

1. Poziom wst ↪epny (minikurs kosmologii).
Ograniczy lby si ↪e on do podstawowych informacji, do przedstawienia wyboru g lów-
nych tez modelu standardowego.

2. Poziom pośredni (kurs semestralny).
Stanowi lby rzeczywiste już wprowadzenie do kosmologii. Nast ↪api loby tu znaczne
rozszerzenie tematów i wiadomości, przeprowadzanie dyskusji zagadnień, prezenta-
cja także nowości naukowych. Znacznie wi ↪ecej szczegó lowych obliczeń, ale stale np.
z pomini ↪eciem aparatu teorii wzgl ↪edności (choć nie jej g lównych idei) lub g l ↪ebszej
teorii cz ↪astek elementarnych. Realizacja tego programu wymaga laby semestralnego
kursu wyk ladów tj. oko lo 30 godzin. Adresowany by lby do wszystkich studentów
zainteresowanych kosmologi ↪a, a zw laszcza studentów fizyki na przyk lad jako jeden
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z przedmiotu do wyboru. Także wyk ladowcy fizyki ogólnej powinni poznać kosmo-
logi ↪e na tym poziomie.
Program na tym pośrednim poziomie, przyk lady zelementaryzowanych zagadnień,
a zw laszcza komentarze wyk ladowe stanowi ↪a zasadnicz ↪a treść niniejszej rozprawy.

3. Poziom zaawansowany (specjalistyczny).
Obejmowa lby pe lny kurs kosmologii relatywistyczne, silnie oparty o fizyk ↪e cz ↪astek
elementarnych. Wykorzysta lby pe lny aparat matematyczny. Adresowany by lby do
studentów fizyki lub astronomii wybieraj ↪acych kosmologi ↪e jako specjalistyczny wy-
k lad monograficzny, z nastawieniem na prac ↪e badawcz ↪a w tej dziedzinie. Tym zawo-
dowym poziomem kursu kosmologii nie zajmujemy si ↪e w niniejszej rozprawie.

1.2.5 Niezależność wyk ladowcy

Każdy wyk ladowca realizuje w lasny styl wyk ladów, indywidualnie też spojrzy na użytecz-
ność poszczególnych tematów czy idei, rozbudowuj ↪ac bardziej niektóre z nich. Podawane
poniżej w tej pracy tematy i tezy w żadnym razie nie zmierzaj ↪a do jakiej́s obligatoryjności
— stanowi ↪a tylko propozycj ↪e ograniczaj ↪ac ↪a si ↪e do punktów (być może?) najważniejszych.

1.3 Kontrowersje i tendencje wyk ladowe.

Przegl ↪ad kontrowersji i tendencji, które uwidaczniaj ↪a si ↪e w literaturze kosmologicznej,
czy w trakcie zbierania informacji kosmologicznych, móg lby stanowić ca le studium. Tu
wzmiankujemy tylko kilka zagadnień.

1.3.1 Kontrowersje wyk ladowe

Mamy tu na myśli zawsze wyst ↪epuj ↪ace kontrowersje nauczania (np. fizyki) z regu ly znacz-
nie zaostrzone gdy próbujemy samodzielnie wprowadzić now ↪a i rozwijaj ↪ac ↪a si ↪e dziedzin ↪a
nauki. Oto kilka przyk ladów:

1. Czy starać si ↪e o ca lościowy przegl ↪ad przedmiotu (pobieżny) — czy skoncentrować si ↪e
g l ↪ebiej na wybranych tematach?

2. Czy d ↪ażyć do ścis lości i precyzji — czy budować intuicje, popularyzować?

3. Czy ograniczyć si ↪e do pogl ↪adów mocno ugruntowanych, sprawdzonych — czy dopu-
ścić nowe idee, aktualności naukowe?

4. Czy pokazywać rozwój koncepcji (naturalność nowych idei) — czy uwypuklać koń-
cow ↪a struktur ↪e logiczn ↪a?

5. Ile dedukcji, ile indukcji?

6. Jaki stopień matematyzacji?

Jest oczywiste, że na tego rodzaju pytania trudno dawać odpowiedzi kategoryczne. Chodzi
o propozycje.
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1.3.2 Trzy aspekty wszechświata

Kosmologia ma różne oblicza dla różnych autorów. Można by zaryzykować ich podzia l na
trzy grupy, w których wszechświat rozumie si ↪e g lównie jako:

1. Wszechświat obserwacji (nacisk na struktur ↪e i pomiary)

2. Wszechświat czasoprzestrzeni (nacisk na modele)

3. Wszechświat cz ↪astek (nacisk na ewolucj ↪e materii)

W pierwszej grupie spotkać można zw laszcza astronomów, w drugiej zw laszcza relatywi-
stów (czasem matematyków), w trzeciej wielu fizyków cz ↪astek elementarnych. Obecnie
trzecia tendencja staje si ↪e dominuj ↪ac ↪a (wsparta na bazie poprzednich), a w laśnie nacisk
na ewolucj ↪e materii wydaj ↪e si ↪e najbardziej obiecuj ↪acym dla nauczania.

1.3.3 Porz
↪
adek chronologiczny czy odwrotny

Niektórzy przedstawiaj ↪a opis fizycznych procesów zachodz ↪acych we wszechświecie w po-
rz ↪adku chronologicznym, od najmniejszych u lamków pierwszej sekundy poczynaj ↪ac. Inni
natomiast decyduj ↪a si ↪e na kolejność niejako odwrotn ↪a, cofaj ↪ac si ↪e wstecz od bezpośrednich
obserwacji ku chwili zero. Niew ↪atpliwie zalet ↪a pierwszego sposobu jest naturalność prezen-
tacji zjawisk, które wynikaj ↪a z praw fizyki jako skutki z przyczyn, w porz ↪adku logicznych
konsekwencji. Ale wówczas stan pocz ↪atkowy świata musi być dogmatycznie i arbitralnie
przyj ↪ety, wzi ↪ety

”
z nieba” i studenci musz ↪a zapytać sk ↪ad wiemy, że np. w t = 10−4 s

wszechświat o temperaturze T = 1012K wype lnia lo (109 + 1) cz ↪astek na każde 109 anty-
cz ↪astek itp.; sk ↪ad wiemy, że w ogóle jest jakieś rozszerzanie i by l Pocz ↪atek itd.? Bowiem
taki logiczno-wnioskuj ↪acy opis odzwierciedla rzeczywisty rozwój zjawisk, ale nie rozwój
nauki o Wszechświecie. Czyni to natomiast świetnie drugi sposób, to jest cofanie si ↪e
wstecz od dzisiaj rejestrowanych obserwacyjnie cech wszechświata do odgadywanych st ↪ad
stanów wcześniejszych. Ten drugi sposób, umożliwiaj ↪acy wspó luczestnictwo w poznaniu
naukowym, ujawniaj ↪acy faktyczn ↪a zawartość twierdzeń i stopień zaufania do nich, wyda-
je mi si ↪e znacznie bardziej kszta lc ↪acym i wartościowym. Jednak wówczas jako rekapitu-
lacj ↪e powinnísmy na zakończenie (pewnego etapu) przedstawić wydarzenia w porz ↪adku
logiczno–chronologicznym, co b ↪edzie krótk ↪a i znakomit ↪a powtórk ↪a.

1.3.4 Poziom formalizacji

Wielu autorów zabieraj ↪ac si ↪e do popularyzacji kosmologii unika za wszelk ↪a cen ↪e wprowa-
dzania jakichkolwiek, nawet najprostszych

”
wzorów”. Wynika to pewnie z obaw o awersj ↪e

czytelników i odrzucenie. Jednak t lumaczenie tylko za pomoc ↪a obszernych omówień jest
zwykle nie tylko mniej precyzyjne i jasne, ale cz ↪esto tak skomplikowane, że naprawd ↪e
dopiero trudne do zrozumienia. Brak ilościowego podej́scia, pe lna likwidacja uzasadnień
matematycznych — redukuje drastycznie walory kosmologii wspó lczesnej.

Z drugiej strony w literaturze nie-popularnej autorzy prezentuj ↪a najcz ↪eściej tylko bardzo
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zaawansowany aparat matematyczny i formalny. Istnieje tu pewna luka. Z edukacyjnego
punktu widzenia najcenniejsze by loby uj ↪ecie pokazuj ↪ace jak przy pomocy najprostszej
matematyki i fizyki można doj́sć do wielu ważnych rezultatów.

1.3.5 Zakres materia lu, sposób zrozumienia

Czy na poziomie wst ↪epnym należy mówić w ogóle cokolwiek np. o  lamaniu symetrii czy
supergrawitacji [14], o monopolach magnetycznych [15], o fazie

”
nad ↪ecia” wszechświa-

ta, albo o
”
strunach”? Niektórzy usi luj ↪a powiedzieć coś o wszystkim, staraj ↪ac si ↪e tylko

odpowiednio akcentować i popularyzować to co nowe i najtrudniejsze. Dzi ↪eki temu pre-
zentuj ↪a aktualn ↪a kosmologi ↪e, ryzykuj ↪ac jednak zam ↪et w g lowach i w ↪atpliwe rozumienie.
Inni natomiast redukuj ↪a ca l ↪a tematyk ↪e, cz ↪esto bardzo drastycznie, do najpewniejszych,
sprawdzonych twierdzeń, daj ↪acych si ↪e za to  latwo i dok ladnie zrozumieć — ca l ↪a reszt ↪e
traktuj ↪ac jako m ↪etne spekulacje, do nauczania si ↪e nie kwalifikuj ↪ace.

Wybór musi wyraźnie zależeć od za lożonego celu i poziomu. Na poziomie wst ↪epnym,
w ograniczonym czasie, trzeba być chyba powści ↪agliwym, na rzecz dobrego zrozumienia
utrwalonych już idei — których jest niema lo.

1.4 Cele dydaktyczne, za lożenia programowe

Aby odpowiedzieć na wymienione powyżej kontrowersje wyk ladowe i w ogóle przepro-
wadzić sensowne wyk lady musimy mieć możliwie klarown ↪a wizj ↪e, co chcemy wyk ladami
osi ↪agn ↪ać.

Niezależnie od szczegó lów takiego czy innego przedstawienia kosmologii, jej prezentacja
stanowi dobr ↪a okazj ↪e do osi ↪agni ↪ecia także ogólniejszych celów. Oto kilka wytycznych na
które może warto studentom wskazywać:

• wp lyw osi ↪agni ↪eć i rozwoju fizyki na rozumienie wszechświata i jego ewolucji

• integralność zwi ↪azku mi ↪edzy kosmologi ↪a i fizyk ↪a cz ↪astek elementarnych

• jedność fizyki, jedność Natury

• nauka jako nie tyle fakty i teorie, co raczej droga do ich osi ↪agni ↪ecia.

Ale takie ogólne wskazania nie wystarczaj ↪a. Trzeba skonkretyzować cele wyk ladów bar-
dziej praktycznie. Z drugiej strony by loby niebezpiecznie przyj ↪ać dogmatycznie abstrakcyj-
ne cele i potem przemoc ↪a dostosować do nich wyk lady. Możemy sobie najpierw powiedzieć
po prostu: wyk ladamy skupiaj ↪ac si ↪e na tym co w kosmologii ważne, ciekawe i wartościo-
we. Taka najprostsza i troch ↪e banalizuj ↪aca odpowiedź ma pewn ↪a wartość, gdyż wskazuje
na w lasn ↪a logik ↪e wewn ↪etrzn ↪a i spójność kosmologii, ale jest zbyt ogólnikowa. Spróbujmy
wi ↪ec wymienić kilka choćby punktów, tak ogólniejszych jak i bardziej szczegó lowej natu-
ry, które by lyby użyteczne dla jakiegoś ukierunkowania wyk ladów. Co chcemy osi ↪agn ↪ać
wyk ladaj ↪ac kosmologi ↪e, co student powinien wynieść?
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A. Z ogólniejszego punktu widzenia

1. Podstawowe kwantum wiedzy rzeczowej o wszechświecie. Wy lania si ↪e tu kwestia
wyboru treści wobec znacznych ograniczeń czasowych.

2. Obraz pewnego wzorca nauki w fazie jej tworzenia, zapoznaj ↪acy z istot ↪a poszukiwań
naukowych i rozwojem nauki.

3. Swego rodzaju podsumowanie fizyki, poprzez jej zastosowanie do najpe lniejszego
Obiektu, z zaakcentowaniem jedności praw Natury.

4. Otwarcie na perspektywy naukowe, problemy, otwarte kwestie o znaczeniu funda-
mentalnym — na fizyk ↪e i kosmologi ↪e przysz lości.

5. Ograniczony choćby kontekst filozoficzny i poczucie interdyscyplinarności kosmolo-
gii.

B. Z bardziej roboczego punktu widzenia

6. Przegl ↪ad wybranych dzia lów i zagadnień kosmologii ograniczony przez za lożenie, że
nie jest ona wyk ladana dla zawodowców.

7. Możliwie rzetelne lecz elementarne przedstawienie wi ↪ekszości g lównych tez, idei,
osi ↪agni ↪eć i otwartych problemów kosmologii. Powstaje tu nie latwy problem odpo-
wiedniej elementaryzacji.

8. Opis wszechświata w znacznym stopniu ilościowy, z nastawieniem na pokazywanie
sk ↪ad si ↪e bior ↪a zwi ↪azki i konkluzje, z podawaniem rz ↪edów wielkości, itp.

9. Pewien stopień operatywności, zdolności do zastosowania uzyskanej wiedzy (np.
w przyk ladach, pytaniach, zadaniach liczbowych).

10. Nastawienie uwypuklaj ↪ace zagadnienia zwi ↪azane z podstawami fizyki.

11. Ogólny pogl ↪ad na wszechświat zgodny z bież ↪acym rozwojem kosmologii.

Powyższe cele i za lożenia nie s ↪a z pewności ↪a kompletne i maj ↪a za cel pokazanie tylko
ogólnego kierunku. Konkretna realizacja musi zależeć od czasu do dyspozycji, poziomu
studentów, a także oczywíscie od indywidualnego spojrzenia wyk ladowcy.

1.5 Funkcjonowanie i zmiana paradygmatu

Jednym z istotnych celów wyk ladów kosmologii jest przedstawienie wzorca, modelu nauki
— zapoznanie z jej istot ↪a i rozwojem.

Wśród filozofów nauki [18, 19] istnieje od wielu już lat spór o charakter i rozwój nauki.
Jedni w ślad za Kuhnem [20] podkreślaj ↪a decyduj ↪ac ↪a rol ↪e rewolucji naukowych, w których
radykalnie zmienia si ↪e powszechnie dot ↪ad przyjmowany paradygmat naukowy. Drudzy za
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Popperem [21] czy Lakatosem [22] krytykuj ↪a to stanowisko (jeśli nie jako ca lkiem niesto-
sowne, to zbyt skrajne) wskazuj ↪ac, że rozwój nauki odbywa si ↪e jednak g lównie metod ↪a
gromadzenia metod i wyników, selekcjonowanych poprzez stale wzrastaj ↪ace możliwości
obiektywnej krytyki.

Przekonanie o kumulatywnym, liniowym rozwoju nauki wyrażane by lo od dawna po-
przez wielu wybitnych uczonych — np. Riemann pisa l [23], że droga poznania przyrody
jest w zasadzie uzupe lnieniem i przekszta lceniem naszych poprzednich systemów poj ↪e-
ciowych. Przekonanie to jest stale najcz ↪eściej spotykane wśród praktyków nauki. Jednak
Kuhn i jego zwolennicy nie tylko przekonywuj ↪aco wskazuj ↪a, że istotny post ↪ep naukowy
dokonuje si ↪e dzi ↪eki dojrzewaniu i zaistnieniu rewolucji naukowych, kiedy to nast ↪epuje
zasadnicza przebudowa aparatu poj ↪eciowego poprzez który interpretowany jest świat. Za-
uważaj ↪a oni również, że rewolucje te s ↪a szybko maskowane i dlatego niedostrzegalne.
To maskowanie dokonuje si ↪e automatycznie poprzez np. podr ↪eczniki pisane po rewolu-
cji naukowej, już w j ↪ezyku nowych poj ↪eć i reinterpretuj ↪ace w nowym duchu także dawne
stwierdzenia, zgodnie z nowymi celami i pogl ↪adami — tak by ca lość uk lada la si ↪e w jeden
spójny liniowy ci ↪ag. Likwiduje to lub zaciera poczucie historycznej zmienności danej dys-
cypliny. Niektórzy nawet sprzyjaj ↪a takiemu zacieraj ↪acemu podej́sciu, jak np. Whitehead
który pisa l:

”
Nauka, która nie może si ↪e zdobyć na to, aby zapomnieć o swych za lożycielach

jest zgubiona” [21]. Wi ↪ekszość jednak badaczy jest odmiennego zdania, zwracaj ↪ac uwa-
g ↪e na ujemn ↪a rol ↪e petryfikacji schematów i powielania gotowych wzorców, ograniczaj ↪ac ↪a
zdolność do nowych odkryć i hamuj ↪ac ↪a istotny post ↪ep. W tym duchu wypowiada si ↪e nie
tylko Kuhn i jego zwolennicy, ale nawet np. Popper pisz ↪ac:

”
Ci którzy nauczyli si ↪e jedynie

jak stosować gotow ↪a teoretyczn ↪a struktur ↪e do rozwi ↪azywania zadań które wyros ly w tej
strukturze i s ↪a w niej rozwi ↪azywalne, nie mog ↪a oczekiwać że ich przygotowanie pomoże
im wiele w odmiennym zakresie” [21].

Nie wdaj ↪ac si ↪e tu szerzej w tego rodzaju polemiki i analizy zwróćmy tylko uwag ↪e na
zwi ↪azek tej tematyki z wyk ladami kosmologii [24, 25, 26]. Możemy w nich pokazać proces
formowania si ↪e nowych poj ↪eć, wyobrażeń, ca lej nowej nauki, niemal

”
in statu nascendi”.

Wytworzy l si ↪e już ugruntowany i powszechnie akceptowany fundament strukturalny i teo-
retyczny, w pe lni już zapewniaj ↪acy kosmologii status wartościowej nauki, wspó listniej ↪acy
z dużymi i zmiennymi obszarami na których pojawia si ↪e ”

tyle teorii ile uczonych”. Post ↪e-
puje stale proces precyzowania obszarów badań i stosowanych metod. Stale jeszcze dużo
miejsca pozostaje na uszczegó lowienie metod, struktur, teorii.

Wszystko to charakteryzuje okres zmian, okres formowania si ↪e i dojrzewania nowego pa-
radygmatu kosmologiczno — fizycznego2. Kontakt z kosmologi ↪a wspó lczesn ↪a stwarza uni-

2Pos lugiwanie si ↪e sformu lowaniem ”paradygmat kosmologiczny” może budzić opory, jeśliby uznać, że

termin ”paradygmat” zosta l zastosowany do zbyt w ↪askiego zakresu zagadnień — niektórzy autorzy [19]

mówi ↪a o trzech tylko ”paradygmatach przyrodniczych” w dziejach myśli ludzkiej. Nie upieraj ↪ac si ↪e przy

tym terminie i traktuj ↪ac go jako wygodny skrót zauważmy jednak, że także Kuhn, g lówny propagator

tego terminu, pos luguje si ↪e takimi sformu lowaniami jak ”paradygmat optyki fizycznej”, ”paradygmat

Franklina” czy ”paradygmat scholastyczny” [20]
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kaln ↪a szans ↪e wspó luczestnictwa (choćby biernego) w tym procesie tworzenia si ↪e i zmiany
paradygmatu, czy przynajmniej nowego

”
zastosowania paradygmatycznego” [20] idei i teo-

rii fizycznych.

Zapoznanie si ↪e z kosmologi ↪a wspó lczesn ↪a nie tylko daje studentom okazj ↪e do śledzenia jak
tworzy si ↪e rozwini ↪eta nauka, ale także bezpośrednio zmienia i formuje ich w lasny paradyg-
mat myślenia o wszechświecie. W umys lach studentów funkcjonuj ↪a wst ↪epnie na ogó l ma lo
sprecyzowane, niejasne elementy newtonowsko-naturalnego (a cz ↪esto przed-naukowego)
myślenia. Buduj ↪ac nowy paradygmat musimy przetworzyć ca l ↪a siatk ↪e poj ↪eciow ↪a, obejmu-
j ↪ac ↪a np. poj ↪ecia czasu, krzywizny czasoprzestrzeni, próżni, cz ↪astki elementarnej, poj ↪ecie
istnienia itd. — musimy utworzyć

”
map ↪e konturow ↪a” elementów wszechświata i podać

”
metody kartografii” [20]. Treść stosowanych poj ↪eć należy określać nie tyle teoretycznymi

definicjami, co operacyjnie, w praktyce użytkowej. Zmiana paradygmatu nast ↪api w natu-
ralny sposób gdy najpierw ujawni ↪a si ↪e anomalie w dotychczasowym obrazie (np. z prawa
Hubble’a pr ↪edkość dalekich obiektów przekracza pr ↪edkość świat la). Wkrótce pojawia si ↪e
potrzeba nowych poj ↪eć i s lownictwa (np. przyrost przestrzeni mi ↪edzy nieruchomymi ga-
laktykami). Nast ↪epuje też reinterpretacja wielu dawnych wielkości w duchu nowych po-
j ↪eć i schematów myślowych (np. sens pr ↪edkości). Kiedy sprawdzimy na przyk ladach, że
wszystkie nowe i dawne elementy i poj ↪ecia, po zinterpretowaniu w nowym schemacie,
należycie funkcjonuj ↪a tworz ↪ac niesprzeczn ↪a struktur ↪e — nast ↪epuje ich akceptacja jako
zrozumia lych i naturalnych.

”
Naturalność” poj ↪eć jest zreszt ↪a w znacznym stopniu uzależ-

niona od przyzwyczajenia (uwarunkowanego cz ↪estym funkcjonalnym stosowaniem w danej
strukturze). Na przyk lad tak

”
naturalne” poj ↪ecie grawitacji rozumianej jako

”
wrodzone

przyci ↪aganie” jest przecież w istocie ca lkiem tajemnicze i niezrozumia le; nie mniej natural-
ne staj ↪a si ↪e w nowej strukturze takie poj ↪ecia jak zakrzywienie czasoprzestrzeni, przyrost
przestrzeni, wzgl ↪edność czasu, itp.

Wspó luczestnictwo w budowaniu nowego paradygmatu kosmologicznego oznacza nieustan-
ne stykanie si ↪e z obszarami pe lnymi zupe lnie nowych idei, pomys lów, teorii i spekulacji
— cz ↪esto zmiennych, nie do końca jasnych, lub nawet chybionych.

W wyk ladach trzeba zachować odpowiedni ↪a równowag ↪e. Z jednej strony musimy wyraźnie
oddzielić niepewne obszary od tego co już dobrze ugruntowane i co mocno eksponujemy.
Z drugiej strony nie należy rezygnować z tych niepewnych zagadnień zupe lnie, gdyż odpo-
wiednio podane maj ↪a wielk ↪a wartość kszta lc ↪ac ↪a. Warto (przy odpowiednim naświetleniu!)
zachować otwartość na dziwne nawet i nieusprawiedliwione pomys ly, czy na dyskusj ↪e lub
krytyk ↪e uświ ↪econych twierdzeń (jak np. zasada zachowania energii). Nawet matematyka,
co uwidacznia np. Lakatos [22] wzrasta przez nieuprawnione śmia le zgadywanie i nie-
formaln ↪a argumentacj ↪e — tym bardziej nauki przyrodnicze. Jak pisze Popper z nowymi
problemami w nowych dziedzinach poradz ↪a sobie ci, których tak kszta lcono, że

”
moco-

wali si ↪e z problemami; szczególnie jeśli ich zrozumienie, sprecyzowanie i sformu lowanie
okaza lo si ↪e trudne” [21].
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1.6 Metody realizacji za lożeń

Maj ↪ac już jako tako sprecyzowane cele i za lożenia możemy do nich dostosować charakter
i styl wyk ladów, metody nauczania i preferencje. Szczegó lowo rozwi ↪azuje to zadanie indy-
widualnie każdy z wyk ladowców; tu zamierzamy zwrócić uwag ↪e na proponowane ogólne
tendencje.

1. Trzeba najpierw dokonać wyboru tematów odpowiadaj ↪acego najlepiej celom rezy-
gnuj ↪ac z równomiernego przedstawienia ca lości. Oznacza to eliminacj ↪e lub ogra-
niczenie nawet ca lych dzia lów kosmologii o zasadniczym sk ↪adin ↪ad znaczeniu dla
specjalistów.

2. Do wyk ladów powinny być wprowadzane nowości naukowe, nowe koncepcje, ale
przedstawione z odpowiednim dystansem, bez uleganiu fascynacji w laściwej cz ↪esto
jej twórcom.

3. Problem stopnia ścis lości wyk ladu należy rozwi ↪azać w duchu: ścis lość w jednych
partiach, popularyzacja w drugich.

4. Za lożenie, że wyk ladamy nie dla zawodowców oznacza również, że nie jest oczekiwa-
na sprawność matematyczna studentów, co prowadzi do eliminacji zaawansowanej
matematyki (np. rachunku tensorowego).

5. Wyk lad powinien mieć jednak generalnie bior ↪ac charakter ilościowy, z prost ↪a mate-
matyk ↪a i oszacowaniami liczbowymi. Zagadnienia omawiane tylko jakościowo rów-
nież wyst ↪api ↪a, lecz nie powinny dominować.

6. Podaj ↪ac ważniejsze wielkości kosmologiczne i fizyczne należy z regu ly d ↪ażyć do po-
kazania w jaki sposób można je wyznaczyć.

7. Nasze wyk lady z kosmologii powinny j ↪a ujmować g lównie od strony fizycznej (nie
matematycznej, astronomicznej czy filozoficznej), z naciskiem na ewolucj ↪e materii.

8. Musi być jasne dlaczego wprowadzamy nowe poj ↪ecie czy twierdzenie! Wyk lad nale-
ży prowadzić tak, aby studenci widzieli potrzeb ↪e wprowadzania idei, poj ↪eć, hipotez.
By loby najlepiej aby niemal sami je

”
odkrywali” i formu lowali, przy asyście wyk la-

dowcy.

9. Nacisk powinien być najpierw po lożony nie na matematyk ↪e i abstrakcj ↪e, lecz na
pogl ↪adowość, na budow ↪e intuicji i wyobrażeń, oraz na wykszta lcenie wzorców myślo-
wych. Dopiero na tej podstawie można dokonywać matematyzacji i formalizacji.

10. Należy stosować przemyślane  l ↪aczenie indukcyjnego dochodzenia do praw z deduk-
cyjnymi wnioskowaniami.

11. Wyk lad powinien nieustannie stymulować studentów do pytań i dyskusji. Na pyta-
niach studentów wyk ladowca może si ↪e cz ↪esto wi ↪ecej nauczyć niżby przypuszcza l.

12. Przyk lady, zastosowania wzorów i twierdzeń, zadań, powinny być niezbywaln ↪a cz ↪e-
ści ↪a edukacji, także kosmologicznej.
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13. Stosowane być powinno możliwie wielokrotne wykorzystywanie poznanych metod
czy twierdzeń (np. twierdzenie o wiriale), poznanych idei i faktów.

14. W ca lym kursie powinnísmy przestrzegać zasady stopniowania trudności.

15. Wyk lady powinny w pierwszej kolejności pokazywać rozwój koncepcji kosmologicz-
nych, a dopiero później osi ↪agni ↪et ↪a struktur ↪e logiczn ↪a.

1.7 Problemy elementaryzacji

Dość powszechnie utrzymuje si ↪e mniemanie, że kosmologia jest nauk ↪a zaawansowan ↪a i
trudn ↪a do wyk ladania. Rzeczywíscie, stykamy si ↪e z trudnościami i to w kilku zakresach,
na kilku poziomach. Pierwszym bywa niewystarczaj ↪ace przygotowanie wst ↪epne studentów.
Drugim, poważnym, nasze w lasne trudności z rozumieniem wielu zagadnień i prac kosmo-
logicznych. Trzecim, może najistotniejszym, s ↪a wewn ↪etrzne trudności kosmologii samej
w sobie — trudności natury poj ↪eciowej, matematycznej, merytorycznej, interpretacyjnej.
Objawiaj ↪a si ↪e one zw laszcza w kosmologii najnowszej. Czwart ↪a wreszcie stref ↪e trudności
stanowi adaptacja kosmologii do nauczania.

Podstawowym zadaniem jest odpowiednia elementaryzacja trudniejszych zagadnień ko-
smologicznych. Rozróżniamy tu elementaryzacj ↪e od popularyzacji, bo przy tej pierwszej
chcielibyśmy zachować podej́scie ilościowe i pewn ↪a doz ↪e ścis lości wyk ladu.

Pomimo wzmiankowanych trudności istniej ↪a podstawy do stwierdzenia, że niemal wszyst-
kie najważniejsze zagadnienia kosmologii daj ↪a si ↪e przedstawić prosto, w sposób zelemen-
taryzowany. Do takiego przekonania sk laniaj ↪a zarówno w lasne bezpośrednie doświadcze-
nia wyk ladowe, jak i opinie uzyskane od innych wyk ladowców z kilku krajów. Dotyczy to
w ↪ez lowych punktów modelu standardowego, tworz ↪acego podstawowy kanon opisu wszech-
świata; w mniejszym stopniu zagadnień najnowszych. Elementaryzacja musi obj ↪ać różne
sfery nauczania. Zasadniczym jest elementaryzacja pod wzgl ↪edem matematycznym i for-
malnym. Elementaryzacja musi mieć jednak charakter także poj ↪eciowy, a również obj ↪ać
sfer ↪e informacji merytorycznych oraz sfer ↪e interpretacyjn ↪a.

Zakres matematyki do którego wystarczy si ↪e ograniczyć nie przekracza matematyki szkol-
nej oraz najprostszych równań różniczkowych czy najprostszych ca lek i jest w zupe lności
obj ↪ety studenckimi kursami matematyki w szko lach wyższych.

Najpoważniejszym problem elementaryzacji jest zakres i granice uproszczeń których do-
konujemy. Uproszczenia należ ↪a do istoty elementaryzacji, ale nios ↪a z sob ↪a niebezpieczeń-
stwo deformacji zagadnienia. Dobre wyczucie dozwolonych, rozs ↪adnych granic uproszczeń
bywa czasem nie latwe. Uproszczenie nie powinno zgubić kluczowych punktów decyduj ↪a-
cych o zjawiskach i procesach, może pomin ↪ać inne. Możemy zamiast wielu rzeczywistych
procesów uwzgl ↪ednić tylko jeden — ale najważniejszy i wtedy, gdy otrzymamy podob-
ny efekt końcowy. Również obliczenia można i warto uprościć, nawet strywializować, ale
jeżeli w efekcie przynios ↪a poprawny rz ↪ad wielkości. Cz ↪esto elementaryzacja prowadzi do
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przyjmowania skokowych zmian czy procesów, zamiast rzeczywistych ci ↪ag lych, jednopa-
rametrowych zamiast wieloparametrowych — trzeba o tych uproszczeniach poinformować
s luchaczy.

Elementaryzacja ma swoje trudności i niebezpieczeństwa, ale ma przede wszystkim za-
lety. Należ ↪a do nich prostota i b lyskawiczność uzyskiwania wyników, cz ↪esto uwypuklenie
istoty zjawiska czy obliczenia, swoista elegancja, a przede wszystkim zrozumia lość dla sze-
rokiego grona niewtajemniczonych.

Elementaryzować można na różnych poziomach. Cz ↪esto jest celowe zastosowanie dwupo-
ziomowej elementaryzacji tego samego zagadnienia w tym samym kursie wyk ladów, jeśli
chcemy najpierw uchwycić podstawy zagadnienia, a później ujawnić jego nowe, ważne
aspekty. Na przyk lad pierwsza elementarna analiza produkcji 4

2He daje poprawne wyniki
dla jego zawartości we wszechświecie; ponowna g l ↪ebsza analiza, stale elementarna, przy-
nosi istotne dla ca lej fizyki ograniczenie na liczebność rodzajów neutrin.

Przedstawione w tej pracy próby elementaryzacji oparte s ↪a na w lasnych kilkunastolet-
nich doświadczeniach wyk ladowych. Ważn ↪a rol ↪e dla oceny ich dzia lania graj ↪a sprawdziany
post ↪epów, które warto co pewien czas organizować w czasie wyk ladów.

1.8 Wybór tematów, taktyka dydaktyczna

Rozpoczynaj ↪ac wyk lady stajemy przed zadaniem wyboru tematów — stosownie do przy-
j ↪etych celów i za lożeń oraz do czasu którym dysponujemy. Chcemy w tym punkcie podać
propozycj ↪e ogólnych kierunków takiego wyboru, gdyż szczegó lowo podamy propozycj ↪e li-
nii tematycznej w rozdziale nast ↪epnym oraz pod has lami treść w nast ↪epnych rozdzia lach
tej pracy.

Jeżeli czas jest bardzo ograniczony musimy sprecyzować g lówne zagadnienia, na które
decydujemy si ↪e po lożyć nacisk, lub nawet do nich si ↪e tylko ograniczyć. Mog lyby do nich
należeć:

• podstawowe informacje na temat obserwacyjnego poznania wszechświata

• argumenty za gor ↪acym wybuchem pocz ↪atkowym (ekspansja wszechświata, model
Friedmana, pierwotna nukleosynteza, promieniowanie reliktowe)

• epoki Wszechświata (skala temperatur i czasu, cz ↪astki i promieniowanie, neutrina,
kalendarium)

• problem pocz ↪atku (sens osobliwości, modele a rzeczywistość).

Przy mniej skrajnym reżimie czasowym g lówna linia tematyczna musi być pe lniej rozwi-
ni ↪eta. Obejmować ona powinna dwa wielkie dzia ly programowe:

I Struktura i modele wszechświata (ekspansja wszechświata)
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II Gor ↪acy wybuch pierwotny (ewolucja materii)

Ewolucj ↪e materii decydujemy si ↪e przedstawić cofaj ↪ac si ↪e w czasie od obecnej epoki do
chwili pocz ↪atkowej, zgodnie z rozwojem wiedzy kosmologicznej. Temu też kryterium jest
na ogó l pos luszna ca la linia tematyczna. Od razu można dostrzec, że niektóre dzia ly i
wiele tematów szczegó lowych zostaje pomini ↪etych. Wśród nich na czo lo wysuwa si ↪e nie-
w ↪atpliwie obszerna cz ↪eść kosmologii zajmuj ↪aca si ↪e niestabilności ↪a grawitacyjn ↪a, ewolucj ↪a
zaburzeń, powstaniem i ewolucj ↪a galaktyk. Jest ona bardzo ważna dla specjalistów sta-
nowi ↪ac duży teren roboczy wielu kosmologów, ale z punktu widzenia naszych celów, dla
niespecjalistów, nie jest tak istotna i ciekawa, luźniej  l ↪aczy si ↪e z podstawami fizyki a
jest trudniejsza technicznie — toteż decydujemy si ↪e j ↪a niemal opuścić, skoro z jakichś
dużych partii trzeba zrezygnować. Niemal, bo odk ladamy jej bardzo krótkie omówienie
na koniec programu wykorzystuj ↪ac przy tym okoliczność, że zagadnienia te s ↪a niepewne
i stanowi ↪a stale otwarte jeszcze problemy kosmologii. Podobnie opuszczamy omawianie
kosmologii anizotropowych i niejednorodnych. Zabraknie też czasu na wyk ladanie ogólnej
teorii wzgl ↪edności, zreszt ↪a zgodnie z za lożeniami o eliminacji zaawansowanej matematyki
— dokonamy natomiast krótkiej prezentacji jej wybranych idei, jako minimum naświetla-
j ↪acego modele wszechświata.

Pomijamy też wiele bardziej szczegó lowych zagadnień, zw laszcza zwi ↪azanych z bardziej
zaawansowan ↪a fizyk ↪a najwcześniejszych etapów wszechświata (np. grawitacja kwantowa,
plazma kwarkowa, itp.). Lista zagadnień które chcemy omawiać jest i tak niepokoj ↪aco
duża.

Szczegó ly dorobku materia lu trzeba podporz ↪adkować odpowiedniej taktyce dydaktycznej.
Na przyk lad rozpoczynaj ↪ac nauk ↪e o Wszechświecie nie zaczniemy od kwestii typu

”
co

to jest wszechświat”. Najpierw zdob ↪edziemy w praktyce pewne doświadczenie poznaw-
cze, a potem dopiero możemy poruszać i zaczynać precyzować t ↪e trudn ↪a kwesti ↪e. Zasada
stopniowania trudności powoduje, że np. zagadnienie horyzontów odk ladamy na koniec
pierwszej cz ↪eści kosmologii. Podobnie najpierw skupiamy si ↪e na jednym tylko modelu (np.
modelu Friedmana), czy na jednym tylko, ale istotnym elemencie nowego paradygmatu
(np. idei przyrostu przestrzeni) — pe lniejsz ↪a teori ↪e odk ladaj ↪ac na później. Wiele zagad-
nień o nieco już historycznym charakterze możemy opuścić, ale trzeba starannie wybierać
te, które przygotowuj ↪a do aktualności kosmologicznych (np. model de Sittera, ze wzgl ↪edu
na faz ↪e inflacji wszechświata).

Pewn ↪a cz ↪eść czasu musimy zarezerwować na przypomnienie lub uzupe lnienie wiadomości
z fizyki ogólnej (np. termodynamiki promieniowania cia la doskonale czarnego, fizyki sta-
tystycznej).

Istotn ↪a jest kwestia przygotowania astronomicznego. Zwykle nie jest ono wystarczaj ↪ace i
należy na pocz ↪atku poświ ↪ecić dość dużo czasu na omówienie obserwacyjnego poznania
wszechświata, bo zorientowanie w tych realiach jest bardzo istotne. Z drugiej strony musi-
my pami ↪etać, że nie prowadzimy wyk ladu astrofizyki i możemy poruszać tak interesuj ↪ace
sk ↪adin ↪ad zagadnienia jak np. równowaga i kolaps gwiazd (czarne dziury, pulsary) o tyle
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tylko, o ile wprost wi ↪aż ↪a si ↪e one z kosmologi ↪a [29].

Istotne jest także przygotowanie z dziedziny cz ↪astek elementarnych. Niewielkie kwantum
podstawowych wiadomości jest niezb ↪edne dla elementarnej nawet kosmologii, ale zak la-
damy, że studenci uzyskaj ↪a je wcześniej w wyk ladach fizyki ogólnej. Jeśli chcielibyśmy
omawiać g l ↪ebiej ewolucj ↪e materii w fazach najbliższych pocz ↪atkowej osobliwości możemy
natrafić na trudności i trzeba by loby znaleźć czas na uzupe lnienia [30].

Trudniejsza tematyka wykraczaj ↪aca poza ugruntowane podstawy kosmologii zosta la zgru-
powana w ostatniej cz ↪eści wyk ladów. Ma ona dać pogl ↪ad na kosmologi ↪e aktualnie uprawia-
n ↪a oraz umożliwić spojrzenie na ni ↪a w szerokiej perspektywie. Chcielibyśmy powiedzieć
krótko o aktualnościach naukowych, pomini ↪etych dzia lach, teoriach niestandardowych,
kwestii pocz ↪atku wszechświata. Musimy si ↪e tu ograniczyć g lównie do popularyzacji, do
jakościowego charakteru wyk ladu.

Na zakończenie warto zwrócić uwag ↪e na wartość i charakter osi ↪agni ↪eć kosmologii, a także
na jej bogate aspekty filozoficzne [1, 24, 25].

1.9 Zadania, charakter i tezy pracy

Pisalísmy już o potrzebie nauczania kosmologii i wielkim zapotrzebowaniu na jej wyk lada-
nie. Aby sprostać tym potrzebom musi pilnie wykszta lcić si ↪e szerokie grono wyk ladowców.
Chodzi przy tym zarówno o bardziej profesjonalnych fizyków–kosmologów, którzy prowa-
dziliby semestralne lub jednoroczne wyk lady kosmologii (na poziomie, który określimy ja-
ko pośredni), jak i o wiele liczniejsze grupy wszystkich wyk ladowców fizyki ogólnej, którzy
powinni być zdolni do wprowadzenia w swoje wyk lady czterogodzinnego (w ostateczności
dwugodzinnego) minikursu kosmologicznego na poziomie wst ↪epnym. W tym celu powinni
przy tym sami znać i rozumieć kosmologi ↪e znacznie dok ladniej niż ich studenci. Ponadto,
dzia laj ↪acy już w Polsce i świecie oraz przyszli wyk ladowcy kosmologii powinni porównać i
wzajemnie przedyskutować swoje programy, zakres treściowy, sposoby nauczania, poziom
techniczny, przyjmowane uproszczenia.

Takim w laśnie potrzebom jak wymienione powyżej stara si ↪e wyj́sć naprzeciw niniejsza
rozprawa. Ponadto powinna ona dać g l ↪ebszy wgl ↪ad w sam ↪a struktur ↪e kosmologii, co jest
pożytecznym a nawet koniecznym warunkiem wst ↪epnym odpowiedniego jej wyk ladu —
rozprawa powinna być w pewnym stopniu naukow ↪a anatomi ↪a kosmologii.

Jak to zrobić? Pierwszym zadaniem jest określić treść praktyczn ↪a wyk ladów. Chodzi
tu o zdecydowanie co w wyk ladach pomin ↪ać, a co podkreślić, czyli o zakres treściowy.
Chodzi jednak także o tak ważn ↪a rzecz jak przemyślana linia nast ↪epstw, kolejność punk-
tów wyk ladowych — tak, aby podawane studentom rozwi ↪azanie rodzi lo nowy problem,
dzi ↪eki czemu pytania mia lyby logiczne nast ↪epstwo, dr ↪aż ↪ac kosmologi ↪e coraz g l ↪ebiej. Ale
nasuwa si ↪e drugie i jeszcze ważniejsze zadanie. Profesjonalna kosmologia wykorzystuje
zaawansowan ↪a matematyk ↪e i rozwini ↪ete dzia ly fizyki (o tym OTW, cz ↪astki elementarne),
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toteż może uchodzić za trudn ↪a. Jeśli chcemy wyk ladać j ↪a przeci ↪etnym studentom, tak
aby naprawd ↪e wyk lad rozumieli (we wszystkich szczegó lach), to mamy przed sob ↪a zada-
nie elementaryzacji kosmologii do celów wyk ladowych. Taka elementaryzacja nie może
zgubić g lównego sensu omawianego zagadnienia, nie może sk lamać; powinna być uj ↪eciem
ilościowym i zachować logiczne wynikanie — a nie tylko podać nieuzasadnion ↪a informa-
cj ↪e ”

z nieba”. A przy tym operować na tyle prost ↪a matematyk ↪a i fizyk ↪a, aby dla naszych
przeci ↪etnych (co nie znaczy z lych) studentów by la w pe lni zrozumia la. Nie zawsze jest to
 latwe zadanie i  l ↪aczy si ↪e z czymś, co nazwa lbym

”
trzema zasadami dydaktyki”:

10 mówić tylko prawd ↪e

20 nie (od razu) ca l ↪a prawd ↪e,

30 wiedzieć komu i kiedy.

Ponieważ przyk lady przemawiaj ↪a lepiej i s ↪a o wiele bardziej użyteczne niż wszelkie ogól-
ne omówienia, powinnísmy opracować konkretne przyk lady zelementaryzowanych zagad-
nień. A wreszcie trzecie i chyba najpoważniejsze, najg l ↪ebsze zadanie. Wyk ladaj ↪ac dany
temat stajemy przed pytaniem jak to zrobić, nasuwaj ↪a si ↪e nam różne możliwości i róż-
ne problemy, studenci b ↪ed ↪a rozumieli jedno, ale b ↪ed ↪a mieć trudności z drugim, zadadz ↪a
nam zapewne określone pytania. Trzeba jeszcze przed wyk ladem wyszukać i wyświetlić
trudności, niejasności, trzeba skomentować problemy. Musimy wi ↪ec każdy temat przedys-
kutować wzajemnie mi ↪edzy wyk ladowcami (obecnymi i przysz lymi) i to tak, aby mieć
z tego pożytek bezpośrednio w wyk ladach. Trzeba w tym celu opracować komentarz do
wyk ladanych zagadnień, użyteczny tak dla wzajemnej dyskusji wyk ladowców, jak i do
bezpośredniego stosowania wobec studentów. Rozwi ↪azywanie tego zadania powinno sta-
nowić najobszerniejsz ↪a cz ↪eść pracy. Powinnísmy zbadać możliwie każde zagadnienie pod
wzgl ↪edem wyk ladowym — czy nadaje si ↪e do wyk ladania i jakim studentom, w jakim stop-
niu, pod jakimi warunkami.

Zauważmy, że przy tak sformu lowanych zadaniach i potrzebach przedstawiana rozpra-
wa nie jest podr ↪ecznikiem kosmologii. Adresowana jest w pierwszym rz ↪edzie do licznych
już dzís fizyków, którzy już zdobyli pewne podstawowe informacje kosmologiczne z róż-
nych źróde l — czyli do fizyków już nieco oswojonych z zagadnieniami kosmologii, a którzy
teraz powinni j ↪a zacz ↪ać wyk ladać studentom w semestralnych kursach (lub już to robi ↪a).
Ale adresowana jest także szerszej do wszystkich wyk ladowców fizyki ogólnej, co najmniej
wybiórczo: zapoznanie si ↪e z krótkimi elementaryzowanymi przyk ladami być może umoż-
liwi praktyczne przeniesienie ich wprost do w lasnych wyk ladów, a może udoskonalenie
przyk ladów podanych w pracy. Także zagl ↪adni ↪ecie do komentarza na temat wybranych
zagadnień może okazać si ↪e pożyteczne dla wyk ladowcy fizyków ogólnej. Jakie przy takich
zadaniach powinnísmy zbadać, sformu lować i może obronić tezy? Możemy je próbować
wst ↪epnie sformu lować na podstawie doświadczeń wieloletniej już praktyki w wyk ladaniu
kosmologii.

Po pierwsze, iż dobór treści wyk ladowych, który jest dopuszczalny ze wzgl ↪edu na wy-
móg elementaryzacji, realnie odpowiada kanonowi kosmologii, dzi ↪eki czemu wyk ladamy
istotnie kosmologi ↪e (lub jej cz ↪eść), a nie coś obok. Może tak ↪a tez ↪e udokumentować porów-
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nanie tekstu pracy z kosmologicznym kanonem znanym (z ksi ↪ażek, artyku lów, praktyki)
specjalíscie, profesjonalnemu kosmologowi. Po drugie i najważniejsze, że kosmologia da si ↪e
zelementaryzować, że jej g lówne tematy elementaryzacji si ↪e poddaj ↪a. Mog lyby to doku-
mentować zamieszczane w pracy przyk lady zelementaryzowanych zagadnień, odpowiednie
poziomem i zakresem, a także cz ↪eściowo komentarz.

Po trzecie — w warstwie wyobrażeniowej i poj ↪eciowej (modelowej) — że prowadzenie
wyk ladu kosmologii jak i jego zrozumienie, przyswojenie sobie przez studentów wymaga
wprowadzenia i wykorzystania nowego paradygmatu i wyk lad takie zmiany paradygma-
tu powoduje. Chodzi tu o nowe myślenie o przestrzeni, rozszerzaniu, wybuchu (termin
myl ↪acy), pr ↪edkości, energii, przesuni ↪eciu itp. Choć w tych wyk ladach nie możemy wnikać
g l ↪ebiej w aparat ogólnej teorii wzgl ↪edności (OTW), to nasze i studentów myślenie powin-
no być zgodne z jej duchem i do niej poj ↪eciowo przygotowywać. Dokumentacj ↪e tej tezy
stanowić powinny w pracy zw laszcza komentarze, omawiaj ↪ac trudności poj ↪eciowe i drogi
z nich wyj́scia, ale także przyk lady.

Po czwarte, że tak zelementaryzowane przyk lady i nowe poj ↪ecia paradygmatyczne nadaj ↪a
si ↪e w praktyce (jako minikosmologia) do w l ↪aczenia w wyk lad fizyki ogólnej dla naszych
przeci ↪etnych, typowych studentów. Chodzi o ocen ↪e 10 czy użyty w pracy aparat matema-
tyczny i stosowane prawa fizyczne s ↪a znane studentom oraz 20 czy sposób przedstawienia
b ↪edzie dla studentów zrozumia ly i może być użyty przez wyk ladowc ↪e fizyki. Zauważmy, że
oceny takiej może, a nawet powinien dokonać nie tyle kosmolog profesjonalista, ile raczej
wyk ladowca fizyki znaj ↪acy z praktyki poziom, umiej ↪etności i cechy myślenia studentów.
Po pi ↪ate, że proponowana ca lość pracy, na poziomie charakteryzowanym zw laszcza przez
komentarz, nadaje si ↪e dobrze w praktyce jako pomoc do semestralnego lub rocznego kur-
su ca lej kosmologii dla nie zawodowców. Może to dokumentować lektura ca lej pracy i
porównanie jej z realiami i problemami wyk ladowymi znanymi z w lasnych doświadczeń
wyk ladania kosmologii, a także spójność z fizyk ↪a wyk ladan ↪a na typowym poziomie i do-
świadczeniem jej recepcji przez studentów.

1.10 Uk lad pracy i korzystanie z niej.

Praca podzielona jest na dziesi ↪eć rozdzia lów zamkni ↪etych w trzech nierównych cz ↪eściach.
pierwsza cz ↪eść (rozdzia ly 1 i 2) skupiaj ↪a si ↪e najpierw na znaczeniu i celach wyk ladu ko-
smologii, metodzie i problemach realizacji, zadaniach i tezach pracy, a nast ↪epnie na proble-
matyce doboru treści wyk ladowych i na proponowanych programach ca lości semestralnego
kursu kosmologii. Zasadnicz ↪a, dominuj ↪ac ↪a cz ↪eści ↪a pracy jest cz ↪eść druga (rozdzia ly 3 do
9). Analizuje ona i omawia szczegó lowe wyk lady kosmologii obejmuj ↪ac swym zakresem
oko lo 35% materia lu proponowanego do semestralnych lub rocznych wyk ladów — a także
pobieżnie (w rozdziale 9) problematyk ↪a dalszych wyk ladów; to procentowe ograniczenie
tematyki wynika przede wszystkim z rozs ↪adnej, dopuszczalnej obj ↪etości pracy. Ta zasad-
nicza, g lówna cz ↪eść pracy dyskutuje wyk lady kosmologii, ale nie prezentuje ich w ca lości
explicite, bo jak mówilísmy praca nie ma być podr ↪ecznikiem kosmologii. Natomiast za-
wiera, zgodnie z poruszanymi już problemami i zadaniami przyk lady elementaryzacji oraz
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komentarz dydaktyczny do wyk ladów.

Aby osi ↪agn ↪ać przejrzystość uk ladu ta g lówna cz ↪eść pracy jest w każdym z rozdzia lów
zorganizowana wzd luż trzech linii. Najkrótsza linia treści, numerowana A1, A2,. . . podaje
szczegó lowo spis treści kolejnych partii wyk ladów kosmologicznych. Bardziej rozbudowana
linia przyk ladów, numerowana B1, B2,. . . prezentuje konkretne zelementaryzowane przy-
k lady treści programowych nadaj ↪ace si ↪e do bezpośredniego użycia w wyk ladach. Razem
w pracy przedstawionych jest 20 takich przyk ladów. Najszersza jest linia komentarzy
numerowana C1, C2, . . . analizuj ↪aca i dyskutuj ↪aca niektóre charakterystyczne problemy
pojawiaj ↪ace si ↪e w praktyce wyk ladowej.  L ↪acznie w pracy przedstawiono 70 takich punktów
komentarza. Wreszcie trzecia, końcowa cz ↪eść pracy zawiera podsumowanie (rozdzia l 10)
oraz literatur ↪e, przypisy i dodatki. Taka organizacja rozprawy umożliwia różne sposoby jej
wykorzystania. Najlepiej oczywíscie przeczytać ca lość, rozdzia l po rozdziale. Takie korzy-
stanie z pracy proponowane jest zw laszcza fizykom zamierzaj ↪acym prowadzić semestralne
kursy kosmologii (lub już to robi ↪acym), bo umożliwia konfrontacje z w lasnymi sposobami
otwieraj ↪ac pole dyskusji. Gdy ktoś nie ma czasu czy ochoty na semestralne zapoznanie
si ↪e z prac ↪a może oczywíscie ograniczyć czytanie do wybranych rozdzia lów, znajduj ↪ac w
każdym lini ↪e treści, przyk ladów i komentarza. Ale inn ↪a istotn ↪a możliwości ↪a jest czytanie
wybiórcze nie rozdzia lu, lecz danej linii. Czytanie linii treści gdy na przyk lad zastana-
wiamy si ↪e co konkretnie umieścić i w jakim porz ↪adku we w lasnych wyk ladach. Czytanie
linii przyk ladów, bardzo praktyczne (przynajmniej w zamyśle) gdy chcemy bezpośred-
nio zamieścić w wyk ladach fizyki ogólnej zagadnienia kosmologiczne i potrzebne s ↪a jakieś
wzorce. W ten sposób mog laby może skorzystać z pracy szersza grupa wyk ladowców fi-
zyki poświ ↪ecaj ↪ac kosmologii bardzo ograniczony czas. Czytanie wreszcie linii komentarzy,
gdy zastanawiamy si ↪e jak przeprowadzić wyk lad, jakie mog ↪a być niejasności, trudności,
pytania, jaki zastosować porz ↪adek. (Wszystko to oczywíscie pod warunkiem, że w ogóle
cokolwiek z tej pracy okaże si ↪e warte czytania).

Linia treści ma stanowić przegl ↪ad proponowanych tematów i zagadnień kosmologicznych
wed lug kolejności ich wyk ladania. Linia przyk ladów ma za cel ogólnie wskazać na charak-
ter i poziom elementarnego potraktowania zagadnień — szczegó lowe rozwi ↪azania mog ↪a
być inne. Przyk ladów takich można podać bardzo dużo; wybierane s ↪a przede wszystkim
najprostsze.

Najobszerniejsza linia komentarzy ma omawiać podane wyżej treści i przyk lady, zw laszcza
sposób ich wyk ladania. Nie pokrywa ona jednak treści równomiernie lecz wybiórczo. Ad-
resowana jest do wyk ladowcy i odnosi si ↪e bardziej do strony dydaktycznej wyk ladów niż
merytorycznej. Akcentuje g lównie kwestie interpretacyjne, wyobrażeniowe, poj ↪eciowe. Ko-
mentarze chcia lby zwrócić uwag ↪e na możliwe pytania, na w ↪atpliwości studentów, możliwe
czasem niepoprawne interpretacje i zagadnienia dyskusyjne, na niejasności i trudności. W
rzeczywistym wyk ladzie proporcje treści b ↪ed ↪a inne. Trzeba też wyraźnie podkreślić, że ca le
to opracowanie ma charakter dydaktyczny i chce skupić si ↪e na problemach nauczania zu-
pe lnie przeci ↪etnych studentów, z którymi si ↪e spotykamy przy powszechniejszym nauczaniu
kosmologii (a nie np. wybranych studentów fizyki uzdolnionych teoretycznie). Świadomie
musimy si ↪e nastawić na omawianie zagadnień, pytań, trudności, które cz ↪esto przedsta-
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wiaj ↪a si ↪e zupe lnie banalnie dla specjalisty — ale jak wskazuje praktyka niekoniecznie dla
pocz ↪atkuj ↪acego szeregowego studenta. Naszym zaś zadaniem i przedmiotem troski jest
zrozumia ly wyk lad elementów kosmologii dla takich w laśnie zwyk lych studentów.
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Rozdzia l 2

PROGRAMY WYK LADÓW

KOSMOLOGICZNYCH

2.1 Brak ustalonych wzorców. Literatura.

Wyk ladaj ↪ac fizyk ↪e mamy do dyspozycji liczne wzorce, w postaci podr ↪eczników czy wy-
s luchanych kiedyś wyk ladów. Tworz ↪a one ustalony i powszechnie akceptowany kanon,
ustalone sposoby porz ↪adkowania i t lumaczenia. Niczego takiego nie ma jeszcze w kosmo-
logii. Zasadnicza bariera wynika z nowości tej tematyki. Nas tego nie uczono, nie istnieje
utarta praktyka wyk ladowa. Nie można jeszcze znaleźć kosmologii wspó lczesnej w znanych
podr ↪ecznikach fizyki. Nie można przedyskutować z dowolnym koleg ↪a jak on to robi. Na
w lasne barki trzeba wzi ↪ać duży wysi lek i odpowiedzialność. Kosmologia wspó lczesna jest
nauk ↪a bardzo m lod ↪a i operuj ↪ac ↪a na granicy poznanego, a jej wyk lady dopiero si ↪e w świecie
rozpoczynaj ↪a. Zawodowi kosmolodzy s ↪a na ogó l zbyt zaj ↪eci bież ↪ac ↪a prac ↪a badawcz ↪a, aby
znaleźć czas na przygotowanie, przemyślenie wyk ladów. Nie zosta la jeszcze wytworzona

”
obowi ↪azuj ↪aca” linia wyk ladów kosmologii. Istnieje wielka potrzeba przetworzenia zawo-

dowych prac w zrozumia l ↪a, logicznie uporz ↪adkowan ↪a struktur ↪e wyk ladow ↪a.

Kiedy dwadzieścia lat temu przyst ↪epowa lem pierwszy raz do ca losemestralnych wyk la-
dów kosmologii by la to dzia lalność niemal zupe lnie pionierska1. Nie maj ↪ac ustalonych
wzorców mog lem si ↪e próbować oprzeć przede wszystkim na literaturze przedmiotu. Jed-
nakże też w tym zakresie sprawa nie by la  latwa. Można by lo znaleźć liczne ksi ↪ażki po-
pularne (w j ↪ezyku angielskim), ale omawia ly one tylko wybrane aspekty kosmologii i to
w bardzo uproszczony sposób (nie zawsze poprawny!). Z regu ly ksi ↪ażki takiego popu-
larnego poziomu nie zawiera ly żadnych wzorów. Stosuj ↪ac zamiast nich luźne omówienia
s lowne stawa ly si ↪e nie tylko nieścis le, ale i zagmatwane, ma lo czytelne — do systema-
tycznych, ilościowych wyk ladów uniwersyteckich by ly ma lo przydatne. Niektóre z ksi ↪ażek
tego poziomu wymienione s ↪a w spisie literatury na końcu pracy; wiele ze znanych stra-
ci lo już cz ↪eściowo aktualność. Z wydanych po polsku ksi ↪ażek może warto zwrócić uwag ↪e

1W Polsce pierwszym chyba wyk ladowc ↪a kosmologii na szerszym polu by l prof. M. Heller
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na t lumaczenie g lośnej ksi ↪ażki S. Weinberga [31], bardzo interesuj ↪ace ksi ↪ażki M. Hellera
[32, 33, 34, 35] kosmologiczne rozdzia ly świetnie napisanej ksi ↪ażki G.Bia lkowskiego [36]
czy niedawno przet lumaczon ↪a znakomit ↪a ksi ↪ażk ↪e popularn ↪a J.Nowikowa [29]. Istnia ly też
nieliczne ksi ↪ażki ścísle zawodowe — przede wszystkim s lawna

”
Gravitation and Cosmolo-

gy” S. Weinberga [38],
”
Gravitation” C.Misnera, K.Thorna, J.Wheelera [39]

”
Strojenie i

ewolucja Wsielennoj” J.Zeldowicza i J.Nowikowa [40], a po polsku ostatni rozdzia l ksi ↪ażki
M.Demiańskiego

”
Astrofizyka relatywistyczna” [41]. Jednakże ksi ↪ażki tego poziomu, poza

tym, że nie by ly kompletnym kursem (np. zawiera ly dużo relatywistyki ale bardzo ma lo
fizyki cz ↪astek elementarnych), operowa ly bardzo zaawansowanym aparatem matematycz-
nym (w pe lni wykorzystuj ↪acym OTW) i nie nadawa ly si ↪e niemal zupe lnie do wyk ladów
co prawda ilościowych i dość ścis lych, ale nie zawodowych lecz elementarnych. A w laśnie
taki pośredni poziom jest użyteczny w kursie semestralnym maj ↪acym dać ilościowe, ale
w pe lni zrozumia le pierwsze wprowadzenie do kosmologii wspó lczesnej. Z dawnych ksi ↪a-
żek tego poziomu wymienimy bardzo wartościowe (ale niekompletne i już przestarza le!)
ksi ↪ażki D.W.Sciamy

”
Kosmologia wspó lczesna” [42] lub nieco trudniejsz ↪a ksi ↪ażk ↪e Rowan-

Robinsona [43] czy znane ksi ↪ażki P.J.Peeblesa [44], Nowikowa [45], D.Raine’a [46].

W kilkunastu, a zw laszcza w kilku ostatnich latach pojawi ly si ↪e dość liczne nowe ksi ↪ażki
z kosmologii, cz ↪esto bardzo wartościowe. Niektóre z nich stosuj ↪a już troch ↪e matematyki
i ilościowej fizyki, cz ↪esto w postaci suplementów matematycznych, pozostaj ↪ac na wst ↪ep-
nym (lub pośrednim) poziomie. Jako godne uwagi wymienimy znów choćby

”
Pierwsze trzy

minuty” S. Weinberga [31] z dodatkiem matematycznym, H.Reevesa
”
Najnowsze wiado-

mości z kosmosu” [47] zawieraj ↪ace prócz popularnego  latwego
”
zielonego szlaku” także

”
szlak czerwony” b ↪ed ↪acy silnie zmatematyzowanym, bardzo zwartym i dość hermetycz-

nym uj ↪eciem ilościowym cz ↪eści kosmologii, E.R. Harrisona
”
Cosmology” [48], ksi ↪ażk ↪e da-

j ↪ac ↪a bardzo g l ↪ebokie pogl ↪adowe uj ↪ecie kosmologii (cz ↪eściowo ilościowe) czy J.V.Narlikara

”
Introduction to Cosmology” [49] (grube dwa tomy). Ale na przyk lad ostatnia z tych ksi ↪a-

żek jest nie tylko zbyt obszerna i nieco zbyt rachunkowa do naszych celów, ale ponadto
uparcie lansuje teori ↪e wszechświata stacjonarnego powszechnie już odrzucon ↪a — b ↪ed ↪ac
poza tym aspektem ksi ↪ażk ↪a bardzo poprawn ↪a i wyważon ↪a. Ostatnio wydana ksi ↪ażka pol-
skiego autora M.Jaroszyńskiego

”
Galaktyki i budowa wszechświata” [50] jest na pewno

bardzo wartościowa, ale przedstawia g lównie astronomiczn ↪a stron ↪e kosmologii i napisana
jest dość trudnym j ↪ezykiem w niezbyt przejrzysty sposób jak dla pocz ↪atkuj ↪acych nieza-
wodowców. Natomiast na przyk lad pi ↪eknie napisana i cudownie klarowna (jak wszystko
co pisze ten autor) jest nowa ksi ↪ażka D.W.Sciamy

”
Modern Cosmology and Dark Matter

Problem”[51], ale cóż z tego skoro poza trudnościami z jej zdobyciem mamy tam skupienie
ca lej ksi ↪ażki na w lasnej teorii autora (kosmologicznej roli neutrin o określonych masach),
pi ↪eknej, ale zupe lnie nie potwierdzonej i fragmentarycznej. Fragmentaryczność i wybiór-
czość tematyczna jest generaln ↪a cech ↪a wi ↪ekszości dost ↪epnych ksi ↪ażek, co jest k lopotliwe
dla czytelnika, który chcia lby zapoznać si ↪e z uproszczon ↪a i skrócon ↪a, ale miarodajn ↪a ”

ca lo-
ści ↪a” kosmologii. Ksi ↪ażki w rodzaju

”
The early universe” [52] Kolba i Turnera lub pod tym

samym tytu lem Bornera [53] poza tym, że jednoaspektowe (tylko wczesny wszechświat i
cz ↪astki elementarne) s ↪a po prostu zbyt zawodowe i zbyt trudne.

Podobnie zbyt zawodowe, trudne i fragmentaryczne s ↪a oczywíscie na ogó l publikacje ko-
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smologiczne w fachowych czasopismach. W písmiennictwie dominuj ↪a artyku ly specjali-
styczne, dla naszych celów przydatne tylko cz ↪eściowo. Opublikowano tysi ↪ace, co roku
liczba gwa ltownie przyrasta. Znaleźć je można w czo lowych pismach typu

”
The Astro-

physical Journal”,
”
Physical Review”,

”
Physics Letters”,

”
Monthly Notices. . . ” i w szeregu

innych. Kursuje też bardzo dużo preprintów. Artyku ly przegl ↪adowe, najbardziej przydat-
ne, spotykane s ↪a rzadziej. Bardzo wartościowe s ↪a wydawane zbiorowo publikacje szkó l
kosmologicznych typu np.

”
Physical Cosmology” Les Houches (1980)[54],

”
Astrophysical

Cosmology” Vatican (1981)[55],
”
The Birth of the Universe” Les Arcs-Savoie (1982) [56]

itd. co roku. Inn ↪a rol ↪e spe lniaj ↪a artyku ly popularne. Szczególnie godne polecenia spotkać
można np. w rocznikach

”
Scientific American”, czy

”
Physics Today”, od czasu do czasu

także w
”
Post ↪epach Fizyki” lub

”
Post ↪epach Astronomii”. Nieco bardziej zaawansowane

bywaj ↪a cz ↪este i ciekawe artyku ly w
”
Nature”. Czasami wydawane s ↪a tematyczne zbiory

artyku lów popularnych [57, 58]

Ze wzgl ↪edu na liczebność i różnorodność trudno by loby podawać jak ↪aś list ↪e artyku lów
— sam zgromadzi lem ich przez lata oko lo trzystu, g lównie w postaci kserograficznych
kopii.

Studiowanie czy choćby przegl ↪adanie tych różnych artyku lów ma znaczenie dla wyk ladu
elementarnej nawet kosmologii gdyż — poza powi ↪ekszeniem wiedzy — pozwala najlepiej
zorientować si ↪e które zagadnienia s ↪a ważne, które dobrze utrwalone, a które i jak s ↪a dys-
kutowane.

Wi ↪ekszość ksi ↪ażek i publikacji, które wykorzystywa lem w tej pracy oraz w swoich wyk la-
dach zosta lo wymienionych w spisie literatury. Prawie wszystkie wymienione tam pozycje
uda lo mi si ↪e zgromadzić (ksi ↪ażki na ogó l w postaci kserokopii)w mojej kosmologicznej bi-
blioteczce. Tak wi ↪ec może si ↪e wydawać, że dzís już ksi ↪ażki i publikacje s ↪a a jednak dotkliwa
luka pozostaje. Jak to wyrazi l prof. M.Heller (sam b ↪ed ↪ac autorem licznych i znakomitych
ksi ↪ażek popularnych oraz kilku teoretyczno-matematycznych):

”
w laściwie to stale student

nie ma si ↪e z czego kosmologii nauczyć”.

2.2 Konferencje, wyjazdy, kontakty.

Przyk lady programów.

Brak wzorców w postaci kosmologicznej literatury podr ↪ecznikowej uniemożliwia normalny
proces przetwarzania podr ↪eczników w struktur ↪e wyk ladow ↪a i przyczynia si ↪e do dotkliwego
braku bezpośrednich wzorców wyk ladowych. Kiedy kilkanaście lat temu rozpoczyna lem
semestralne kursy kosmologiczne szuka lem takich wzorców i w ogóle kontaktów z pro-
fesjonalnymi kosmologami, którzy wyk ladali kosmologi ↪e lub mogliby j ↪a wyk ladać. Dla
mnie osobíscie pożyteczny by l zw laszcza czteromiesi ↪eczny staż w Cambridge University
(Institute of Astronomy) gdzie jest silny ośrodek kosmologiczny i gdzie prowadzony by l se-
mestralny kurs kosmologii na poziomie niespecjalistycznym dla

”
undergraduate students”

(dr J.Baldwin) oraz kurs zaawansowanych problemów kosmologicznych (prof. M.Rees) dla
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kilku
”
graduates”. Wybitnych kosmologów mog lem też potem spotkać na dwutygodnio-

wych lub miesi ↪ecznych szko lach kosmologii w Erice (Sycylia) i w Miramare (ko lo Triestu,
ICTP), w University of Sussex (Brighton) oraz na specjalnych konferencjach: w Pra-
dze, Genewie, Cambridge, Krakowie, Helsignor (Dania), Bradze (Portugalia). Zależa lo mi
zw laszcza na profilowanych edukacyjnie jak

”
Cosmos an Educational Challenge” (Dania)

czy
”
Teaching of Modern Physics”w Szwajcarii (cz ↪astki elementarne i kosmologia). W ci ↪a-

gu ubieg lych lat mia lem też możność wyjazdów i nawet wyg loszenia wyk ladów kosmologii
w Kopenhadze, Göteborgu, Pradze, Gandawie (Gent), Budapeszcie, Londynie. To wszyst-
ko pozwoli lo mi na rozeznanie sytuacji: na kilku uniwersytetach odbywa ly si ↪e semestralne
kursy kosmologii, na kilkunastu dorywcze wyk lady, ale wsz ↪edzie chciano mieć wyk lady
kosmologii; wsz ↪edzie też chcia la je mieć m lodzież studencka. Na przeszkodzie sta l g lównie
brak kompetentnych wyk ladowców2. Zawodowi kosmologowie (jeżeli s ↪a) , s ↪a cz ↪esto zbyt
zaj ↪eci prac ↪a badawcz ↪a aby przemyśleć, przygotować i wyg losić cykl wyk ladowy. Na konfe-
rencjach znacznie  latwiej us lyszeć zaawansowane referaty specjalistyczne, niż dowiedzieć
si ↪e konkretnie czego i jak należa loby uczyć na poziomie wst ↪epnym. Istnieje wyraźna luka
edukacyjna. Z drugiej strony elementy kosmologii (bardzo uproszczone i wst ↪epne) wesz ly
już nawet do podr ↪eczników szkó l średnich (także w Polsce) budz ↪ac ciekawość m lodzieży
tym zagadnieniem i serie pytań — na które niestety najcz ↪eściej nauczyciel nie jest w stanie
odpowiedzieć, toteż ca lego zagadnienia unika.

Zwraca też uwag ↪e, że tam gdzie odbywa ly si ↪e kursy wyk ladów kosmologicznych ich progra-
my bywa ly mocno odmienne i cz ↪esto warunkowane osobistymi zainteresowaniami, prac ↪a,
przygotowaniem wyk ladowcy. Jako przyk lady zamieszczam w za l ↪aczniku na końcu tej pra-
cy programy semestralnych kursów z Cambridge (dr Baldwin) i z Lund (prof. Svensson)
oraz króciutki program kilku wyk ladów z Sussex University (prof. Taylor i prof. Bar-
row). Obydwa semestralne programy posiadaj ↪a podobny rdzeń (Prawo Hubble’a, równa-
nia Friedmana, synteza 4

2He i 2
1D itp.) i nie ma w ↪atpliwości że s ↪a wyk ladami tego samego

przedmiotu, ale różnice s ↪a bardzo wyraźne tak w odmiennych szczegó lach jak i przede
wszystkim w ogólnym nastawieniu.

Program z Cambridge jest napisany i realizowany przez radioastronoma (dr Baldwin pra-
cuje w grupie prof. Hewisha, odkrywcy pulsarów i laureata nagrody Nobla) i skupia si ↪e
g lównie na kosmologii obserwacyjnej, astronomicznej. S ↪a tam takie tematy jak detekcja
gazu mi ↪edzygwiezdnego, typy galaktyk, materia mi ↪edzygalaktyczna, t lo promieni rentge-
nowskich. Jest omawiana ewolucja galaktyk, szybkość tworzenia si ↪e gwiazd, ich abundan-
cje izotopowe, poszukiwania galaktyk m lodych; jest ewolucja radiogalaktyk i kwazarów,
aktywne j ↪adra galaktyk, zmienność parametrów obserwacyjnych z przesuni ↪eciem itp. Ca lej
tej grupy tematów nie ma w ogóle w programie z Lund. Natomiast w programie dr Baldwi-
na nie ma lub jest bardzo ma lo ewolucji materii w sensie cz ↪astek elementarnych, czyli tzw.
mikrokosmologii wed lug nomenklatury prof. Svenssona. Nie ma omawiania epok wszech-

2np. prof.G.Bia lkowski powiedzia l mi (kilkanaście lat temu!), że niestety na Uniwersytecie Warszaw-

skim ”nie bardzo ma kto” wyk ladać kosmologi ↪e (” bo nie wystarczy przeczytanie kilku ksi ↪ażek”) — ale

zgodzi l si ↪e że znakomicie mog loby to robić kilka osób z Centrum Astronomicznego M.Kopernika i problem

leży g lównie w braku inicjatywy i koordynacji.
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świata, niebarionowości materii ukrytej, nie ma twierdzeń Hawkinga-Penrosa, wielkości
plankowskich i ery Plancka. Nie ma w programie czegokolwiek o neutrinach kosmicznych,
w tym o limicie na liczebność odmian neutrin. Nie wymieniony jest problem barionowej
asymetrii wszechświata, czy  lamanie symetrii. Nie porusza si ↪e w ogóle problemu sta lej
kosmologicznej (kwestii energii próżni) i modeli w których ona wyst ↪epuje. Nie ma jakie-
gokolwiek wprowadzenia do potrzebnych teorii, jak OTW. Brak jest troski o budowanie
nowego paradygmatu poj ↪eć, jak na przyk lad rozszerzanie izotropowe i jego wyobraże-
niowe modele, kosmologiczna interpretacja przesuni ↪ecia ku czerwieni, poj ↪ecia horyzontu
i wszechświata obserwowalnego. W rozmowach z dr Baldwinem odnios lem wrażenie, że
uważa on takie tematy za niezbyt esencjonalne, a na pewno zbyt skomplikowane by zro-
zumieli je studenci.

Zupe lnie przeciwnych wyborów dokonuje prof. Svensson. Wszystko co wypisa lem powyżej
wyst ↪epuje, i to z naciskiem, w programie z Lund. Ale prof. Svensson nie jest astrono-
mem lecz fizykiem cz ↪astek elementarnych. Ca le jego podej́scie jest bardziej teoretyczne,
bardziej fundamentalne i mówi l mi, że mikrokosmologia jest w jego wyk ladach zdecydo-
wanie najobszerniejsza. Oprócz wszystkich wymienionych powyżej tematów znajdziemy
jeszcze na przyk lad kwesti ↪e sta lości praw Natury, histori ↪e wszechświata i histori ↪e kosmo-
logii, przypomnienie termodynamiki i fizyki statystycznej. Dyskutuje si ↪e poj ↪ecie i warun-
ki równowagi termodynamicznej w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie, procesy w epoce
leptonowej jak od l ↪aczenie si ↪e neutrin, szczegó lowo nukleosyntez ↪e pierwotn ↪a oraz okres
rekombinacji. Mówi si ↪e o  lamaniu symetrii i problemie wielkiej unifikacji (GUT), okresie
kwarkowo-gluonowym i formowaniu barionów. Jest horyzont, jest rozpoznawanie topologii
wszechświata. Ważniejsze równania s ↪a detalicznie wyprowadzane (metryka Robertsona-
Walkera, rozwi ↪azania Friedmana).

Natomiast zwraca uwag ↪e, że w obu tych raczej komplementarnych wzajemnie programach
nie ma żadnego wprowadzenia astrofizycznego, żadnej fizyki gwiazd najważniejszych cia l
kosmosu. Ale od dr Baldwina wiem, że jego studenci mieli to wyk ladane niezależnie już
wcześniej. Jak przedstawia si ↪e sprawa w Lund nie wiem, ale przypuszczam, że opuszcza
si ↪e tam ca lkiem astrofizyk ↪e ze wzgl ↪edu na ograniczenia czasowe. Szkoda, bo astrofizyczne
a,b,c. . . bardzo konkretyzuje kosmos i czyni wyk lad mniej abstrakcyjny pokazuj ↪ac w jaki
sposób ludzie zdo lali podstawowe parametry zmierzyć.

Dwa omawiane tu programy dotycz ↪a kursów semestralnych. Trzeci z Sussex University
króciutkiego, kilkugodzinnego minikursu adresowanego g lównie do nauczycieli szkó l śred-
nich oraz wyk ladowców fizyki. Wszyscy bowiem zdaj ↪a sobie spraw ↪e, że elementy kosmolo-
gii musz ↪a być w l ↪aczane do każdego wspó lczesnego kursu fizyki ogólnej i trzeba przygotować
do tego szerok ↪a kadr ↪e wyk ladowców. W wypadku Sussex University minikurs kosmologii
by l po l ↪aczony z minikursem cz ↪astek elementarnych. W tematach znajdujemy ekspansj ↪e
wszechświata (wyk ladowca mówi l mi, że oznacza to konkretnie prawo Hubble’a, rozszerza-
nie izotropowe, nielokalność Wielkiego Wybuchu), nukleosyntez ↪e pierwotn ↪a (wyk ladowca
wyjaśni l, że omawia to na tle epok wszechświata), neutrina reliktowe, dowody na istnienie
Pocz ↪atku. Szkoda, że niemal opuszczono, co wiem z rozmów, takie tematy jak paradoks
Olbersa, drabin ↪e odleg lości, a nawet tak fundamentalne jak postać równań Friedmana,
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g ↪estość krytyczn ↪a i kwesti ↪e przysz lości wszechświata, cechy promieniowania reliktowego.
Ale ca ly ten minikurs by l nachylony ku zwi ↪azkom z fizyk ↪a cz ↪astek elementarnych.

Oczywíscie moje poszukiwania i kontakty nie ogranicza ly si ↪e do dwóch czy trzech pro-
gramów. Wykorzystywa lem każd ↪a okazj ↪e do bezpośrednich rozmów z czo lowymi kosmo-
logami, co i jak powinno być wyk ladane. Niech mi wolno b ↪edzie tu podzi ↪ekować i wy-
mienić choćby takie nazwiska jak: M.Rees, D.Lyndell-Bell, S.Weinberg, I.Nowikow, J.Silk,
E.Turner, H.Bondi, P.Peebles, R.Sexl, F.Lucchin, G.de Zotti, H.Fritsch, F.Tippler, R.Alpher,
czy S.Hawking (rozmowa za pomoc ↪a translatora). Szczególnie jednak dzi ↪ekuj ↪e za rozmowy
prof. Micha lowi Hellerowi.

Kontakty i w lasne doświadczenia corocznych wyk ladów wyrobi ly we mnie przekonanie o
potrzebie dwóch odr ↪ebnych kursów kosmologii: semestralnego, oraz króciutkiego minikur-
su na użytek fizyki ogólnej. W dalszych punktach tej pracy zajm ↪e si ↪e krótko zawartości ↪a
treściow ↪a tych kursów, ich charakterem, oraz lini ↪a strategiczn ↪a i szczegó lowym programem
kursu semestralnego.

2.3 Projekt programu kursu minimalnego(w ramach

fizyki ogólnej)

Przez minikurs kosmologii rozumiem dwa lub trzy wyk lady, które powinny być w l ↪aczone
w kurs fizyki ogólnej w uczelniach wyższych. Jest oczywiste, że kosmologi ↪e —  l ↪acz ↪ac ↪a
w sobie grawitacj ↪e, fizyk ↪e cz ↪astek elementarnych i j ↪ader, termodynamik ↪e i fizyk ↪e staty-
styczn ↪a — należy wyk ladać na końcu kursu fizyki ogólnej, jako jej swoiste podsumowanie,
wskazuj ↪ace wspaniale na g l ↪ebok ↪a jedność Natury. Z drugiej jednak strony zależy nam na
stymulacji zainteresowania fizyk ↪a, co musi być zrobione wcześniej. Dlatego najlepiej chyba
podzielić kosmologi ↪e na dwie cz ↪eści.

”
Kosmologia A” może być wy lożona po grawitacji,

stanowi ↪ac naturalne przed lużenie takich tematów jak masa Ziemi, masa S lońca, satelity,
podróże kosmiczne. Zagadnienia by lyby nast ↪epuj ↪ace:

Kosmologia A

• galaktyki, zasada kosmologiczna, paradoks Olbersa (15 min)

• prawo Hubble’a i izotropowe rozszerzanie si ↪e wszechświata, funkcja skaluj ↪aca (15
min)

• równanie i modele Friedmana, pocz ↪atek wszechświata, g ↪estość krytyczna; wiek wszech-
świata (35 min)

• ukryta (nieświec ↪aca) masa wszechświata, faktyczna g ↪estość materii i los wszechświa-
ta (15 min)
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• wzmianka o relatywistycznym uj ↪eciu grawitacji i kosmologii (OTW, krzywizna, II rów-
nanie Friedmana) (10 min)

Natomiast na zakończenie ca lego kursu fizyki pi ↪eknym i celowym podsumowaniem b ↪edzie
druga cz ↪eść kosmologii:

Kosmologia B

• teoria Gor ↪acego Wielkiego Wybuchu; epoka promieniowania, wczesny wszechświat
(20 min)

• promieniowanie reliktowe (wykrycie, widmo, izotropia,
”
zmarszczki”) (15 min)

• termiczna historia wszechświata — epoki (galaktyczna, leptonowa, hadronowa, Planc-
ka) i sam pocz ↪atek (20 min)

• pierwotna synteza pierwiastków (problem helu; synteza lekkich j ↪ader), niebarionowa
natura wi ↪ekszości materii wszechświata (20 min)

• pierwotna unifikacja oddzia lywań, jedność fizyki, jedność Natury (15 min)

2.4 Uwagi o praktycznej realizacji kursu minimalnego

W jaki sposób wyk ladać tematy kosmologiczne? Zapewne także i w tej nowej dziedzinie
cz ↪eść wyk ladowców fizyki ma już jakieś w lasne pogl ↪ady i sposoby. Ale nie ukszta ltowa ly
si ↪e jeszcze powszechniej dost ↪epne wzorce wyk ladowe, niemal zupe lnie brak opublikowa-
nych odpowiednich tekstów mimo ich pilnej potrzeby. Dlatego, chcia lbym w tym miejscu
podzielić si ↪e choćby drobn ↪a cz ↪astk ↪a w lasnych sposobów i doświadczeń — bez narzucania
czegokolwiek, raczej do wspólnej dyskusji. Na wst ↪epie doświadczenie oczywiste i banal-
ne (a przecież najważniejsze), że należy mówić jak najprościej i w pe lni zrozumiale dla
s luchaczy — ale w tym celu trzeba najpierw samemu przemyśleć wielokrotnie wi ↪ecej i g l ↪e-
biej. Choć prosto i niemal popularnie (w ogólnym kursie fizyki), to jednak zdecydowanie
ilościowo (zwi ↪azki, liczby, przyk lady). Wreszcie, w przemyślanym porz ↪adku odbijaj ↪acym
rozwój kosmologii, gdzie rozwi ↪azywane zagadnienia generuj ↪a swoimi znakami zapytania
nowe problemy (

”
osobiste” tworzenie nauki). Razem stanowi to ważne zadanie i sztu-

k ↪e takiej elementaryzacji kosmologii, aby bez istotnych strat dla ścis lości i poprawności
wyk ladów by ly one powszechnie zrozumia le przez przeci ↪etnych studentów. Na szcz ↪eście
doświadczenia praktyczne dowodz ↪a, poprzez reakcje studentów i badania kontrolne, że
kosmologia wspó lczesna poddaje si ↪e takiej elementaryzacji, zachowuj ↪ac swoje wyj ↪atkowe
walory naukowe, dydaktyczne i światopogl ↪adowe.

Na wst ↪epie narzuca si ↪e problem dost ↪epnego realnie czasu wyk ladowego. Tematy Kosmo-
logii A s ↪a rozpisane szczegó lowo, co zawsze robi wrażenie obszerności; faktycznie daj ↪a
si ↪e one zrozumiale przedstawić nawet w ci ↪agu jednego tylko wyk ladu (w nawiasach po-
daj ↪e orientacyjne czasy). Taki wyk lad stanowić może eleganckie i atrakcyjne zamkni ↪ecie
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pocz ↪atkowej cz ↪eści fizyki ( mechaniki). Również zamykaj ↪acy ca ly kurs fizyki program Ko-
smologii B można zrealizować w jednym tylko wyk ladzie (patrz orientacyjne minuty), choć
oczywíscie wygodniej by loby mieć czasu wi ↪ecej.

Przyjmujemy, że w praktyce na wst ↪epnym poziomie b ↪edzie można poświ ↪ecić tematyce
kosmologicznej 4-6 godzin wyk ladowych. Podawany program w niektórych praktycznych
sytuacjach (np. tylko 2 godziny) może si ↪e okazać zbyt obszerny. Wydawa lo si ↪e jednak
korzystniejszym przygotować program lekko nadmiarowy, umożliwiaj ↪ac ewentualne jego
redukcje stosownie do sytuacji i indywidualności wyk ladowcy.

W ca lym tym minikursie kosmologii należy po lożyć szczególny nacisk na wykrycie po-
cz ↪atku wszechświata (które wed lug jednego z amerykańskich rankingów jest najwi ↪ekszym
odkryciem we wszystkich dziedzinach nauki w ca lych jej dziejach). Argumenty i dowody
to kolejno: ciemność nieba (paradoks Olbersa [59]), prawo Hubble’a, OTW i rozwi ↪azanie
Friedmana, promieniowanie reliktowe (!)[60], zawartość 4

2He i innych lekkich pierwiastków
we wszechświecie [61], obserwacja zal ↪ażków galaktyk (

”
zmarszczki”)[62].

Sposób wyk ladania wypróbowany już praktycznie jest przedstawiony skrótowo w przy-
k ladach zamieszczonych w dalszej cz ↪eści tej pracy. Ale to tylko propozycja i każdy wy-
k ladowca winien si ↪e samodzielnie zastanowić jak po l ↪aczyć zwi ↪ez lość z elementarności ↪a.
Ważne jest rozpocz ↪ecie od zasady kosmologicznej, aby podkreślić, że zgodnie z ca l ↪a obser-
wacyjn ↪a ewidencj ↪a we wszechświecie nie ma wyróżnionych punktów w tym jakiegokolwiek
jednego miejsca w którym nast ↪api l pierwotny wybuch inicjuj ↪acy rozszerzanie. Zmusza to
do odrzucenia narzucaj ↪acego si ↪e (i dominuj ↪acego w popularnej literaturze) modelu wy-
buchaj ↪acego granatu i sk lania do poszukiwania jako oparcia dla wyobraźni nowego para-
dygmatu rozszerzania i przestrzeni. Izotropowe rozszerzanie si ↪e wszechświata modelowane
przez puchn ↪ac ↪a sieć (

”
ciasto z rodzynkami”) lub przez nakropkowan ↪a powierzchni ↪e balonu

dmuchanego od wewn ↪atrz gruntownie rewiduje myślenie studentów i okazuje si ↪e dobrze
wyobrażalne i rozumiane. Daje ono przy okazji automatycznie prawo Hubble’a i postać
sta lej Hubble’a. Lepiej jest modelować galaktyki nie tyle przez kropki namalowane na
gumie ile przez ma le papierowe kr ↪ażki przymocowane do gumy w ten sposób uwidoczni-
my, że rozszerzanie si ↪e przestrzeni nie wp lywa na rozmiary galaktyk (sztabek mierniczych
itp.) Gdy tylko wprowadzimy w umys ly s luchaczy zasad ↪e kosmologiczn ↪a korzystnie jest
powiedzieć o paradoksie Olbersa [59, 48]. Umiej ↪etność zastanowienia si ↪e, skupienia na

”
oczywistym” (?) fakcie ciemności nocnego nieba i szokuj ↪acy wniosek o wydawa loby si ↪e

koniecznej jaskrawej jasności tego nieba pokazuj ↪a ważn ↪a cech ↪e rewidowania
”
najprost-

szych” faktów w laściw ↪a umys lom wielkim (jak czyni l to Einstein w teorii wzgl ↪edności).
Paradoks Olbersa jest zarazem świetnym wprowadzeniem w tematyk ↪e kosmologiczn ↪a.

Równanie Friedmana można na szcz ↪eście wyprowadzić w trzech linijkach z zasady zacho-
wania energii. Delikatn ↪a kwesti ↪e po co jest wobec tego potrzebne stosowanie ca lej OTW
(paradoks grawitacyjny) powinnísmy być może wzmiankować, ale nie by loby rozważnie
zapuszczać si ↪e w ni ↪a g l ↪ebiej na tym poziomie. Natomiast istotne jest podkreślenie, że
zawsze, przy dowolnej energii E, rozwi ↪azania równania Friedmana s ↪a krzywymi przecina-
j ↪acymi oś czasu, a wi ↪ec postuluj ↪acymi pocz ↪atek wszechświata. Najważniejsze z rozwi ↪azań,
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dla przypadku E = 0 (czyli R = at2/3) dostaniemy explicite bardzo  latwo, co bardzo kon-
kretyzuje myślenie studentów o rozszerzaniu. Podobnie  latwo otrzymujemy natychmiast
g ↪estość krytyczn ↪a. Bardzo proste jest też i wyraźnie interesuj ↪ace studentów znalezienie
kosmologiczne wieku wszechświata. (patrz Przyk lad B.9). Fascynuje informacja o domi-
nuj ↪acej ilości i roli nieświec ↪acej materii ukrytej, przy czym możemy t ↪a informacj ↪e prosto
urealnić, bo tak twierdzenie o wiriale jak i wyliczenie pr ↪edkości rotacji (w polu grawitacyj-
nym masy centralnej) to przecież elementy fizyki Newtona znane już dobrze studentom.
Pewnego rodzaju

”
deserem”jest wzmianka o relatywistycznym uj ↪eciu modeli wszechświata

z poj ↪eciem krzywizny. Zupe lnie tu nie możemy i nie chcemy wprowadzić matematyki, ale
pi ↪eknie zilustrujemy krzywizn ↪e k > 0 na przyk ladzie dwuwymiarowego wszechświata w
postaci sfery nieistnienie równoleg lych, sum ↪e k ↪atów w trójk ↪atach przewyższaj ↪ac ↪a 1800 itp.
Powiedzenie Einsteina że wszechświat jest (ścíslej: może być) skończony, ale nieograniczo-
ny staje si ↪e zrozumia le i oczywiste. Doświadczenie uczy, że studenci ch lon ↪a to zagadnienie
z ogromn ↪a ciekawości ↪a i zainteresowaniem.

Teori ↪e gor ↪acego Wielkiego Wybuchu skracamy do minimum. Po l ↪aczenie zależności g ↪esto-
ści energii promieniowania od R która jest uzależniona od funkcji skaluj ↪acej R zwi ↪azkiem
o postaci εγ = const /R3 · 1/R = const /R4 z prawem Stefana-Boltzmanna εγ=aT 4 daje
natychmiast zależność RT = const. Już st ↪ad choćby p lynie wniosek, że cofaj ↪ac si ↪e do
pocz ↪atku wszechświata (R → 0) dostajemy wszechświat gor ↪acy (T → ∞). Porównanie
εγ = const/R4 z g ↪estości ↪a energii skupionej w barionach εB= const/R3 prowadzi natych-
miast do wniosku, że przy malej ↪acym R czyli we wczesnym wszechświecie istnia la era
promieniowania, w której εγ > εB. Dowodem bezpośrednim na prawdziwość tego wniosku
jest obserwacja wype lniaj ↪acego wszechświat także obecnie promieniowania reliktowego
(T0 = 2, 7 K, nagroda Nobla w 1978 roku)[8, 60]. Zawsze wywo luje duże wrażenie pokaza-
nie idealnie plankowskiego (zgodnie z teori ↪a) widma tego promieniowania przebadanego
szczegó lowo przez satelit ↪e COBE. Podkreślamy też, że  latwo można obliczać temperatur ↪e
tego promieniowania w przesz lości w laśnie dzi ↪eki zwi ↪azkowi T = T0R0/R = T0(z + 1) (z
jest, jak zwykle, mierz ↪acym przesz lość przesuni ↪eciem, z = δλ/λ ). Powi ↪azanie tempera-
tury nie tylko ze zmianami skali wszechświata R, ale wprost z czasem, jest we wczesnym
wszechświecie możliwe poprzez zwi ↪azek T = 1010/t1/2 (t w sekundach, T w kelwinach).
Przy odrobinie czasu i lepszych studentach możemy go elementarnie wyprowadzić (z rów-
nań Friedmana), ale w zwyk lych warunkach zadawalamy si ↪e podaniem takiej informacji.
Teraz już sami studenci, z nasz ↪a pomoc ↪a, mog ↪a  latwo wyliczać czasy trwania poszczegól-
nych epok: promieniowania, leptonowej, hadronowej. Otrzymane liczby (kolejno: 300 000
lat, 10 sekund, 10−4 sekundy) budz ↪a zdumienie i wyraźne zainteresowanie.

Efektown ↪a parti ↪a wyk ladu jest umiej ↪etne zelementaryzowanie procesu tworzenia si ↪e pier-
wiastków w pierwszych minutach wszechświata. Najpierw wskazujemy (w dwóch linijkach
szacunkowego obliczenia), na tak zwany problem helu: helu jest we wszechświecie 25%, a
wszystkie gwiazdy mog ly przez czas życia wszechświata dać go najwyżej 2%. Zastanawia-
j ↪ac si ↪e nad rodzajem i liczebności ↪a barionów w bardzo wczesnym wszechświecie widzimy,
że dzi ↪eki morzu leptonów neutrony przekszta lcaj ↪a si ↪e nieustannie w protony i vice versa
(w reakcjach typu n + e+ ↔ p + νe, n + e− ↔ p + νe ). Jednak liczebności neutronów
N i protonów P nie s ↪a takie same, gdyż masa neutronu mn jest nieco wi ↪eksza niż masa
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protonu mp! Rozk lad Boltzmanna daje teraz N/P = e−∆mc2/kT . Zatem w miar ↪e stygni ↪ecia
wszechświata protony liczbowo coraz bardziej dominuj ↪a i wreszcie wraz z wygaśni ↪eciem
leptonów (po końcu epoki leptonowej) stosunek N/P zamarza na wartości N/P = 1/7.
A st ↪ad już studenci sami (znów z nasz ↪a pomoc ↪a oczywíscie) wywnioskuj ↪a, że procesy
syntezy (podajemy je) doprowadz ↪a procent helu do wartości (1+1)/(2+6)= 25% co jest
wspaniale zgodne z obserwacj ↪a. Uwidoczniony fakt, że hel, a zatem także znane gwiazdy
i dalsze pierwiastki, nasze życie, nasze uniwersytety itp. mog ly powstać tylko dlatego, że
masa neutronu jest odrobin ↪e (i w laśnie tyle) wi ↪eksza od masy protonu — ten fakt budzi
zdumienie i fascynacj ↪e także wśród studentów. Zdumiewaj ↪acy jest też nast ↪epny wniosek:
że z procentu deuteru 2

1D (obliczonego i zmierzonego) możemy wnioskować, iż dominuj ↪aca
masa wszechświata nie ma w ogóle natury barionowej! (Nie s ↪a to wi ↪ec świec ↪ace czy wy-
gas le gwiazdy.)

Na zakończenie naszego minikursu warto wskazać opisowo na pierwotn ↪a unifikacj ↪e od-
dzia lywań, która pi ↪ekn ↪a klamr ↪a jedności fizyki i Natury zamknie wyk lady.

Doświadczenie wskazuje, że rezultaty takiego minikursu kosmologii s ↪a dobre, a cz ↪esto
bardzo dobre. Poznajemy to po zainteresowaniu studentów na wyk ladach, licznych (i do-
ciekliwych) pytaniach po czasie wyk ladowym, a najbardziej bezpośrednio na egzaminach
końcowych z fizyki. Odpowiedzi na pytania z kosmologii wypadaj ↪a zwykle lepiej niż z in-
nych dzia lów fizyki, gdyż to studenci chc ↪a zrozumieć. Świadczy to o wielkich wartościach
dydaktycznych kosmologii, tym bardziej sk laniaj ↪ac do jej wyk ladania w kursie fizyki.

Z drugiej strony wyk ladaj ↪ac trzeba być świadomym trudności poj ↪eciowych (czasem ukry-
tych) i przygotowanym na typowe pytania co wnikliwszych studentów — cz ↪esto pytania,
które trzeba sobie zadać wcześniej samemu. Na przyk lad z prawa Hubble’a v = Hr stu-
dent widzi, że dostatecznie odleg le galaktyki (r > cH−1 = cT ) oddalaj ↪a si ↪e od nas z
pr ↪edkości ↪a przekraczaj ↪ac ↪a pr ↪edkość świat la i trzeba to skomentować. Studenci pytaj ↪a, czy
puchn ↪aca przestrzeń rozci ↪aga także wzorce d lugości (np. metalowe sztabki, a wtedy jak
można w ogóle stwierdzić rozszerzanie wszechświata), co by lo przed pocz ↪atkiem wszech-
świata, dlaczego wszechświat wczesny z dużym císnieniem rozszerza si ↪e wolniej (R = at1/2)
niż późniejszy bezcísnieniowy (R = at2/3), skoro

”
wydaje si ↪e odwrotnie”, mog ↪a zapytać

o zasad ↪e zachowania energii, skoro rozszerzanie pomniejsza samoistnie energi ↪e każdego z
fotonów poprzez zwi ↪ekszanie λ , itp. Takich typowych pytań i trudności,  latwych do odpo-
wiedzi lub poważnych, zebra lem w praktyce wyk ladowej kilkanaście (a razem z rzadszymi
kilka dziesi ↪atków) i s ↪adz ↪e, że zw laszcza one domagaj ↪a si ↪e opracowanego komentarza oraz
dyskusji dydaktycznej pomi ↪edzy wyk ladowcami.

Wzmiankowane trudności nie powinny w żadnym wypadku odstr ↪eczać od wyk ladania
elementów kosmologii — wszak wyk ladamy fizyk ↪e kwantow ↪a zawieraj ↪ac ↪a trudności po-
ważniejsze. Przeciwnie, jeżeli pojawi ↪a si ↪e czasem tego rodzaju pytania to zwi ↪eksz ↪a tylko
intelektualne pobudzenie studentów i ich samodzielność myślow ↪a, to jest walory należ ↪ace
do g lównych wartości nauczania kosmologii. Inn ↪a tak ↪a wartości ↪a jest integracja w kosmo-
logii niemal wszystkich dziedzin fizyki. Ale wartości ↪a chyba najbardziej uderzaj ↪ac ↪a jest
osi ↪agni ↪eta, po raz pierwszy, możliwość szczegó lowego fizykalnego opisu ca lego wszechświa-
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ta. Jest to spójny, logiczny, obserwacyjnie potwierdzony, jednolity opis ca lego ogromnego
wszechświata wraz z jego najmniejszymi cz ↪astkami elementarnymi i w ca lych jego dzie-
jach — od wykrytego Pocz ↪atku do dzís. (A w dodatku daje si ↪e to przedstawić w sposób
elementarny !). Jest to zarazem praktyczna manifestacja jedności fizyki i jedności Natury.

A wreszcie . . . to kosmologia daje sposobność i realne podstawy do filozoficznej refleksji
tak nad znikomości ↪a cz lowieka we wszechświecie, jak i nad wielkości ↪a, niezwyk lości ↪a jego
zdolności do rozumienia — wszechświata, który do rozumienia zadziwiaj ↪aco si ↪e nadaje.

2.5 Linia strategiczna kursu semestralnego.

Teraz chcemy scharakteryzować myśli przewodnie g lównego naszego zadania, to jest seme-
stralnego kursu kosmologii. Ta g lówna linia ma s lużyć budowaniu rozumienia wszechświata
przez studentów i w zarysie przedstawia si ↪e nast ↪epuj ↪aco:

Najpierw podajemy nieco faktów obserwacyjnych i pomiarowych. Potem nast ↪epuje cz ↪eść
najważniejsza, to jest tworzenie poj ↪eć i modelu wyobrażeniowego, a wi ↪ec tworzenie zr ↪ebu
nowego paradygmatu. Dopiero potem nast ↪epuje matematyzacja tego modelu i dalszy roz-
wój teorii. Dalej dokonujemy konfrontacji obliczeń z dalszymi obserwacjami (pomiarami),
wyci ↪agane s ↪a wnioski. Wreszcie nast ↪epuje kontrola zakresu stosowalności poj ↪eć przyj ↪etego
paradygmatu oraz dyskusja możliwości wyj́scia poza niego w obszar teorii niestandardo-
wych.

Pod wzgl ↪edem treściowym można wydzielić w proponowanych tu wyk ladach dwa wielkie
dzia ly: ewolucj ↪e czasoprzestrzenn ↪a wszechświata oraz ewolucj ↪e materii. Przy tym obszer-
ne zagadnienie powstania i ewolucji struktur (galaktyk, gromad) decydujemy si ↪e omówić
tylko bardzo skrótowo, gdyż jest to cz ↪eść kosmologii ważna dla profesjonalistów, ale mniej
istotna poj ↪eciowo.

Konkretyzuj ↪ac powyższe za lożenia chcemy — po wprowadzaj ↪acym wyk ladzie daj ↪acym

”
z lotu ptaka” perspektyw ↪e kosmologii — przybliżyć najpierw wybrane konkrety astrono-

miczne dotycz ↪ace gwiazd i galaktyk. Nacisk po lożony jest na pokazanie w jaki sposób, krok
po kroku, moglísmy poznać obserwacyjnie i wyliczyć ich cechy. W nast ↪epnym rozdziale
poprzez zasad ↪e kosmologiczn ↪a przechodzimy do budowania poj ↪eć, które umożliwiaj ↪a wy-
obrażenie sobie przestrzeni i ewolucji wszechświata oraz ich spójny opis. Najistotniejsze
s ↪a poj ↪ecia rozszerzania izotropowego (modele puchn ↪acej sieci i powierzchni balonu), uk la-
du wspó lporuszaj ↪acego si ↪e, funkcji skaluj ↪acej, kosmologicznego przesuni ↪ecia ku czerwieni.
W tym najważniejszym rozdziale mieszcz ↪a si ↪e także poj ↪ecia wszechświata obserwowalnego
(horyzont) i przestrzeni zakrzywionych (geometrie nieeuklidesowe). Teraz dopiero przyst ↪e-
pujemy do pewnej matematyzacji naszych wyobrażeń w kolejnym rozdziale omawiaj ↪acym
modele Friedmana. Taktyka jest przy tym taka, że zaczynamy od bardzo  latwego ma-
tematycznie newtonowskiego opisu ewolucji wszechświata (g ↪estość krytyczna, trzy typy
rozwi ↪azań), a dopiero potem wskazujemy na konieczność użycia OTW z jej zakrzywio-
n ↪a przestrzeni ↪a i specyficznie relatywistyczn ↪a rol ↪a císnienia. Pojawiaj ↪ace si ↪e w modelach

41



friedmannowskich zagadnienie wieku wszechświata daje okazj ↪e do zaakcentowania kwestii
wzajemnej zgodności lub niezgodności niezależnych danych obserwacyjnych. Maj ↪ac już w
r ↪ekach podstawowe narz ↪edzia teoretycznego opisu wszechświata wracamy do w ↪ez lowych
danych obserwacyjnych, a konkretnie do pomiarów wskazuj ↪acych (przez krzywe rotacji
i twierdzenie o wiriale) na istnienie we wszechświecie materii ukrytej [63]. Mamy teraz
miejsce na dyskusj ↪e tak możliwych rodzajów tej materii jak i jej wp lywu na przysz le losy
wszechświata.

Po tej podstawowej cz ↪eści kosmologii przechodzimy do rozdzia lów bardziej zaawansowa-
nych. Najpierw wi ↪ec badamy jakie s ↪a konsekwencje wypracowanego już paradygmatu prze-
strzeni dynamicznej dla dużych odleg lości. Daje to okazj ↪e do uwypuklenia niejednoznacz-
ności poj ↪eć odleg lości i pr ↪edkości, do wprowadzenia formu l użytecznych przy obserwacjach
obiektów dalekich, do omówienia testów kosmologicznych, do obliczeń promieni horyzon-
tów w różnych wszechświatach. Nast ↪epnie badamy konsekwencje możliwego wyj́scia poza
model standardowy poprzez dopuszczenie niezerowej wartości sta lej kosmologicznej [64]
— co aktualnie sta lo si ↪e tematem priorytetowym. Wreszcie skupiamy uwag ↪e na kwestii
pocz ↪atku wszechświata i problemie kosmologii kwantowej, czym kończymy pierwsz ↪a cz ↪eść
kosmologii, to jest czasoprzestrzenn ↪a ewolucj ↪e wszechświata.

W drugiej cz ↪eści wyk ladów kosmologii chcemy przedstawić jak ewoluowa ly formy materii
w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie. Zaczynamy od pierwszych teorii wczesnego wszech-
świata i kwestii nukleosyntezy pierwotnej (teoria αβγ)[65] co prowadzi nas do epoki pro-
mieniowania i omówienia promieniowania reliktowego. Na tym gruncie wskazujemy na
konieczność wyst ↪apienia jeszcze wcześniejszych epok wszechświata (leptonowa, hadrono-
wa). Daje to możliwość pe lnego zrozumienia procesów produkcji lekkich pierwiastków i
osi ↪agni ↪ecia imponuj ↪acej zgodności obliczeń z danymi pomiarowymi [66]. Tu mamy oka-
zj ↪e do ponownej i bardziej wnikliwej analizy procesu produkcji helu, co jak si ↪e okazuje
prowadzi do niespodziewanego i fundamentalnego wniosku o dopuszczalnej liczebności
odmian neutrin i zarazem cz ↪astek elementarnych [67, 68]. Nast ↪epn ↪a ważn ↪a w lasności ↪a
wszechświata na której skupiamy uwag ↪e jest obserwowana zadziwiaj ↪aco wysoka izotro-
pia promieniowania reliktowego, co umacnia zasad ↪e kosmologiczn ↪a, ale rodzi problemy z
formowaniem si ↪e struktur. Tak wkraczamy w otwarte problemy kosmologii i próby ich
rozwi ↪azania. Najpierw wi ↪ec problem barionowej asymetrii wszechświata i zagadnienie  la-
mania symetrii. Dalej znane problemy horyzontu, p laskości, monopoli oraz fascynuj ↪ac ↪a
prób ↪e ich rozwi ↪azania poprzez ide ↪e pierwotnej inflacji kosmicznej [16, 69]. Pozostaje jesz-
cze króciutkie omówienie problemu formowania si ↪e struktur we wszechświecie [70] i mo-
żemy rekapitulować wszystko co dot ↪ad powiedzielísmy w syntetycznie uj ↪etej termicznej
historii wszechświata [71]. Na zakończenie ca lego kursu warto wrócić do najbardziej fun-
damentalnej dla ca lej fizyki (i filozofii przyrody) kwestii Pocz ↪atku, a zatem do ery Plancka,
liczby wymiarów wszechświata, problemu kosmologii kwantowej, narodzin czasu.
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2.6 Projekt spisu treści semestralnego kursu kosmo-

logii. Cz
↪
eść pierwsza: EWOLUCJA CZASO-

PRZESTRZENNA — program szczegó lowy

Po ogólnym zarysowaniu g lównych linii przewodnich semestralnego kursu kosmologii chce-
my teraz skonkretyzować te myśli poprzez projekt na tyle szczegó lowego programu kosmo-
logii, aby móg l on s lużyć bezpośrednio do praktycznej realizacji wyk ladów. Tak szczegó-
 lowo przedstawiam poniżej tylko pierwsz ↪a po low ↪e wyk ladów, to jest ewolucj ↪e czasoprze-
strzenn ↪a wszechświata, gdyż w niej w laśnie mieści si ↪e faktyczna treść niniejszej rozprawy.
Jeszcze dok ladniej przedstawimy te treści w cz ↪eści drugiej pracy gdy b ↪edziemy podawać
Komentarz Dydaktyczny do realizacji zagadnień. Natomiast program drugiej po lowy wy-
k ladów to jest ewolucj ↪e materii podamy tylko ramowo, gdyż wykracza on poza zasadnicz ↪a
tematyk ↪e rozprawy.

I. Czym zajmuje si ↪e kosmologia?

• Dawne filozoficzne idee wszechświata

• Pogl ↪ad na wszechświat po Koperniku i Newtonie

• Prze lom poznawczy, rozwój kosmologii wspó lczesnej

II.Gwiazdy i galaktyki — jak można poznać ich cechy?

• Zarys fizyki gwiazd: jasności, temperatury, reakcje j ↪adrowe, rozmiary, masy, g ↪estości.
Wspó lzależności (zależność Eddingtona, diagram HR).

• Ewolucja gwiazd: czasy życia, stadia końcowe (bia le kar ly, pulsary, czarne dziury).

• Drabina odleg lości we wszechświecie: paralaksy, spektroskopia (HR), cefeidy, stan-
dardowe świece.

• Poznawanie Galaktyki: uk lady gwiezdne (dysk, gromady kuliste), gaz, py l i inne
sk ladniki.

• Wszechświat galaktyk: badania Hubble’a, morfologia galaktyk, Grupa Lokalna, gro-
mady galaktyk. Zasi ↪eg pomiarowy. Kwazary. Struktura wszechświata, jednorodność.

III. Zasada kosmologiczna. Przestrzeń i ekspansja wszechświata.

• Sformu lowania zasady kosmologicznej. Aspekty astronomiczne, fizykalne, filozoficz-
ne.

• Paradoks Olbersa, wst ↪epny argument za pocz ↪atkiem wszechświata.

• Odkrycie ekspansji wszechświata. Prawo Hubble’a, sta la Hubble’a.

• Rozszerzanie izotropowe, modele myślowe (puchn ↪aca sieć, powierzchnia balonu).
Funkcja skaluj ↪aca, uk lad wspó lporuszaj ↪acy si ↪e, zwi ↪azek z prawem Hubble’a.
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• Przestrzeń dynamiczna (zmienność krzywizny), pr ↪edkość lokalna a pseudo-pr ↪edkość
recesji (przekraczanie pr ↪edkości świat la). Kosmologiczna interpretacja przesuni ↪ecia
ku czerwieni. Interpretacja dopplerowska dla ma lych odleg lości.

• Wp lyw kosmologicznej recesji przestrzeni na inne wielkości pomiarowe (energia kwan-
tów, nat ↪eżenie świat la, p ↪ed cz ↪astek).

• Obserwacja przesuni ↪eć i prawo Hubble’a jako świadectwo istnienia pocz ↪atku wszech-
świata — analiza, dyskusja innych możliwości.

• Interpretacja dalekiego wszechświata: patrzenie wstecz czasu, stożek świetlny.
”
Ma-

pa” a
”
obraz” wszechświata, efekty ewolucyjne (potrzeba znajomości funkcji skalu-

j ↪acej). Wszechświat a wszechświat obserwowalny, horyzont.

• Przestrzeń p laska i przestrzenie zakrzywione,
”
wewn ↪etrzna” rozpoznawalność geo-

metrii. Przestrzenie nieeuklidesowe. G lówne myśli ogólnej teorii wzgl ↪edności.

IV. Modele Friedmana, czasoprzestrzenna ewolucja wszechświata.

• Newtonowski (elementarny) opis ewolucji wszechświata: równanie Friedmana, dys-
kusja trzech typów rozwi ↪azań modele Friedmana. G ↪estość krytyczna i model Einsteina-
de Sittera. Średnia g ↪estość wszechświata, a jej przysz lość.

• S labości, sprzeczności i niepe lność kosmologii newtonowskiej (paradoks grawitacyj-
ny, rozchodzenie si ↪e świat la, zasada kosmologiczna a przestrzeń newtonowska, ci-
śnienie i drugie równanie Friedmana).

• Spojrzenie na ogóln ↪a teori ↪e wzgl ↪edności: masa inercyjna i grawitacyjna, zasada rów-
noważności, tor świat la (w windzie i w pobliżu masy), postać i sens równań Einste-
ina. Potwierdzenia obserwacyjne.

• Krzywizna a odleg lość, interwa l czasoprzestrzenny i metryka. Zasada kosmologiczna
a interwa l (metryka) Robertsona-Walkera; w lasności tej czasoprzestrzeni.

• Tworzenie relatywistycznych modeli wszechświata. Równanie stanu, funkcja ska-
luj ↪aca (promień krzywizny). Dygresja historyczna: Einstein, sta la kosmologiczna,
Friedman.

• Rozwi ↪azanie Friedmana równań OTW: dwa równania Friedmana w kilku postaciach;
rola císnienia. Parametr deceleracji i bezwymiarowa g ↪estość wszechświata.

• Matematyczna analiza równań Friedmana: wst ↪epna dyskusja cech rozwi ↪azań (wy-
kresy funkcji skaluj ↪acej) oraz ich ścis la postać matematyczna.

• Kosmologiczne obliczenie wieku wszechświata, ścis la (numeryczna) dyskusja zależ-
ności wieku od sta lej Hubble’a i g ↪estości wszechświata. Poza kosmologiczne oceny
wieku wszechświata. Problem zgodności.

V. Materia ukryta
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• Problemy wyznaczania średniej g ↪estości wszechświata, metoda pomiarów stosunku
masy do jasności M/L.

• Jasności i masy dla świec ↪acej materii galaktyk, metoda syntezy populacji, wyniki
liczbowe.

• Wyznaczanie masy Galaktyki jako przyk lad metody dynamicznej.

• Krzywe rotacji dla Galaktyki i dla innych galaktyk. Ciemna materia ukryta.

• Dynamiczne oceny masy w uk ladach galaktyk: galaktyki podwójne, twierdzenie o
wiriale dla grup oraz dla gromad galaktyk. Wielkie ilości materii ukrytej i jej domi-
nacja w dużych skalach.

• Analiza liczbowa uzyskiwanych stosunków masy do jasności, wnioski o średniej g ↪e-
stości wszechświata, jego geometrii i przysz lości. Dyskusja realności wszechświata
p laskiego (zwi ↪azek z teori ↪a inflacji).

• Kwestia natury ukrytej materii: nie-barionowość, problem masy neutrin, ewentual-
ność istnienia cz ↪astek

”
egzotycznych”.

VI. Kosmologia obserwacyjna dużych odleg lości.)

• Formu ly dla przesuni ↪ecia i p ↪edu w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie

• Różne poj ↪ecia odleg lości, ich obserwacyjne miary i ich obliczanie.

• Obserwacyjne postaci prawa Hubble’a.

• Testy kosmologiczne (przesuni ↪ecie—jasność; zliczenia źróde l) a problem ewolucji ga-
laktyk.

• Poj ↪ecia wszechświata obserwowalnego, horyzontu cz ↪astek i horyzontu zdarzeń.

• Obliczanie promieni horyzontów cz ↪astek w różnych wszechświatach.

VII. Sta la kosmologiczna i niestandardowe modele wszechświata.

• Równania OTW i sta la kosmologiczna. Model Einsteina

•
”
Newtonowski” sens sta lej kosmologicznej. Równania Friedmana-Lemâıtre’a.

• Model de Sittera, model Lemâıtre’a, inne modele relatywistyczne.

• Teoria stanu stacjonarnego wszechświata.

• Sta la kosmologiczna jako g ↪estość energii próżni.

• Problem wieku wszechświata a postulat niezerowej sta lej kosmologicznej.

• Cechy niestandardowej kosmologii z g ↪estości ↪a energii próżni.
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• Jasność supernowych a kwesta istnienia i pomiaru sta lej kosmologicznej.

• Problem teoretycznych wyliczeń g ↪estości energii próżni.

VIII. Wczesny wszechświat, pocz ↪atek wszechświata

• Era promieniowania — konieczność istnienia, czas trwania.

• Kosmologiczny model wczesnego wszechświata — funkcja skaluj ↪aca, g ↪estość , tem-
peratura.

• Kwestia osobowości pierwotnej i twierdzenia Hawkinga-Penrose’a.

• Jak daleko wstecz si ↪ega OTW? Wielkości plankowskie.

• Era Plancka. Problem kosmologii kwantowej.

• Powstanie wszechświata a fenomen czasu.

2.7 Projekt spisu treści semestralnego kursu kosmo-

logii. Cz
↪
eść druga: EWOLUCJA MATERII

Ponieważ ta cz ↪eść kosmologii nie mieści si ↪e już w zakresie niniejszej rozprawy (ze wzgl ↪e-
dów obj ↪etościowych) podaj ↪e tylko ramowy spis treści ograniczony do spisu rozdzia lów.

IX. Pierwsza teoria wczesnego wszechświata i produkcja lekkich pierwiastków.

X. Fotonowe promieniowanie reliktowe, era promieniowania.

XI. Epoki wszechświata, neutrina.

XII. Nukleosynteza pierwotna.

XIII. Hel i liczebność odmian neutrin.

XIV. Izotropia promieniowania reliktowego.
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XV. Zagadnienie rozwoju struktur we wszechświecie.

XVI. Termiczna historia wszechświata.

XVII. Problem barionowej asymetrii wszechświata.

XVIII. Idea pierwotnej inflacji kosmicznej

XIX. Pocz ↪atek: era Plancka, liczba wymiarów wszechświata.

2.8 Uwagi o realizacji programu,

doświadczenia praktyczne

Z doświadczenia praktycznego wynika, że zarysowany powyżej program kosmologii można
zrealizować z lekkimi skrótami w ci ↪agu semestru (30 godzin wyk ladów) lub z poszerzeniami
w ci ↪agu dwóch semestrów (60 godzin). Wed lug takiego w laśnie lub podobnych programów
prowadzi lem semestralne wyk lady w ci ↪agu kilkunastu lat,  l ↪acznie oko lo 40-krotnie. By ly
to obieralne wyk lady monograficzne przede wszystkim na Wydziale Fizyki i Techniki J ↪a-
drowej (WFiTJ, AGH), przy czym warto odnotować, że rok w rok to w laśnie kosmologia
znajdowa la si ↪e na czele listy wyborów studenckich. Ale prowadzi lem też takie wyk lady
jako przedmiot obieralny dla studentów wielu innych wydzia lów AGH, przy czym w tym
wypadku by ly one profilowane bardziej w kierunku podkreślenia aspektów pogl ↪adowych
i humanistycznych, przy pomniejszeniu liczebności formu l matematycznych. Zaintereso-
wanie studentów kosmologi ↪a manifestowa lo si ↪e nie tylko liczb ↪a zapisów, ale również fre-
kwencj ↪a na kolejnych wyk ladach, a przede wszystkim licznymi pytaniami zadawanymi w
trakcie i po wyk ladzie (po każdym wyk ladzie zostawa lem z kilkoma studentami chc ↪acymi
o coś zapytać, coś wyjaśnić). Z licznych pytań, które zadawa lem studentom lub które oni
mnie zadawali, a także ze sprawdzianów i egzaminów, z wielu rozmów — mog lem zorien-
tować si ↪e co i dlaczego studentów interesuje, czego zaś nie rozumiej ↪a i czemu s ↪a niech ↪etni.
Warto może wymienić tematy budz ↪ace zwykle szczególne zainteresowanie:

• wst ↪epny przegl ↪ad historyczny rozwoju kosmologii,

• wprowadzaj ↪acy rozdzia l o gwiazdach (w jaki sposób cz lowiek potrafi l wyznaczyć
parametry gwiazd, czasy i ich życia, odleg lości),

• końcowe stadia ewolucji gwiazd (zw laszcza czarne dziury),
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• paradoks Olbersa,

• modelowanie rozszerzania wszechświata i Wielkiego Wybuchu przez puchn ↪ac ↪a po-
wierzchni ↪e balonu (nielokalność, brak centrum wybuchu),

• wprowadzenie do ogólnej treści wzgl ↪edności,

• biografia Einsteina,

• dyskusja Einsteina z Friedmanem, dzieje sta lej kosmologicznej,

• g ↪estość krytyczna a przysz lość wszechświata,

• istnienie materii ukrytej (sk ↪ad o niej wiemy, jak j ↪a zmierzyć)

• nie-barionowość dominuj ↪acej materii wszechświata (tajemnicza
”
inna” materia),

• nie-friedmanowskie modele wszechświata (np. model Lemâıtre’a),

• teoria stanu stacjonarnego,

• epoki wszechświata (sk ↪ad wiemy, że by ly, jak d lugo trwa ly),

• wielkości plankowskie,

• dyskusja sensu pocz ↪atku i kreacji wszechświata,

• dyskusja fenomenu czasu,

• pogl ↪ady filozoficzne i religijne kosmologów, problem stworzenia świata,

• powstawanie pierwiastków,

• dzieje wykrycia promieniowania reliktowego,

• termiczna historia wszechświata,

• idea inflacji kosmicznej,

• możliwość wi ↪ekszej liczby wymiarów wszechświata.

Natomiast do tematów sprawiaj ↪acych trudności należ ↪a cz ↪esto:

• zrozumienie, że wszechświat (k>0) nie narodzi l si ↪e lokalnie w jakimś punkcie ekstra-
przestrzeni,

• przywykni ↪ecie, że obserwowanie obiektu dalekiego oznacza obserwacj ↪e obiektu z
dawnej przesz lości,

• poj ↪ecia horyzontu cz ↪astek i horyzontu zdarzeń, wszechświat obserwowalny,

• rozumienie sensu
”
pr ↪edkości” v>c (w prawie Hubble’a, w obliczeniach),
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• technika obliczania odleg lości i pr ↪edkości w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie, nie-
jednoznaczność tych poj ↪eć,

• kwestia
”
 lamania” zasady zachowania p ↪edu i zasady zachowania energii w rozszerza-

j ↪acym si ↪e wszechświecie,

• kwestia równowagi termodynamicznej w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie (warunki
wyst ↪epowania, zrywanie równowagi),

• technika obliczania zmian czynnika populacyjnego przy przej́sciach fazowych i kwe-
stii liczebności odmian neutrin,

• powierzchnia ostatniego rozproszenia (LSS) fotonów, anizotropie promieniowania
reliktowego,

• próby matematyzacji idei inflacji.

Ogólniej można powiedzieć, że nacisk w czasie wyk ladów powinien być po lożony nie tyle
na matematycznie formu ly i szczegó ly techniczne, co na wyrobienie poj ↪eć, oswojenie z
myśl ↪a i wyobraźni ↪a kosmologiczn ↪a, na tworzenie nowego paradygmatu.

2.9 Testy sprawdzaj
↪
ace i egzaminy.

Istotn ↪a cz ↪eści ↪a kursu kosmologii by ly prowadzone co roku testy sprawdzaj ↪ace (na przy-
k lad na co drugim wyk ladzie) i sprawdziany końcowe (zaliczeniowe) lub egzaminy. To one
w laśnie najlepiej uwidoczni ly, które tematy s ↪a trudne i ma lo rozumiane, a które dobrze
opanowane. W niniejszej rozprawie nie przytaczam opracowań statystycznych ich wyni-
ków, czy wyp lywaj ↪acych wniosków szczególnych, m.in. z powodu utrzymania rozs ↪adnej
obj ↪etości pracy. Nie wnikaj ↪ac zatem w szczegó lowe wnioski p lyn ↪ace z analizy odpowiedzi
na pytania testów i egzaminów ograniczymy si ↪e do konkluzji generalnej. Jest ona opty-
mistyczna. Okaza lo si ↪e, że wi ↪ekszość studentów dobrze zrozumia la wyk ladane tematy i
bardzo istotnie rozwin ↪e la swój pogl ↪ad na wszechświat (unikaj ↪ac różnych pu lapek pogl ↪a-
dowych). Także na tej drodze można si ↪e przekonać, że kosmologia wspó lczesna, mimo że
oparta na zaawansowanych teoriach i matematyce (ogólna teoria wzgl ↪edności, cz ↪astki ele-
mentarne, fizyka statystyczna i termodynamika) nadaje si ↪e do elementaryzacji. Wi ↪ekszość
jej tez można bowiem wyjaśnić w oparciu o matematyk ↪e niemal elementarn ↪a i podstawowe
wiadomości z fizyki, nieznacznie tylko wykraczaj ↪ace poza szko l ↪e średni ↪a.
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Cz
↪
eść II

TREŚCI WYK LADOWE,

PRZYK LADY

ELEMENTARYZACJI,

KOMENTARZ DYDAKTYCZNY.
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Rozdzia l 3

CZYM ZAJMUJE SI
↪

E

KOSMOLOGIA?

LINIA TREŚCI (linia A1)

• K lopotliwe s lowo
”
wszechświat”.

• Kosmologie filozoficzne i religijne, migawki z dawnych idei wszechświata.

• Kwestia brzegu i centrum — kosmologie antropocentryczne. System Ptolemeusza.

• Prze lom kopernikański a fizyka Newtona. Wszechświat newtonowski.

• Powstanie i rozwój kosmologii wspó lczesnej — krótki przegl ↪ad historyczny.

• Znaczenie kosmologii.

• Trzy aspekty kosmologii: wszechświat obserwacji astronomicznych, wszechświat ewo-
lucji czasoprzestrzennej, wszechświat ewolucji cz ↪astek i struktur materialnych.

• Trzy poziomy opisu wszechświata: popularny (literacko-filozoficzny), fizykalny (ilo-
ściowy) lecz zelementaryzowany, profesjonalny (badawczy).

• Krótki przegl ↪ad zagadnień naszego kursu wyk ladowego kosmologii.
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LINIA KOMENTARZY (linia C)

C.1 Cel i charakter rozdzia lu wprowadzaj
↪
acego.

Oczywistym celem g lównym przy rozpocz ↪eciu wyk ladów kosmologii jest poinformowanie
wst ↪epne o ich zawartości oraz zainteresowanie ich treści ↪a. Doświadczenie wykazuje, że
studenci wiedz ↪a wprawdzie iż b ↪edziemy mówić o wszechświecie, ale nie maj ↪a żadnego wy-
obrażenia o charakterze przedmiotu, o stopniu ścis lości. Nie zdaj ↪a sobie na ogó l sprawy
jak mocno wspó lczesna kosmologia wsparta jest na fizyce, ani też jak bardzo rzeteln ↪a sta la
si ↪e już nauk ↪a, kontrolowan ↪a obserwacyjnie.

Jeśli mówimy, że zajmować si ↪e b ↪edziemy wszechświatem, to trzeba wyjaśnić najpierw
pozornie ortograficzn ↪a kwesti ↪e pisania tego s lowa ma l ↪a, a nie duż ↪a liter ↪a. Jest tylko jeden
Wszechświat (podobnie jak Ziemia), ale nasze ambicje i możliwości nie si ↪egaj ↪a do próby
opisania Wszystkiego. Po pierwsze ograniczymy si ↪e do aspektów fizycznych. Po drugie
zadawalamy si ↪e tworzeniem modeli, każdy z nich nazywaj ↪ac skrótowo wszechświatem.
Kosmolog rozważa wszechświat Einsteina i wszechświat Friedmana, rozróżnia wczesny
wszechświat od wszechświata obecnego itp.

Otwieraj ↪ac wyk lady kosmologii stajemy przed kwesti ↪a co zrobić z jej wyj ↪atkowo d lug ↪a,
bo tysi ↪ace lat licz ↪ac ↪a, histori ↪a w myśli filozoficznej czy religijnej. W praktyce musimy ca l ↪a
t ↪e tradycj ↪e jeśli nie w ogóle pomin ↪ać to zaledwie wzmiankować, tak ze wzgl ↪edu na czas
jak i charakter naszych wyk ladów. Myśl ↪a przewodni ↪a jest, że skupiamy si ↪e na elementach,
które tworzy ly zr ↪eby wspó lczesnej naukowej kosmologii. Dlatego ograniczaj ↪ac dywagacje
historyczne trzeba nieco wi ↪ecej uwagi poświ ↪ecić prze lomowi Kopernika oraz jego zwi ↪azkom
z fizyk ↪a i kosmologi ↪a Newtona. Zw laszcza, że sens i wartość naukowa odkryć Kopernika
nie s ↪a powszechnie zbyt dobrze rozumiane. Szczególnie jednak mocno zaakcentować trzeba
prze lom jeszcze bardziej istotny, którym by lo stworzenie ogólnej teorii wzgl ↪edności. Stano-
wi on bowiem faktyczn ↪a dat ↪e narodzin kosmologii wspó lczesnej, która od tej chwili zacz ↪e la
si ↪e gwa ltownie rozwijać. Nast ↪epnym w ↪ez lowym elementem jest teoria gor ↪acego wybuchu
pierwotnego, toteż i na to zagadnienie trzeba zwrócić uwag ↪e od razu w kosmologicznym
wprowadzeniu.

Charakter wprowadzenia do kosmologii powinien być taki, by da l możliwość spojrzenia na
ni ↪a niejako z lotu ptaka i stworzy l zainteresowanie. Zwracamy najpierw uwag ↪e na różne
aspekty prac i zainteresowań kosmologicznych — skupione czy to na obserwacjach, czy
na relatywistycznej fizyce, czy na cz ↪astkach elementarnych oraz na różne możliwe pozio-
my zaawansowania przy studiach przedmiotu. Ale g lównie powinnísmy dokonać krótkiego
przegl ↪adu zagadnień którymi chcemy si ↪e zajmować. Taki skrótowy przegl ↪ad treści powi-
nien dać informacje, ale też zaciekawić s luchaczy. Korzystne wydaje si ↪e stosowanie formy
pytajnej, formy zagadnień do rozwi ↪azania. Nasi s luchacze musz ↪a poczuć, że to oni b ↪ed ↪a
sobie zadawali pytania i odpowiadaj ↪ac na nie b ↪ed ↪a po cz ↪eści wspó luczestniczyć w wyk la-
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dowym tworzeniu si ↪e kosmologii.

C.2 Kosmologie filozoficzne i religijne, antropocen-

tryzm.

Istnieje możliwość si ↪egni ↪ecia na pocz ↪atku wyk ladów po kosmologie filozoficzne i religijne,
od pradawnych poczynaj ↪ac, bo tajemnica Wszechświata zawsze przyci ↪aga la myśl ludzk ↪a.
Koncepcje te s ↪a godne uwagi, zw laszcza dla badacza kultury i historyka idei, a nawet
potrafi ↪a zainteresować wielu studentów. Jednakże w praktyce trzeba ten obszerny te-
mat bardzo ograniczyć, zwykle zaledwie wzmiankować. Hamuje nas czas który mamy do
dyspozycji a przede wszystkim ścis ly charakter wyk ladów kosmologii wspó lczesnej, który
nie powinien być zbytnio wystawiony na niebezpieczeństwo pewnego zam ↪etu i atmosfer ↪e
dowolności. W każdym jednak razie powinnísmy znaleźć nieco czasu aby zaakcentować
zagadnienie brzegów i centrum.

Najdawniejsze wyobrażenia wszechświata by ly antropomorficzne — wszechświat by l zape l-
niony duchami o impulsach, emocjach podobnych do ludzkich. Potem magia przekszta lci la
si ↪e w mitologi ↪e z dostrzeżeniem już we wszechświecie atrybutów racjonalności, ale też z
powo laniem do życia i dzia lania zast ↪epu bogów i bogiń wp lywaj ↪acych na świat i ludzi. Po-
wsta ly wówczas mity o charakterze kosmologicznym: sumeryjskie, babilońskie, indyjskie,
chińskie, celtyckie i inne, a w tym najbliższe nam mity greckie. Charakterystyczne, że we
wszystkich tych kosmologiach ludzie mieli centraln ↪a pozycj ↪e i znaczenie we wszechświecie
– panowa l antropocentryzm. Fenomenem by lo, że w tym świecie mitologii kosmicznej nie-
zwyk lego kroku dokonali Grecy, k lad ↪ac podwaliny naukowej kosmologii (Pitagorejczycy),
rozpoczynaj ↪ac tym samym dzieje nauk ścis lych. Kosmologiczny antropocentryzm zosta l
przeniesiony do kosmologii greckiej – wszechświat Arystotelesa by l geocentryczny. Dal-
sze jego udoskonalenia (Eudoxus) znalaz ly wspania l ↪a kulminacj ↪e w systemie Ptolemeusza
(II w. p.Ch.). Gea, siedziba wszystkich ludzi, by la centrum wszechświata. Warto zadbać,
aby studenci nie lekceważyli systemu Ptolemeusza, który wspieraj ↪ac si ↪e na geocentrycz-
nym wszechświecie uk ladami kó l (deferense, epicykle) zdo la l wyt lumaczyć ruch planet na
niebie i zjawiska astronomiczne, daj ↪ac zarazem ludziom poczucie ważności w skończonym,
ograniczonym, przewidywalnym i dobrze zagospodarowanym, zrozumia lym wszechświecie.
Docenianie systemu Ptolemeusza pozwala na zrozumienie trudności przyj ↪ecia systemu ko-
pernikańskiego i wielkości tego prze lomu.

C.3 Prze lom kopernikański, kosmologia newtonowska.

Warto studentom zwrócić uwag ↪e, że ziarna prze lomu kopernikańskiego [72] tkwi ↪a jeszcze w
starożytności — przede wszystkim w heliocentrycznej teorii Arystarcha (III w.p.Ch.)[73]
— oraz na erudycj ↪e Kopernika, który w swych

”
De Revolutionibus . . . ” tak cz ↪esto po-

wo lywa l kosmologiczn ↪a myśl greck ↪a. Także na poprzedzaj ↪acy Kopernika klimat ożywienia
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umys lowego w Europie, w którym biskup Oresme pisa l że
”
ruch może być stwierdzony

tylko, gdy jedno cia lo zmienia swoje po lożenie wzgl ↪edem drugiego” akcentuj ↪ac wzgl ↪ed-
ność ruchu, a kardyna l Miko laj Kuzańczyk argumentowa l, że wszechświat powinien być
nieograniczony, bez brzegów i centrum. Rozwi ↪azanie Kopernika bazowa lo na wzgl ↪edności
ruchu, ale stale istnia lo w nim centrum (S lońce) i pozostawia lo wyraźny brzeg zewn ↪etrzny
w postaci sfery gwiazd sta lych. Dopiero (czy raczej już!) 33 lata później Thomas Digges
zmodyfikowa l teori ↪e heliocentryczn ↪a odrzucaj ↪ac brzeg zewn ↪etrzny i rozpraszaj ↪ac gwiazdy
po nieograniczonej przestrzeni.

Na czym wi ↪ec polega w istocie znaczenie dzie la Kopernika? Po pierwsze na zerwaniu
z ugruntowanym od wieków antropocentryzmem wszechświata. To musia lo budzić ogrom-
ne opory także w chrześcijańskich czasach Kopernika — jakżeż to, cz lowiek, jedyna istota
stworzona na podobieństwo Boga, mia lby zamieszkiwać nie jedyn ↪a centraln ↪a Ziemi ↪e, lecz
jak ↪aś trzeci ↪a z rz ↪edu planet ↪e, kr ↪aż ↪ac ↪a po wszechświecie jak i inne? St ↪ad trudności recepcji
myśli Kopernika i prześladowania. Przy tym to zerwanie z antropocentryzmem zachowy-
wa lo co prawda sam ↪a ide ↪e centrum wszechświata, ale zmienia lo je (z Ziemi na S lońce) i
tym samym tworzy lo z zagadnienia centrum otwarty problem badań naukowych.

Drugie znaczenie prze lomu Kopernika wi ↪aże si ↪e z bezpośredni ↪a istot ↪a jego odkrycia —
wyrażan ↪a stwierdzeniem, że naprawd ↪e to Ziemia obiega S lońce, a nie odwrotnie. Ale co
znaczy

”
naprawd ↪e”? Wszak każdy student dobrze wie, że ruch jest wzgl ↪edny i  latwo si ↪e

zgodzić, że gdy zmienimy uk lad odniesienia ze S lońca na zwi ↪azany z Ziemi ↪a, to możemy
pe lnoprawnie twierdzić, że to S lońce obiega Ziemi ↪e. Poruszamy to zagadnienie, bo studen-
ci okazuj ↪a si ↪e zupe lnie bezradni wobec pytania czy Kopernik odkry l w ogóle jak ↪akolwiek
prawd ↪e, skoro sytuacja wygl ↪ada na czysto umown ↪a?

Z pomoc ↪a przychodz ↪a prawa Newtona. Stosuj ↪ac je do rysunku w którym Ziemia o masie
m obiega S lońce o masie M, dostajemy GmM/r2 = mv2/r i na mas ↪e centralnego cia-
 la GM = 4π2r3/T 2. Jest to zwi ↪azek potwierdzaj ↪acy si ↪e obserwacyjnymi pomiarami. Jeśli
natomiast chcielibyśmy w analogiczny sposób zastosować prawa Newtona do rysunku któ-
rym S lońce obiega Ziemi ↪e to twierdzilibyśmy, że GmM/r2 = Mv2/r i masa centralnego
cia la powinna wynosić znów Gm = 4π2r3/T 2. Podstawiaj ↪ac Gm = gRz

2 (Rz promień
Ziemi) dobitnie stwierdzamy, że nie jest to prawda, bo obserwacyjnie gRz

2 6= 4π2r3/T 2.
Tak wi ↪ec model kopernikański daje zgodność praw Newtona z danymi obserwacyjnymi, a
model antykopernikański niezgodność1. (Ścíslej ujmuj ↪ac zagadnienie wiemy naturalnie, że
prawa Newtona wymagaj ↪a aby Ziemia i S lońce obiega ly wspólny środek masy. Wówczas
dane obserwacyjne wymagaj ↪a, aby ten środek masy leża l wielekroć bliżej centrum S lońca
niż Ziemi — tak wi ↪ec Ziemia, w dobrym przybliżeniu, obiega S lońce). Geometrycznie może
być umown ↪a kwesti ↪a czy Ziemia obiega S lońce czy odwrotnie — ale nie fizycznie, jeśli do
opisu geometrycznego do l ↪aczymy fizyk ↪e Newtona. Przy tym, gdy dzís uzasadniamy sys-
tem Kopernika prawami Newtona to rozumiemy, że historycznie porz ↪adek by l przeciwny:

1Dlaczego tak jest? Możemy powiedzieć, że uk lad kopernikański (ci ↪eższe cia lo w centrum) jest o wie-

le bardziej inercyjnym niż uk lad antykopernikański — co poznajemy w laśnie po stopniu stosowalności

(s luszności) praw Newtona.
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to wprowadzenie przez Kopernika systemu heliocentrycznego umożliwi lo powstanie me-
chaniki Newtona (sprawdzaj ↪acej si ↪e tak doskonale obserwacyjnie) — i to w laśnie stanowi
istotne drugie znaczenie prze lomu kopernikańskiego [74]. Gdy Newton pisa l:

”
Jeśli spoj-

rza lem nieco dalej niż inni, to dlatego, że stan ↪a lem na ramionach olbrzymów” zaiste móg l
mieć na myśli Kopernika. Gdy zaś z dzie la Kopernika przeczytamy studentom choćby
jego list wst ↪epny do papieża [75], także oni doświadcz ↪a bezpośrednio, choćby w cz ↪astce,
kultury i wielkości twórcy

”
De Revolutionibus . . . ”

Po omówieniu istoty systemu Kopernika dobrze jest znaleźć nieco czasu dla wybiórczego
z konieczności przedstawienia dziejów recepcji jego myśli. Na szczególn ↪a uwag ↪e zas luguje
tragiczna postać nieugi ↪etego Giordano Bruno [76], którego pisma pe lne s ↪a g l ↪ebokich myśli
a także prekursorskich stwierdzeń wykraczaj ↪acych poza dzie lo Kopernika. (

”
We wszech-

świecie nie ma żadnego centrum ani obwodu, lecz centrum jest wsz ↪edzie” — ścis le pre-
kursorstwo zasady kosmologicznej). Pouczaj ↪acym b ↪edzie gdy powiemy dlaczego Tycho de
Brahe odrzuca l system Kopernika: jeśliby Ziemia porusza la si ↪e wokó l S lońca to gwiazdy
by lyby widziane w różnych porach roku pod nieco innymi k ↪atami. Pisz ↪ac to antycypowa l
wykrycie paralaksy (niemierzalnej dla jego nieuzbrojonego oka) — a o paralaksie b ↪edzie-
my wkrótce mówić studentom. Kepler, Galileusz, a przede wszystkim wielki Newton to
nast ↪epne postaci godne uwagi [77, 78].

Teraz musimy powiedzieć co rozumiemy przez wszechświat newtonowski. Gdy wyk la-
dowca zechce zbadać kosmologiczne prekoncepcj ↪e studentów to przekona si ↪e, że przy ca lej
m ↪etności wyobrażeń wszechświata dominuje w g lowach newtonowska absolutna i bezkre-
sna przestrzeń, ale zawieraj ↪aca nieruchome gwiazdy (czy ewentualnie galaktyki) które
gdzieś si ↪e przecież kończ ↪a — statyczny wszechświat maj ↪acy brzegi. Proste pytanie, czy
wobec tego nie powinny si ↪e te gwiazdy przyci ↪agn ↪ać (jak każe prawo grawitacji) i kolap-
sować, wprawia studentów w zak lopotanie. Po tej uwadze  latwiej już wprowadzić trudno
akceptowaln ↪a ide ↪e wszechświata newtonowskiego, który jeśli jest statyczny (a taki New-
ton przyjmowa l) to jest wype lniony nieskończon ↪a liczb ↪a gwiazd (dzís powiemy: galaktyk).
Dyskusj ↪e przypadku wszechświata niestatycznego lepiej od lożyć do zasadniczej cz ↪eści wy-
k ladów, gdy już po ugruntowaniu zasady kosmologicznej b ↪edziemy mogli wprowadzić ide ↪e
rozszerzania bez centrum.

C.4 Kosmologia relatywistyczna, Wielki Wybuch.

Kosmologi ↪e relatywistyczn ↪a b ↪edziemy omawiać później, jako zasadnicz ↪a cz ↪eść wyk ladów.
We wst ↪epnym wyk ladzie chcemy j ↪a zasygnalizować, by dać studentom świadomość, że jej
powstanie w wyniku sformu lowania ogólnej teorii wzgl ↪edności by lo w istocie narodzinami
naukowej kosmologii wspó lczesnej. Powinnísmy tu zw laszcza zaakcentować odmienność
traktowania samej przestrzeni — jako realności poddanej prawom fizyki (OTW). Można
to uwypuklić przytaczaj ↪ac wprowadzon ↪a przez niektórych kosmologów zasad ↪e ”

obejmowa-
nia” (containment principle): wszechświat fizyczny obejmuje to wszystko co jest fizyczne
— i nic wi ↪ecej. Sednem jest, że po OTW sam ↪a przestrzeń rozumiemy jako obiekt fizycz-
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ny. Przestrzeń (czasoprzestrzeń) ma określon ↪a krzywizn ↪e, przestrzeń jest dynamiczna (np.
może si ↪e rozszerzać) i w ten sposób sama jest elementem wszechświata. Możemy badać
struktur ↪e czasoprzestrzeni i tworzyć jej modele, b ↪ed ↪ace zarazem modelami wszechświata
[79]. Aby skonkretyzować co mamy na myśli możemy już teraz wskazać na możliwość
wszechświata

”
nieograniczonego ale skończonego” (zwrot Einsteina kiedyś cz ↪esto przyta-

czany) demonstruj ↪ac i omawiaj ↪ac dwuwymiarow ↪a powierzchni ↪e kuli. Można dać zapowiedź
zasadniczej myśli OTW: materia zakrzywia czasoprzestrzeń. Pozwala to na dopowiedzenie,
że z rozk ladu i g ↪estości materii wyniknie model wszechświata [80]. Zapowiadamy tu stu-
dentom, że OTW (bez sta lej kosmologicznej) doprowadza do wniosku, zgodnego z innymi
drogami wnioskowania, o rozszerzaniu si ↪e i o istnieniu pocz ↪atkowego stanu wszechświata
o wielkiej g ↪estości.

Drugim zasadniczym krokiem w budowie kosmologii wspó lczesnej by lo wprowadzenie idei
gor ↪acego Wielkiego Wybuchu. Powinnísmy tu studentom uświadomić, iż rozpoznanie, że
omawiany powyżej g ↪esty stan pocz ↪atkowy by l gor ↪acy da lo możliwość zrozumienia two-
rzenia si ↪e w pierwszej fazie wszechświata lekkich pierwiastków. Informacja, iż im bliżej
pocz ↪atku tym wi ↪eksza temperatura pozwoli na uzmys lowienie sobie przez s luchaczy wa-
runków w bardzo wczesnym wszechświecie, kiedy żadne atomy ani nawet j ↪adra nie mog ly
istnieć wobec nieustannych pot ↪eżnych zderzeń. Tak damy świadomość, że kosmologia bar-
dzo wczesnego wszechświata  l ↪aczy si ↪e integralnie z fizyk ↪a cz ↪astek elementarnych. Nauka o
najwi ↪ekszym (wszechświat) staje si ↪e zarazem nauk ↪a o najmniejszym (cz ↪astki elementar-
ne).

W przedstawianiu poruszonych tu tematów należy zachować powści ↪agliwość. Pami ↪etajmy,
że naszym celem jest tylko wst ↪epna informacja o rozwoju kosmologii i o czym b ↪edziemy
mówić oraz zainteresowanie studentów tematem. Nie można wywo lać szumu i zamieszania
w g lowach, a czas na systematyczne omówienie tych zagadnień dopiero przed nami.

C.5 Pierwsze spojrzenie na kosmologi
↪
e wspó lczesn

↪
a.

Teraz możemy spojrzeć na kosmologi ↪e jako na ca lość (
”
z lotu ptaka”) aby j ↪a studen-

tom przybliżyć i bliżej wst ↪epnie scharakteryzować. Z jednej strony warto podkreślić in-
tegraln ↪a  l ↪aczność jej zagadnień i ogromn ↪a liczebność prac kosmologicznych. Z drugiej
strony wydaje si ↪e celowe wyodr ↪ebnienie trzech jakby g lównych aspektów wszechświata
w pracach kosmologicznych, trzech jego wizerunków. Pierwszy to wszechświat obserwacji
astronomicznych. Jest on badany g lównie w ramach astronomii pozagalaktycznej, w ob-
serwacjach satelitarnych i jest źród lem charakterystyk liczbowych. Drugi to wszechświat
ewolucji czasoprzestrzennej. Bazuje na ogólnej teorii wzgl ↪edności i jest domen ↪a fizyków
relatywistów, tworz ↪acych modele wszechświata. Trzeci to wszechświat ewolucji materii.
Wyrós l na gruncie zastosowania do wczesnego wszechświata fizyki cz ↪astek elementarnych.
Badaj ↪a go intensywnie w laśnie fizycy cz ↪astek elementarnych znajduj ↪ac tam energie niedo-
st ↪epne w akceleratorach i w ten sposób rozwijaj ↪ac także sam ↪a fizyk ↪e cz ↪astek. Do tej cz ↪eści
kosmologii można też wliczyć silnie ostatnio rozwijaj ↪ac ↪a si ↪e teori ↪e powstawania struktur
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wszechświata (np. galaktyk).

Możemy też spojrzeć na kosmologi ↪e z innego, wyk ladowego punktu widzenia — poprzez
stopień zaawansowania tematów i prac kosmologicznych. Tu też daj ↪a si ↪e wyróżnić trzy po-
ziomy. Pierwszy to zupe lnie popularny, zdecydowanie unikaj ↪acy jakichkolwiek wzorów, o
niezbyt ścis lych i nielicznych  lańcuchach wynikań, poziom opisowo-informacyjny. Ksi ↪ażek
i artyku lów na tym poziomie jest bardzo dużo, o bardzo różnej wartości — od wspania-
 lych (mniej licznych) do bezwartościowych i co gorsza myl ↪acych, b l ↪ednych. Poziom trzeci
to poziom zaawansowania w pe lni profesjonalny. Mniej tu ksi ↪ażek, a za to bardzo dużo
artyku lów, zwykle w ↪asko tematycznych i z regu ly dost ↪epnych i pożytecznych tylko dla w
pe lni wyszkolonego kosmologicznie czytelnika. Pomi ↪edzy tymi poziomami lokuje si ↪e po-
ziom drugi, pośredni pod wzgl ↪edem zaawansowania i na nim w laśnie chcemy utrzymać
nasze wyk lady. Poziom ten wymaga przygotowania z fizyki co najmniej ze szko ly średniej i
odrobiny tylko matematyki wyższej. Uj ↪ecie ma być obszerne i w miar ↪e ścis le, ale g lównym
zadaniem jest uczynienie go zarazem elementarnym —  latwym do zrozumienia, z użyciem
najprostszych tylko wzorów i rozumowań. Ten standard poznawania kosmologii wydaje
si ↪e najistotniejszym, ale niestety tu w laśnie bardzo niewiele jest publikowanych ksi ↪ażek
czy artyku lów.

C.6 O czym b
↪
edziemy mówili?

Przed przyst ↪apieniem do systematycznego przedstawienia kosmologii dobrze jest scharak-
teryzować planowany program wyk ladowy, jego punkty w ↪ez lowe. Ma to cel informacyjny,
ale co ważniejsze zmierza do wst ↪epnego oswojenia s luchaczy z tematyk ↪a, problematyk ↪a,
j ↪ezykiem — a najważniejsze, powinno ich wst ↪epnie kosmologi ↪a zainteresować.

Oto przyk ladowe informacje co zobaczymy w wyk ladach:

• W rozdziale o gwiazdach i galaktykach

— jak można zmierzyć ich jasności, temperatur ↪e, rozmiary, masy?

— dzi ↪eki czemu gwiazdy świec ↪a i jak d lugo żyj ↪a?

— jakie mog ↪a być końcowe stadia ewolucji gwiazd?

— jak mierzyć odleg lości i budować ich drabin ↪e w świecie galaktyk?

• W rozdziale o przestrzeni i ekspansji wszechświata (w którym chcemy zdobyć po-
prawne pogl ↪adowe spojrzenie na wszechświat)

— jak rozszerzanie wszechświata można pogodzić z brakiem wyróżnionego punk-
tu?

— dlaczego w nocy jest ciemno?

— sk ↪ad bierze si ↪e przesuni ↪ecie do czerwieni w widmach galaktyk?

— jak ekspansja wszechświata zmienia wielkości pomiarowe (np. p ↪ed, energi ↪e,. . . )?
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— co myśleć o sytuacjach kiedy obliczona pr ↪edkość przekracza pr ↪edkość świat la?

— jak daleko można si ↪egn ↪ać obserwacyjnie w przesz lość wszechświata?

— jak można rozróżnić przestrzeń p lask ↪a i zakrzywion ↪a bez ogl ↪adania ich z ze-
wn ↪atrz?

• W rozdziale o modelach Friedmana i ewolucji czasoprzestrzennej

— jak można bardzo prosto (newtonowsko) wyprowadzić równania Friedmana opi-
suj ↪ace ewolucj ↪e wszechświata?

— co to jest g ↪estość krytyczna i od czego zależy los wszechświata?

— na czym polega g lówny sens ogólnej teorii wzgl ↪edności?

— jak tworzy si ↪e relatywistyczne modele wszechświata?

— czy císnienie przyspiesza rozszerzanie si ↪e wszechświata?

— jak można ścísle obliczyć konkretne charakterystyki wszechświata (krzywizn ↪e,
tempo ewolucji, mas ↪e . . . )?

— jak oblicza si ↪e w kosmologii wiek wszechświata i czy uzyskiwane wyniki s ↪a
zgodne z innymi ocenami?

• W rozdziale o materii ukrytej

— jak można obliczyć mas ↪e naszej Galaktyki i innych galaktyk?

— jak z pomiarów masy i jasności galaktyk można wnioskować o średniej g ↪estości
materii?

— jak analiza rotacji galaktyk uwidacznia ciemn ↪a ukryt ↪a materi ↪e?

— jak ruchy galaktyk wewn ↪atrz gromad wskazuj ↪a na wielkie ilości materii ukrytej?

— czy ukrytej materii jest tak dużo, że to ona decyduje o losach wszechświata?

— jak możemy rozpoznawać natur ↪e materii i jakie mamy z tym k lopoty?

• W rozdziale o obserwacjach przy dużych odleg lościach

— jak można obliczyć odleg lość i pr ↪edkość kwazara?

— co rozumiemy przez obserwowalny wszechświat?

— jak rozszerzanie wp lywa na pomiary odst ↪epów czasu, d lugość fali, p ↪edu?

— co nazwiemy obserwacyjn ↪a odleg lości ↪a?

— co to jest horyzont cz ↪astek?

— ile wynosi promień horyzontu w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie?

Podobnie możemy charakteryzować w kilku zdaniach także dalsze rozdzia ly kosmologii.
Oczywíscie s luchacze zapami ↪etaj ↪a podawane tak zagadnienia tylko fragmentarycznie. Ale
zorientuj ↪a si ↪e w praktycznej zawartości naszego kursu kosmologii i mamy nadziej ↪e, że
zainteresuj ↪a si ↪e ni ↪a — jeśli oceni ↪a, że wymieniane kwestie s ↪a ciekawe. Pami ↪etajmy, że nie
można takich hase l podać zbyt wiele, bo grozi loby to prze ladowaniem g lów i zm ↪eczeniem
naszych s luchaczy.
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Rozdzia l 4

GWIAZDY I GALAKTYKI — JAK

MOŻNA POZNAĆ ICH CECHY?

LINIA TREŚCI (linia A2)

I. Zarys fizyki gwiazd.

• Odleg lość Ziemia – S lońce.

• Masa S lońca i uk lad planetarny – sukcesy mechaniki Newtona.

• Jasność absolutna S lońca i temperatura jego powierzchni.

• Temperatura wn ↪etrza S lońca. Stan fizyczny wn ↪etrza S lońca.

• Reakcje j ↪adrowe w S lońcu. Problem neutrin.

• Gwiazdy: odleg lości, jasności, temperatury, rozmiary, masy, g ↪estości.

• Zależność jasność – masa.

• Ile lat żyje gwiazda?

• Diagram Hertzsprunga-Russela (HR).

• Ewolucja gwiazd i ich stadia końcowe (g lówne idee): bia le kar ly, gwiazdy neutronowe
(pulsary), czarne dziury. Granica Chandrasekhara. Supernowe. Kwazary.

II. Drabina odleg lości.

• Paralaksa i metoda paralaks. Parsek. Paralaksy statystyczne.
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• Spektroskopowa (temperaturowa) ocena odleg lości – diagram HR.

• Cefeidy i metoda cefeid.

• Metoda standardowych świeczek. Olbrzymy i nadolbrzymy. Galaktyki.

III. Poznawanie Galaktyki.

• Herschel i Shapley. Model Galaktyki: dysk spiralny, gromady kuliste.

• Pozagwiazdowe sk ladniki Galaktyki: gaz (linia 21 cm), py l, promienie kosmiczne, re-
latywistyczne elektrony (promieniowanie synchrotronowe), pole magnetyczne, pro-
mieniowanie X i γ, neutrina.

• Rotacja Galaktyki – pierwsze spojrzenie (różniczkowy charakter rotacji).

IV. Wszechświat galaktyk.

• Spór o mg lawice.

• Badania Hubble’a. Rodzaje galaktyk.

• Ob loki Magellana, Andromeda (M31), Grupa Lokalna.

• Gromady galaktyk. Zasi ↪eg pomiarowy, liczebność galaktyk.

• Struktura wszechświata, kwestia jednorodności (ściany?
”
Wielki Mur”?)

LINIA PRZYK LADÓW (linia B)

B.1 Jaka temperatur
↪
e ma wn

↪
etrze S lońca?

Cz ↪astki tworz ↪ace plazm ↪e s loneczn ↪a (jony wodoru i helu oraz elektrony) maj ↪a pewn ↪a suma-
ryczn ↪a energi ↪e potencjaln ↪a, gdyż przyci ↪agaj ↪a si ↪e wzajemnie si lami grawitacji. Maj ↪a rów-
nież sumaryczn ↪a energi ↪e kinetyczn ↪a wynikaj ↪ac ↪a ze średniej temperatury wn ↪etrza S lońca.
Do uk ladu cz ↪astek w S lońcu możemy zastosować twierdzenie o wiriale :

〈
∑

Ek〉 = −1

2
〈
∑

Ep〉 (4.1)

Ponieważ potencjalna energia grawitacyjna kuli o masie M i promieniu R wynosi

Ep = −3

5

GM2

R
(4.2)
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to przy uwzgl ↪ednieniu iż < Ek >= 3/2kT otrzymujemy z (4.1) i (4.2)

N · 3

2
kT ≈ 3

10

GM2

R

St ↪ad

T ≈ GMm

5kR
(4.3)

gdzie przez m = M/N oznaczylísmy średni ↪a mas ↪e cz ↪astki w S lońcu.

Podstawiaj ↪ac M ≈ 2 · 1030 kg, R ≈ 7 · 108 m, k = 1, 38 · 10−23 J · K−1, G = 6, 67 · 10−11

N·m2·kg−2, oraz przyjmuj ↪ac m ≈ 0, 6mp = 1, 0 · 10−27 kg (gdyż gaz s loneczny zawiera
wagowo oko lo 70% 1

1H i 4
2He 30% w postaci j ↪ader i swobodnych elektronów) otrzymujemy

T ≈ 3 · 106 K (4.4)

Średnia temperatura wn ↪etrza S lońca powinna zatem wynosić kilka milionów stopni (tem-
peratura w samym centrum wynosi oko lo 15 · 106 K).

B.2 Jak d lugo b
↪
edzie istnieć S lońce?

S lońce, podobnie jak inne gwiazdy, żyć b ↪edzie tak d lugo, aż wypali ca le swoje
”
paliwo”,

którym jest wodór zamieniany w hel. W procesach syntezy j ↪ader helu uwalnia si ↪e energia,
któr ↪a S lońce wysy la w przestrzeń jako swoje promieniowanie – o mocy (jedności abso-
lutnej) L. Jeżeli przez ca ly okres syntetyzowania j ↪ader helu, tj. przez ca le stabilne życie
S lońca, zostanie uwolniona  l ↪aczna energia E, to E = L · t, zatem

t =
E

L
(4.5)

jest szukanym czasem stabilnego życia (świecenia) S lońca.

Moc świecenia S lońca L można  latwo znaleźć mierz ↪ac nat ↪eżenie jego promieniowania S
(tzw. sta l ↪a s loneczn ↪a) istniej ↪ace przy naszej Ziemi, tj. w odleg lości r od S lońca. S loń-
ce wysy la swoje promieniowanie na powierzchni ↪e 4πr2 otaczaj ↪acej je sfery, zatem moc
przypadaj ↪aca na jednostk ↪e powierzchni wynosi

S =
L

4πr2
czyli L = S · 4πr2 (4.6)

Ponieważ zmierzono S = 1, 36 · 103 W/m2 , zaś r = 15 · 107 km otrzymujemy wniosek, że
S lońce jest

”
żarówk ↪a” świec ↪ac ↪a z moc ↪a L = 3, 82 · 1026 W.

Zapas uwalnianej energii S lońca E znajdziemy uwzgl ↪edniaj ↪ac, że w zachodz ↪acych w S lońcu
reakcjach syntezy helu 4p →4

2 He+ 2γ + 2e+ + 2ν (bilans cyklu pp) zamienia si ↪e w energi ↪e
różnica masy protonów i j ↪ader helu (z poprawk ↪a na mas ↪e e+) wynosz ↪aca ∆m = 0.007m,
gdzie m jest mas ↪a wyj́sciow ↪a (protonów, tj. j ↪ader spalonego wodoru). Wi ↪ekszość tej energii
jest uwalniana w postaci fotonów γ promieniowania S lońca o mocy L. Zatem zwi ↪azek
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Einsteina E = ∆mc2 przy uwzgl ↪ednieniu iż w rzeczywistości w reakcjach tych bierze
udzia l tylko oko lo 1/10 masy S lońca M (jego rejon centralny) – daje :

E ≈ ∆Mc2 = 0, 007 · 1/10 ·Mc2 (4.7)

Podstawiaj ↪ac mas ↪e S lońca M = 2 · 1030 kg oraz c = 3 · 108 m/s dostajemy natychmiast
wniosek, że S lońce ma do uwolnienia  l ↪aczny zapas energii E ≈ 1, 25 · 1044 J.

Zatem ostatecznie pe lny czas świecenia S lońca wynosi:

t =
E

L
≈ 1, 25 · 1044

3, 82 · 1026
s = 10, 4 · 109 lat (4.8)

Z tych 10-ciu miliardów lat nasze S lońce świeci już oko lo 5 miliardów lat; drugie 5 miliar-
dów pozosta lo mu jeszcze do świecenia.

LINIA KOMENTARZY (linia C)

C.7 Cel i charakter rozdzia lu.

W tym rozdziale staramy si ↪e krótko przedstawić niektóre przynajmniej charakterysty-
ki podstawowych sk ladników wszechświata: gwiazd, g lównie na przyk ladzie S lońca, oraz
galaktyk, a zw laszcza naszej Galaktyki. Cz ↪eść zagadnień powinna zostać omówiona już
wcześniej w ramach ogólnego kursu fizyki. Zakres treściowy tego rozdzia lu – który móg lby
obj ↪ać wiele obszernych i fascynuj ↪acych zagadnień astrofizycznych (np. dok ladniej ewolucj ↪e
gwiazd) – jest ograniczony globalnym czasem do dyspozycji i nie może być zwykle duży.
Ograniczaj ↪ac treści należy jednak zawsze starać si ↪e o przedstawienie (elementarnie) w jaki
sposób można wyznaczyć dan ↪a wielkość. Podawane wielkości liczbowe powinny umożliwić
zdobycie poj ↪ecia o realiach Wszechświata.

Rozdzia l ten stwarza również dobr ↪a okazj ↪e do pokazania zastosowań wielu znanych już
zjawisk i praw, które cz ↪esto również później okaż ↪a si ↪e przydatne. Przyk ladami mog ↪a być
prawa Newtona i Keplera (ruch planet, masa S lońca), zjawisko Dopplera (pr ↪edkości gazu
mi ↪edzygwiezdnego, odleg lość Ziemia-S lońce, itd.) serie linii widmowych (zawartość pier-
wiastków), struktura nadsubtelna (linia 21 cm), zjawiska Zeemana i Faradaya (nat ↪eżenie
pól magnetycznych), zjawisko polaryzacji (analiza promieniowania synchrotronowego) i
wiele innych.

Ważnym zadaniem tego rozdzia lu jest także zapoznanie ze sposobami pomiaru odleg lo-
ści, oraz wyrobienie poczucia skali – tak skali odleg lości jak i skali grupowania si ↪e ma-
terii. Omawiaj ↪ac

”
drabin ↪e odleg lości” [81, 82] warto zwrócić wi ↪eksz ↪a uwag ↪e na metod ↪e
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cefeid, a także na zakresy niepewności przy wyznaczaniu wielkich odleg lości. Problemy
wyznaczania odleg lości, dok ladności i wiarygodności uzyskiwanych liczb, przenosz ↪a si ↪e na
podstawowe parametry kosmologiczne (np. wartość sta lej Hubble’a), określaj ↪a zdolność
kosmologii do rzetelnych, weryfikowanych obserwacyjnie, dalszych przewidywań ilościo-
wych. Powinny być zatem odpowiednio zaakcentowane w wyk ladach.

Studenci powinni wyraźnie poczuć, jak krok po kroku potrafilísmy poznawać i mierzyć
kolejne cechy gwiazd i galaktyk, poznawać ich struktur ↪e i procesy fizyczne, a także ich
wzajemne odleg lości. Mamy tu znakomit ↪a okazj ↪e do wzbudzenia podziwu dla przemyśl-
ności, dociekliwości i pot ↪egi umys lu ludzkiego.

Poniżej komentujemy tylko kilka wybranych problemów z tego bogatego rozdzia lu, gdyż
mamy zaj ↪ać si ↪e w tej pracy kosmologi ↪a a nie astrofizyk ↪a.

C.8 Temperatura powierzchni i wn
↪
etrza S lońca.

Jeśli do obliczenia temperatury powierzchni S lońca pos lużymy si ↪e prawem Stefana-Boltzmanna
E = σT 4, obliczaj ↪ac E jako E = L/4πR2 zaś jasność L jako L = S · 4πr2 (R – promień
S lońca, r — odleg lość Ziemi od S lońca, S — sta la s loneczna), to po pierwsze przypomni-
my bardzo ważne później dla kosmologii prawo, a po drugie obliczaj ↪ac jasność gwiazdy
utworzymy pierwszy szczebel do czekaj ↪acych nas wkrótce zagadnień wieku gwiazd, ich
rozmiarów, odleg lości.

Obliczaj ↪ac (Przyk lad B1) temperatur ↪e wn ↪etrza S lońca za pomoc ↪a twierdzenia o wiria-
le nie tylko pokazujemy w jaki sposób można  latwo oszacować

”
niedost ↪epn ↪a” a istotn ↪a

wielkość, ale przypominamy zarazem twierdzenie, które wkrótce znów możemy wykorzy-
stać — na przyk lad omawiaj ↪ac ewolucj ↪e gwiazdy (wypromieniowanie energii → kurczenie
→ wzrost temperatury), a zw laszcza szacuj ↪ac ukryt ↪a mas ↪e w gromadach galaktyk. Daje
to efekt wzmocnienia dydaktycznego.

Przy obliczaniu temperatury wn ↪etrza S lońca zwracamy uwag ↪e, że uwzgl ↪edniamy tylko si ly
grawitacji, gdyż inne nie graj ↪a roli w utrzymywaniu gwiazdy. W S lońcu (kT ≈ 103 eV)
atomy wodoru i helu s ↪a zjonizowany, toteż pomimo g ↪estości ρ = 1, 4 g/cm3 wn ↪etrze S loń-
ca można traktować jak gaz doskona ly, którego cz ↪asteczki (o globalnym  ladunku zero)
znajduj ↪a si ↪e w odleg lościach znacznie przekraczaj ↪acych zasi ↪eg si l j ↪adrowych.

C.9 Reakcje j
↪
adrowe w S lońcu i jego czas życia. Pro-

blem neutrin.

Rozwi ↪azanie tajemnicy promieniowania S lońca poprzez reakcje j ↪adrowe nabierze wyrazi-
stości, jeśli poprzedzimy go oszacowaniem energetycznym

”
konkurencyjnej” idei świecenia

S lońca kosztem kurczenia grawitacyjnego (i uzyskamy zbyt krótki czas na wiek S lońca).
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Wypisanie reakcji j ↪adrowych (cykl pp) przygotowuje studentów do fundamentalnego za-
gadnienia nukleosyntezy pierwotnej w pocz ↪atkach wszechświata (podobne reakcje). Obli-
czenie czasu życia S lońca (Przyk lad B.2) przypomina studentom zwi ↪azek Einsteina i uczy
myślenia energetycznego, a poprzez prosto otrzymany wynik zaznajamia z charaktery-
styczn ↪a dla wszechświata skal ↪a czasu. Ale szczególne ma znaczenie, jeśli poprzez prościut-
kie wyliczenie cz ↪estości reakcji (N = L/Ew = 1038 s−1, Ew – energia wi ↪azania) wskażemy
na s lawny problem neutrin, istotny też kosmologicznie (np. poprzez kwesti ↪e możliwych
oscylacji, a zatem i masy neutrin [83, 84, 85]). Z powyższych wzgl ↪edów umieszczenie tego
zagadnienia w planie wyk ladów ma duże znaczenie.

C.10 Jasności i inne cechy gwiazd. Czasy życia. Kwe-

stia ewolucji.

Kluczow ↪a spraw ↪a jest aby studenci zdali sobie spraw ↪e i zapami ↪etali, że dzi ↪eki zwi ↪azkowi
j = L/4πr2 (lub jego astronomicznym przeróbkom) obserwowana jasność j jest miar ↪a
odleg lości r gwiazdy lub galaktyki – przy znanej jasności absolutnej L. Także vice versa.
St ↪ad widać znaczenie znajomości L(albo równoważnie znaczenie znajomości r).

Warto wskazać na  latwość i dok ladność wyznaczania temperatur powierzchni gwiazd (z
widm) i na p lyn ↪ace st ↪ad pożytki: wyznaczanie jasności absolutnej L z diagramu Hertzsprunga-
Russela, a st ↪ad dalej odleg lości, a także promieni gwiazd (ze zwi ↪azku L = 4πr2 · σT 4 ).
Przy okazji korygujemy cz ↪est ↪a opini ↪e studenck ↪a, że sfotografowane teleskopami gwiazdy
maj ↪a na kliszy mierzalne promienie. Dalej wskazujemy, że choć masy gwiazd wyznaczać
jest nie latwo, to wiemy, że mieszcz ↪a si ↪e one w w ↪askim zakresie (0, 1MS l < M < 30MS l).
W po l ↪aczeniu z bardzo szerokim zakresem ich promieni (10 km< R < 2000RS l) daje to
ogromn ↪a rozpi ↪etość g ↪estości gwiazd – a to jest odzwierciedleniem bardzo różnych ich we-
wn ↪etrznych stanów fizycznych.

Wykorzystuj ↪ac metod ↪e z Przyk ladu B.2. oraz dodatkowo zależność Eddingtona (L ∼ M4)
obliczymy  latwo czasy życia innych niż S lońce gwiazd: t ≈ 1010(MS l/M)3 lat. Ten zwi ↪a-
zek ujawnia duże rozpi ↪etości czasów życia oraz zdumiewaj ↪ac ↪a dla studentów regu l ↪e: im
bardziej masywna jest gwiazda tym żyje krócej (

”
otyli żyj ↪a krócej”).

Fascynuj ↪ace zagadnienia ewolucji i studiów końcowych życia gwiazd [41, 86, 87] musi-
my raczej ograniczyć do

”
opowieści” – ze wzgl ↪edu na niedostatek czasu wyk ladowego.

Tym niemniej trzeba koniecznie coś powiedzieć o supernowych, o bia lych kar lach i gra-
nicy Chandrasekhara [88] (nagroda Nobla), o gwiazdach neutronowych (pulsarach), o
promieniu Schwarzschilda i czarnych dziurach (patrz np. [89]). Wszystko to bowiem ma,
jak si ↪e okaże w przysz lości, znaczenie także kosmologiczne.
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C.11 Drabina odleg lości: od paralaks do cefeid i stan-

dardowych świec.

Zaznajomienie z poj ↪eciem paralaksy i pomiarami paralaks daje nie tylko powszechn ↪a w
astronomii jednostk ↪e odleg lości (parsek), ale także poczucie odleg lości pomi ↪edzy s ↪asia-
duj ↪acymi gwiazdami. Uświadamia też niewielki zasi ↪eg metod trygonometrycznych. Tym
bardziej powinnísmy podkreślić pot ↪eg ↪e metody cefeid, która rozstrzygaj ↪ac najpierw histo-
ryczny spór o odr ↪ebność galaktyk pozwoli la nast ↪epnie wyskalować odleg lości daleko poza
nasz ↪a Galaktyk ↪a i to z dobr ↪a dok ladności ↪a. Ze szczegó lami w rodzaju korekty skalowania
dokonanej przez Baade’go (dwa rodzaje cefeid) lepiej poczekać do omawiania wartości
sta lej Hubble’a, gdyż wtedy ta kwestia z pozornie marginalnej staje si ↪e wielce istotn ↪a,
usuwaj ↪ac trudność ze zbyt krótkim kosmologicznym wiekiem wszechświata.

Przedstawiaj ↪ac takie kolejne szczeble drabiny odleg lości [81] jak metody spektroskopowe
(diagram H-R) lub metody standardowych świeczek (nadolbrzymów, galaktyk) dla naj-
wi ↪ekszych odleg lości powinnísmy wskazać na ich ma l ↪a dok ladność, p lyn ↪ac ↪a z samej zasady
pomiaru a także z efektów ewolucyjnych. Ma to znaczenie dla w laściwego wyczucia stop-
nia niepewności przysz lych wniosków w kosmologii wielkich odleg lości. Nie zapomnijmy
przy tym o wskazaniu wartości supernowych jako standardowych świeczek, gdyż u latwi to
nam potem przedstawienie najnowszych pomiarów kilku grup astronomów. Rozszerzaj ↪ac
supernowymi zasi ↪eg pomiarowy diagramu Hubble’a wyci ↪agn ↪eli oni fundamentalne (czy
ca lkiem pewne?) wnioski o istnieniu w obecnym wszechświecie niezerowej g ↪estości energii
próżni, czyli sta lej kosmologicznej Λ > 0, swoistej

”
antygrawitacji” [90, 91, 92, 93].

Jeśli starannie omówimy zagadnienie odleg lości, pos luguj ↪ac si ↪e przy tym klarownymi ana-
logiami stosunków rozmiarów i odleg lości opartymi na  latwych do wyobrażenia ziemskich
przyk ladach to z jednej strony u latwimy studentom zamian ↪e ogólnikowego

”
wielkie . . . ”na

świadomość różnych konkretnych skal wyst ↪epuj ↪acych we wszechświecie, a z drugiej stro-
ny wzbudzimy świadomość, jak my sami jesteśmy niebywale, zdumiewaj ↪aco znikomym
elementem we wszechświecie – z ca l ↪a nasz ↪a Ziemi ↪a a nawet Galaktyk ↪a.

C.12 Model i sk ladniki Galaktyki, poznawanie wszech-

świata galaktyk.

Gdy po wspomnieniu obserwacji Herschelów przechodzimy do wspó lczesnego modelu Ga-
laktyki (poczynaj ↪ac od pomiarów Shapleya [94]) to musimy pami ↪etać, że nasi s luchacze
nie s ↪a astronomami i takie terminy jak gromady kuliste, gwiazdy II i I populacji, ob loki
wodoru typu HI i HII itp. musz ↪a być przez nas objaśnione, aby literatura kosmologiczna
by la zrozumia la. W pierwszym rz ↪edzie skupiamy si ↪e oczywíscie na gwiazdowej strukturze
Galaktyki (dysk, zg ↪eszczenie centralne, sk ladowa sferyczna).

Omawiaj ↪ac pozagwiazdowe formy znanej nam materii zwracamy uwag ↪e,iż do globalnej
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g ↪estości nie wnosz ↪a one dużego wk ladu (gaz ∼ 10%, inne sk ladniki tylko ∼ 1eV/cm3).
Natomiast należy silnie zaakcentować w wyk ladach wielki rozwój nowych możliwości ob-
serwacyjnych i znaczy przyrost danych uzyskiwanych nowymi technikami (radioastrono-
mia, astronomia rentgenowska i γ, pomiary neutrinowe, fale grawitacyjne itp.).

Rotacj ↪e Galaktyki w tym rozdziale tylko wspominamy (jako konieczny wymóg dynamiki
Newtona) gdyż krzywe rotacji i mas ↪e Galaktyki b ↪edziemy omawiać dok ladnie przy g ↪estości
wszechświata. Ale w laśnie ze wzgl ↪edu na przysz le fundamentalne zagadnienie wyznaczania
g ↪estości wszechświata (masa ukryta!) musimy już teraz na przyk lad rozróżnić galaktyki
spiralne od eliptycznych [95]. (Jeżeli omawiaj ↪ac różne galaktyki pos lugujemy si ↪e koloro-
wymi przeźroczami, zainteresowanie gwa ltownie rośnie.) Co jeszcze ważniejsze, musimy
wyrobić w s luchaczach świadomość istnienia grup galaktyk ( nasza Grupa Lokalna za-
wsze budzi szczególn ↪a uwag ↪e) oraz gromad galaktyk, ich rozmiarów, liczebności z czego
b ↪edziemy później korzystali przy metodzie M/L i wyznaczeniu bezwymiarowej g ↪estości
wszechświata Ω.

Przechodz ↪ac do skal najwi ↪ekszych powinnísmy wspomnieć o najwi ↪ekszych (prawdopodob-
nych) strukturach jak ściany, pustki [96], mury [97]. Trzeba to zrobić uczciwie lecz ostroż-
nie, bo w ten sposób wytwarzamy obraz globalnej struktury wszechświata, obraz stopnia
jego obserwowanej jednorodności i izotropii, a zatem tworzymy obserwacyjn ↪a podstaw ↪e
zasady kosmologicznej — fundamentu ca lej kosmologii teoretycznej.
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Rozdzia l 5

ZASADA KOSMOLOGICZNA.

PRZESTRZEŃ I EKSPANSJA

WSZECHŚWIATA.

LINIA TREŚCI (linia A3)

I. Zarys fizyki gwiazd.

• Podstawowe sformu lowania zasady kosmologicznej (ZK).

• Poj ↪ecia izotropii i jednorodności, wzajemne relacje. Przyk lady.

• Podstawy obserwacyjne ZK (wszechświat obecny a m lody wszechświat, wielkoska-
lowa g ladkość a drobnoskalowa ziarnistość).

• Aspekty filozoficzne (światopogl ↪adowe) ZK. Zasada kosmologiczna a wszechświat
newtonowski.

• Czy ZK wymaga wszechświata o nieskończonej obj ↪etości i liczbie galaktyk? Dwu-
wymiarowy model przestrzeni zakrzywionej (k = +1) na powierzchni kuli i jego
konsekwencje.

• Paradoks Olbersa w newtonowskim modelu wszechświata

• Przesuni ↪ecia linii w widmach galaktyk i ich dopplerowska interpretacja. Odkrycie
rozszerzania wszechświata.

• Prawo Hubble’a. Wartość sta lej Hubble’a — pierwotna i po korektach (Baade). Czas
Hubble’a i jego interpretacja przy naiwnym rozumieniu rozszerzania.
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• Dlaczego Wielkiego Wybuchu i ekspansji wszechświata nie należy rozumieć na po-
dobieństwo wybuchu granatu?

• Istota rozszerzania zgodnego z zasad ↪a kosmologiczn ↪a. Modele myślowe rozszerza-
nia izotropowego (puchn ↪aca sieć, powierzchnia balonu) — dyskusja ich zalet i cech
(wszechświat p laski i zakrzywiony wszechświat zamkni ↪ety; przestrzeń dynamiczna
zast ↪epuje statyczn ↪a).

• Wspó lporuszaj ↪acy si ↪e uk lad odniesienia i funkcja skaluj ↪aca R(t). Wspó lrz ↪edna i od-
leg lość (rozróżnienie). Rozszerzanie izotropowe i prawo Hubble’a (automatyczność),
sta la Hubble’a jako funkcja czasu.

• Pr ↪edkość lokalna i pseudo-pr ↪edkość unoszenia (przez dynamiczn ↪a przestrzeń) dale-
kich galaktyk. Do czego stosuj ↪a si ↪e ograniczenia SzTW (v<c)? Jaka pr ↪edkość wy-
st ↪epuje w prawie Hubble’a i czy w ogóle musi wyst ↪epować?

• Dlaczego przesuni ↪ecia ku czerwieni (w widmach galaktyk) nie należy rozumieć jako
efektu Dopplera? Dynamiczność i zakrzywienie przestrzeni.

• Kosmologiczna interpretacja przesuni ↪ecia ku czerwieni, przesuni ↪ecie jako wskaźnik
przesz lości. Zgodność z wzorem Dopplera dla odleg lości ma lych (lokalnie) i zasadni-
cza odmienność interpretacji dla odleg lości dużych (globalnie).

• Jak można obliczyć pseudo-pr ↪edkość recesji dalekich galaktyk z wartości przesuni ↪ecia
ku czerwieni?

• Trzy rodzaje przesuni ↪eć: dopplerowskie, grawitacyjne, kosmologiczne — przyk lady
odmienność ich natury oraz wzajemne relacje w realnym wszechświecie.

• Wyjaśnienie paradoksu Olbersa w realnych modelach wszechświata: ograniczenia ze
wzgl ↪edu na skończony czas świecenia gwiazd (ograniczenia energetyczne, nierów-
nowaga termiczna), ograniczenie ze wzgl ↪edu na skończony wiek wszechświata oraz
rozszerzanie. Ciemność nieba jako argument za realności ↪a pocz ↪atku wszechświata.

• Obserwacja przesuni ↪ecia ku czerwieni (prawo Hubble’a) jako dowód na istnienie po-
cz ↪atku wszechświata. Poszukiwania innych możliwości interpretacyjnych i ich kry-
tyka.

• Pocz ↪atek i materia w przestrzeni zakrzywionej dodatnio a pocz ↪atek w przestrzeni
p laskiej lub zakrzywionej ujemnie.

• Czy rozszerzaj ↪a si ↪e także metalowe sztabki i atomy? Gromady galaktyk?

• Obserwacje wszechświata: patrzenie daleko jako obserwacja przesz lości. Stożek świetl-
ny przesz lości wszechświata, wszechświat a wszechświat obserwowalny. Horyzont
(wst ↪epne idee).

•
”
Mapa” wszechświata a

”
obraz” wszechświata. Trudności obserwacyjnego sprawdza-

nia prawa Hubble’a i innych zależności (efekty ewolucyjne, trudności pomiarowe i
interpretacyjne). Konieczność znajomości funkcji skaluj ↪acej (modelu wszechświata).
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• Przestrzeń naszego Wszechświata: p laska czy zakrzywiona? Czy i jak możemy to
rozpoznać? Geometryczne cechy przestrzeni zakrzywionych na przyk ladzie sfery i
powierzchni siod la. Geometrie nieeuklidesowe (Gaus,  Lobaczewski, Balyai, Riemann)
— znaczenie intelektualne.

• Czy typ przestrzeni naszego Wszechświata ma jakieś grubsze uzasadnienie fizyczne?
Ogólna teoria wzgl ↪edności (OTW) Einsteina i jej g lówna idea: grawitacja jako za-
krzywienie czasoprzestrzeni. Zmienność krzywizny w czasie (przestrzeń dynamiczna)
jako kosmologiczna ekspansja przestrzeni; promień krzywizny jako funkcja skaluj ↪aca.

LINIA PRZYK LADÓW (linia B)

B.3 Dlaczego niebo jest ciemne?

Najprostsza, naiwna odpowiedź brzmia laby: ponieważ gwiazdy świec ↪a s labo i s ↪a rzadko
rozmieszczone na niebie. Paradoksalność sytuacji zauważy l i rozpropagowa l Olbers już w
1826 r., kwestionuj ↪ac wartość tak banalnej odpowiedzi.

Za lóżmy, że w nie maj ↪acym granic wszechświecie gwiazdy (galaktyki) rozmieszczone s ↪a
wsz ↪edzie i z grubsza jednorodnie. Ile świat la powinno padać na Ziemi ↪e? Jeżeli otoczy-
my Ziemi ↪e cienkimi warstwami kulistymi, aż do nieskończoności, to  latwo zauważyć, że
od każdej warstwy pada na Ziemi ↪e tyle samo świat la — od gwiazdy znajduj ↪acej si ↪e w
k -krotnie dalszej warstwie pada k2 razy mniej energii, ale liczba gwiazd w tej warstwie
jest k2 razy wi ↪eksza. Sumuj ↪ac oświetlenia od kolejnych warstw otrzymamy nieskończenie
wielkie oświetlenie Ziemi!

Aby nieco bardziej formalnie obliczyć odbierane nat ↪eżenie świat la J , oznaczymy przez
j strumień odbierany od gwiazdy świec ↪acej z moc ↪a L, odleg lej od Ziemi o r. Jeżeli n
oznacza g ↪estość gwiazd (rys.5.1) to

n = dN/dV = const, j = L/4πr2 (5.9)

dJ = jdN = (L/4πr2)n · 4πr2dr

dJ = Ln · dr, gdzie Ln jest const (5.10)

J =
∫ ∞

0
dJ = Ln

∫ ∞

0
dr = ∞ (5.11)
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Rysunek 5.1: Obliczenie nat ↪eżenia świat la odbieranego na Ziemi od wszystkich gwiazd

wszechświata.

Tak drastyczny wniosek powinien być zrewidowany przez uwzgl ↪ednienie faktu, że tarcze
gwiazd zas laniaj ↪a si ↪e wzajemnie. Sumowanie warstw trzeba b ↪edzie skończyć przy pewnym
zasi ↪egu widzenia, gdy tarcze gwiazd zakrywaj ↪a już ca l ↪a sfer ↪e niebiesk ↪a. Jaka powinna być
zatem jasność nieba? Dla zrozumienia sytuacji nie musimy wykonać dok ladnych obliczeń.
Możemy na przyk lad myślowo przesun ↪ać do siebie tarcze gwiazd w każdej kolejnej warstwie
(jak na rys.5.2) aby zauważyć, że tarcze wyznaczaj ↪a jednakowe k ↪aty bry lowe, z których
otrzymujemy na Ziemi jednakowe ilości energii — tak post ↪epujemy aż do wype lnienia
pe lnego k ↪ata bry lowego 4π.

Rysunek 5.2: Paradoks Olbersa. Każdy fragment nieba ma jasność tak ↪a, jak typowa tarcza

gwiezdna.

Wynika st ↪ad, że każdy fragment (k ↪atowy) sfery niebieskiej powinien mieć jasność tak ↪a jak
jasność powierzchniowa typowej tarczy gwiezdnej — a zatem wyznaczon ↪a przez tempera-
tur ↪e 6000K (jak powierzchnia S lońca).
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Ostateczna konkluzja, że każdy fragment nieba, także w nocy, powinien mieć jasność
tak ↪a jak powierzchnia S lońca, lub że inaczej mówi ↪ac żyjemy wewn ↪atrz

”
pieca” o tempe-

raturze 6000 K – nie należy do przekonywuj ↪acych. Co zatem z lego kryje si ↪e w naszym
rozumowaniu, lub w przyjmowanych za lożeniach?

B.4 Jak wyobrażać sobie rozszerzanie si
↪
e wszechświata?

Zgodnie z zasad ↪a kosmologiczn ↪a we wszechświecie nie ma wyróżnionych punktów, w tym
jakiegokolwiek jednego miejsca, w którym nast ↪api l pierwotny wybuch inicjuj ↪acy rozsze-
rzanie.

”
Wielki Wybuch” (termin myl ↪acy) nie jest poj ↪eciem lokalnym lecz globalnym – to

ca la przestrzeń wsz ↪edzie
”
wybuch la” i unosi galaktyki nieruchome wzgl ↪edem jej punktów

(
”
przyklejone” do nich – gdy pominiemy ruchy w lasne galaktyk wewn ↪atrz gromad). Bar-

dzo użytecznymi modelami pogl ↪adowymi takiego rozszerzania izotropowego, zgodnymi z
duchem OTW, s ↪a:

1◦ nieskończenie rozleg le ciasto z rodzynkami (galaktykami) puchn ↪ace wsz ↪edzie równo-
miernie przy ogrzewaniu (drożdże s ↪a w nim wsz ↪edzie) – jest to 3-wymiarowy model
wszechświata otwartego (V = ∞) i p laskiego (k = 0), ilustruj ↪acy też od biedy przy-
padek wszechświata o krzywiźnie ujemnej (k < 0) który jest również otwarty (V = ∞)1

2◦ nakropkowana (galaktyki) powierzchnia balonu gumowego nadmuchiwanego od we-
wn ↪atrz – jest to 2-wymiarowy model wszechświata zamkni ↪etego o krzywiźnie dodatniej
(k > 0), doskonale ilustruj ↪acy wszechświat nieograniczony (bez brzegów i centrum) lecz
jednak skończony (skończona powierzchnia czyli

”
obj ↪etość wszechświata”, skończona licz-

ba galaktyk).

W każdym z tych przypadków rozszerzaj ↪aca si ↪e przestrzeń unosi galaktyki i z biegiem
czasu zmienia si ↪e jedynie skala odleg lości przestrzennych (rys.5.3).

Rysunek 5.3: Zmiany skali wszechświata przy jego izotropowym rozszerzaniu.

1Przestrzeń o k < 0 jest ścíslej modelowana ,lecz tylko lokalnie i 2-wymiarowo, przez otoczenie punktu

siod lowego.
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Dlatego odleg lość dowolnej pary punktów może być zawsze zapisana jako:

r(t) = r(t0)R(t) (5.12)

gdzie R(t) nazywa si ↪e funkcj ↪a skaluj ↪ac ↪a. Podanie modelu wszechświata oznacza przede
wszystkim podanie konkretnej postaci matematycznej funkcji R(t).

B.5 Jak izotropowe rozszerzanie wszechświata  l
↪
aczy

si
↪
e z prawem Hubble’a?

Fundamentalne prawo Hubble’a v = Hr staje si ↪e teraz automatyczn ↪a i wizualnie oczy-
wist ↪a konsekwencj ↪a rozszerzania izotropowego (poprzednie przyk lady). Przy tym oblicze-
niowo:

v = ṙ(t) = r(t0)Ṙ(t) = r(t0)R(t)
Ṙ(t)

R(t)
=

Ṙ(t)

R(t)
r = Hr (5.13)

sk ↪ad otrzymujemy dodatkow ↪a informacj ↪e o sta lej (tylko przestrzennie !) Hubble’a:

H(t) =
Ṙ

R
(5.14)

W obecnym wszechświecie 50 < H0 < 100km
s /Mpc (1Mpc ≈ 3, 1 · 1019km).

B.6 Jak rozumieć
”
przesuni

↪
ecie ku czerwieni” ?

Kosmologiczne przesuni ↪ecie ku czerwieni w widmach galaktyk jest w istocie rzeczy wywo-
 lane nie zjawiskiem Dopplera (galaktyki nie opuszczaj ↪a punktów rozszerzaj ↪acej si ↪e prze-
strzeni) lecz wprost kosmicznym rozszerzaniem si ↪e samej przestrzeni — zmian ↪a skali .
(Rozróżnienie to staje si ↪e bardzo istotne dla odleg lości dużych). D lugość wyemitowanej
fali, a wi ↪ec odleg lość pomi ↪edzy punktami przestrzeni w których znajduj ↪a si ↪e jej s ↪asiednie
maksima, rośnie z czasem dok ladnie tak samo, jak odleg lość mi ↪edzy dowolnymi innymi
punktami przestrzeni2. To znaczy:

λ

λobs

=
R(t)

R(t0)
(5.15)

co przy definicji przesuni ↪ecia:

z =
λobs − λ

λ
(5.16)

daje

z + 1 =
R(t0)

R(t)
(5.17)

2Dopuszczalność takiej prostej interpretacji potwierdza ścis le obliczenie poprzez OTW, prowadz ↪ace do

identycznego zwi ↪azku
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A zatem przesuni ↪ecie
”
z” mierzy w kosmologii przesz lość. Np. obserwuj ↪ac kwazar o z = 4

rejestrujemy obiekt wszechświata z okresu, gdy R(t) = 0, 2R(t0); mówi ↪ac, że rekombina-
cja (do atomów) nast ↪api la przy z = 1500 mamy na myśli stan wszechświata w którym
wszystkie odleg lości by ly 1501 razy mniejsze niż dzís.

Uwaga: Dla ma lych odleg lości przesuni ↪ecie mog lo być interpretowane (historycznie) ja-
ko przejaw zjawiska Dopplera (zależność z = v/c) bowiem:

z =
R(t0)−R(t)

R(t)
≈ Ṙ(t)∆t

R(t)
= H(t)

r

c
=

v
c

(5.18)

LINIA KOMENTARZY (linia C)

C.13 Kosmologiczne prekoncepcje studentów.

Przyst ↪epuj ↪ac w tym miejscu wyk ladów do budowania samych podstaw kosmologii wspó l-
czesnej musimy być świadomi, czy i jaki bagaż wiadomości i wyobrażeń nasi studenci już
w tym zakresie maj ↪a. W mojej w lasnej praktyce wyk ladowej wspar lem swoje intuicyjne
oczekiwania na ten temat seri ↪a badań ankietowych i testów. Nie przytaczaj ↪ac w niniej-
szej pracy żadnych szczegó lowych danych liczbowych ograniczam si ↪e tutaj do kilku tylko
ogólnych informacji i wyników.

Wi ↪ekszość studentów ma określenie prekoncepcje co do cz ↪eści zagadnień, a co do reszty
jedynie

”
mglist ↪a niewiedz ↪e”; cz ↪eść studentów ma wy l ↪acznie mglist ↪a niewiedz ↪e.  L ↪aczy si ↪e

to w (zadziwiaj ↪acym stopniu) z powszechn ↪a wst ↪epn ↪a niewiar ↪a w możliwości faktycznego
poznania i rozumienia prawdy o wszechświecie. Wst ↪epnie kosmologia jest traktowana ra-
czej jako opowieści dość dowolne, poza empiryczne, niesprawdzalne — jej wysoki status
naukowy nie jest znany. Ale przy tym wszystkie zas lyszane i spodziewane informacje ko-
smologiczne uważane s ↪a za bardzo ciekawe!

Prekoncepcje studentów s ↪a wi ↪ekszości i w najważniejszych zagadnieniach fa lszywe. Oto
niektóre. W nieskończonej i pustej przestrzeni (czy jest to

”
coś” czy

”
nic” nie potrafi ↪a

powiedzieć) s ↪a galaktyki, które zajmuj ↪a cz ↪eść tej przestrzeni — s ↪a wi ↪ec jakieś brzegi (i
jakieś centrum, choć to mniej uświadamiane). Dla cz ↪eści studentów galaktyki po prostu
spoczywaj ↪a (nikt nie myśli, że powinny si ↪e przyci ↪agn ↪ać). Spora cz ↪eść studentów wie, że
galaktyki oddalaj ↪a si ↪e (na ogó l: od nas), bo by l

”
Wielki Wybuch”. Jest to mglisty termin,

ale praktycznie zawsze rozumiany na podobieństwo wybuchu granatu (w tej nieskończenie
rozleg lej i poza zasi ↪egiem od lamków granatu już pustej przestrzeni). Wzajemne przyci ↪a-
ganie si ↪e galaktyk nie istnieje w świadomości, toteż możliwość wyhamowania i powrotu
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galaktyk też nie istnieje —
”
p ↪edz ↪a przed siebie i już”, zapewne wiecznie.

Powszechne i uparcie wracaj ↪ace jest przekonanie, że
”
wszechświat” jest jakby zawarty

w nieskończonej ekstraprzestrzeni: po Wybuchu by l ma ly czyli zajmowa l jej ma l ↪a cz ↪eść,
potem rozszerzaj ↪ac si ↪e rós l (tj. brzegi jego s ↪a coraz dalej ) w tej nieruchomej, zewn ↪etrznej
jakby ekstraprzestrzeni.

To tylko niektóre ze spotkanych przyk ladów myślenia, czy raczej nieprecyzyjnych pre-
koncepcji, które musimy wyprostowywać.

C.14 Cel i podstawowe znaczenie tego rozdzia lu.

Zmiany paradygmatu.

Zasadnicze znaczenie tego w laśnie rozdzia lu w ca lym kursie kosmologii polega na tym, że
ma on dać studentom g lówny zr ↪ab nowego pogl ↪adu na wszechświat, nowego paradygma-
tu. Zgodnie z przyj ↪et ↪a strategi ↪a najpierw wprowadzamy ten rozdzia l s luż ↪acy wyobrażeniu
pogl ↪adu, poj ↪eć, wyobrażeń (poprzez przyk lady, modele), a dopiero potem damy rozdzia l
gruntuj ↪acy i uścíslaj ↪acy zdobyte już rozeznanie w postaci wzorów, równań, wykresów —
maj ↪acy już na czym bazować.

Zmiany chcemy osi ↪agn ↪ać nie b lahe; studenci maj ↪a zacz ↪ać myśleć w nowy sposób. Po pierw-
sze zacz ↪ać myśleć o wszechświecie (

”
materialnym”) bez brzegów (granic), bez centrum i to

myśleć na dwa możliwe sposoby: o wszechświecie otwartym przy obj ↪etości nieskończonej
oraz o wszechświecie zamkni ↪etym, o skończonej obj ↪etości gdyż z przestrzeni ↪a zakrzywion ↪a
(na podobieństwo sfery).

Po drugie i najważniejsze, na miejsce pustej i nieruchomej przestrzeni musz ↪a wprowa-
dzić w swe umys ly rozszerzaj ↪ac ↪a si ↪e przestrzeń dynamiczn ↪a, dopuszczaj ↪ac ↪a poj ↪ecie recesji
przestrzeni, z

”
puchni ↪eciem” samej przestrzeni i unoszeniem galaktyk. Pozwoli to na roz-

różnienie wspó lrz ↪ednej punktu od jego odleg lości (które przy nowym rozumieniu sama
z siebie rośnie — dzi ↪eki recesji). Konsekwencj ↪a przestrzeni dynamicznej b ↪edzie rewizja
poj ↪ecia pr ↪edkości — ograniczenie zwyk lej stosowalności tego poj ↪ecia do uk ladu lokalne-
go, zaś przy rozszerzeniu na uk lad globalny (duże odleg lości) świadomość otrzymania

”
pseudo—pr ↪edkości” (pr ↪edkości recesji), nie podlegaj ↪acej już ograniczeniom SzTW; ma-

my tu istotne zadanie dydaktyczne. Dalsz ↪a konsekwencj ↪a b ↪edzie bezpośredni wp lyw recesji
przestrzeni na d lugość fali, daj ↪acy niedopplerowskie t lumaczenie przesuni ↪ecia ku czerwie-
ni w widmach galaktyk. Kolejn ↪a konsekwencj ↪a b ↪edzie niespodziewany,

”
dziwny” wp lyw

recesji przestrzeni na ważne wielkości pomiarowe, np. cz ↪estotliwość i energi ↪e kwantów (co
z zasad ↪a zachowania energii?), p ↪ed cz ↪astek, nat ↪eżenie źróde l świat la.

Po trzecie studenci musz ↪a przyzwyczaić si ↪e, że obserwować odleg le obiekty oznacza w
istocie obserwować odleg l ↪a przesz lość wszechświata. Prócz zalet trzeba mieć tu świado-
mość także istotnych k lopotów: nie widzimy aktualnej

”
mapy” wszechświata, ograniczeni
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jesteśmy do
”
wszechświata obserwowalnego” (horyzont).

Po czwarte musz ↪a oswoić si ↪e z realn ↪a możliwości ↪a krzywizny przestrzeni wszechświata,
z realności ↪a geometrii nieeuklidesowych i ich

”
dziwnymi” cechami. To rozszerzenie myśle-

nia pozwoli zobaczyć recesj ↪e przestrzeni jako zmiany krzywizny.

Osi ↪agni ↪ecie tak istotnych zmian w paradygmacie myślenia o wszechświecie jak wyżej po-
dane oraz im podobne stanowi trudne i ważne zadanie wyk ladowe. Wymaga przy lożenia
wielkiej wagi do sposobu mówienia, który musi być przemyślany, klarowny, stopniowany,
z cz ↪estymi powrotami do tematów. Wymaga pos lugiwania si ↪e przyk ladami i modelami —
myślowymi, ale także np. z papieru, typu globus. Bezcenne s ↪a modele gumowe, w rodzaju
nadmuchiwanego od wewn ↪atrz balonu (lub dekompresowanego), do których nieustannie
powinnísmy wracać. Nade wszystko zaś musimy zadawać studentom pytania w trakcie
wyk ladu.

W laściwie ukszta ltowanie myślenia o wszechświecie jest niezmiernie istotne także dlatego,
że niestety w wielu ksi ↪ażkach (w tym podr ↪ecznikach fizyki) spotyka si ↪e cz ↪esto charakte-
rystyczne b l ↪edy poj ↪eciowe. Nasze zadanie zostanie osi ↪agni ↪ete, jeśli studenci potrafi ↪a je
wy lowić i skorygować.

Ten rozdzia l, choć trudny dydaktycznie, może dać wyk ladowcy szczególn ↪a radość i sa-
tysfakcj ↪e z post ↪epów studentów. Później czeka nas najpierw rozdzia l utrwalaj ↪acy para-
dygmat i uścíslaj ↪acy go obliczeniowo, ilościowo, a potem jeszcze dalszy krok w

”
rozwoju

paradygmatycznym” — kosmologia wielkich odleg lości.

C.15 Zasada kosmologiczna — fundament kosmologii.

Omówienie rozk ladu materii we wszechświecie zmierza do obserwacyjnego uprawomoc-
nienia fundamentu ca lej kosmologii to jest zasady kosmologicznej (ZK). Istotne jest, aby
formu luj ↪ac zasad ↪e kosmologiczn ↪a (na jeden z kilku równoważnych sposobów) wzbudzić
świadomość, że postulowanie braku wyróżnionych punktów, np. centrum, oznacza po-
stulowanie braku brzegów wszechświata. Student musi rozumieć, że ZK dotycz ↪ac ca lej
przestrzeni prowadzi do określonego obrazu wszechświata newtonowskiego oraz wszech-
świata einsteinowskiego, dopuszczaj ↪acego krzywizn ↪e. Tu dobrze jest zacz ↪ać zagadnienie
od postawienia pytania studentom, czy ZK wymaga wobec tego wszechświata o nieskoń-
czonej obj ↪etości i nieskończonej liczbie galaktyk? Potem zaś wskazać na nakropkowan ↪a
powierzchni ↪e kuli, jako dwuwymiarowy model zgodnego z ZK wszechświata.

Wskazuj ↪ac na jednorodność i izotropi ↪e wszechświata trzeba wyraźnie podkreślić, że do
rozk ladu materii widzialnej stosuje si ↪e to tylko w bardzo wielkiej skali [98]. Jednak ukryta
materia być może wyg ladza rozk lad3, zaś promieniowanie reliktowe jest zadziwiaj ↪aco izo-

3Pomiary pola pr ↪edkości w lasnych wskazuj ↪a, że w skali 100 Mpc kontrast g ↪estości w rozk ladzie materii

wynosi δρ/ρ ≤ 10−1.
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tropowe4. Wyk ladowca nastawiony na nowości może tu poruszyć wykrycie dużych pustych
obszarów [96] bez galaktyk (

”
p ↪echerzykowaty” wszechświat?[29]). Obserwacyjnie detale

rozk ladu materii staj ↪a si ↪e istotne, jeżeli w planie wyk ladów b ↪edziemy sobie mogli pozwo-
lić na szersz ↪a analiz ↪e trudnego problemu formowania si ↪e galaktyk[70]. W każdym jednak
razie student musi rozumieć, że z jednej strony wielkoskalowa g ladkość (jednorodność), a
z drugiej strony drobnoskalowa ziarnistość materii, s ↪a istotnymi cechami wszechświata, z
którymi kosmologia musi si ↪e uporać.

Bardzo ważnym czynnikiem tworzenia obrazu wszechświata jest wyrobienie świadomości,
że nie ma żadnych obserwacyjnych podstaw na istnienie we wszechświecie jakichkolwiek
brzegów, centrum, wyróżnionych punktów (zgodnie z zasad ↪a kosmologiczn ↪a). Dopiero
takie przygotowanie pozwala na przekonywuj ↪ace przedstawienie paradoksu fotometrycz-
nego(Olbersa), omówionego w przyk ladzie B.3.

Praktyka wskazuje, że warto sprawdzić rozróżnienie pomi ↪edzy jednorodności ↪a a izotropi ↪a,
a zw laszcza podać przyk lady wszechświatów, które by lyby jednorodne lecz anizotropowe,
albo niejednorodne lecz izotropowe wzgl ↪edem jednego punktu (ale nie wzgl ↪edem dowol-
nego punktu). Student rozumie wtedy pe lniej zasad ↪e kosmologiczn ↪a; także fakt, że choć
obserwacje silnie na ni ↪a wskazuj ↪a, to ścísle bior ↪ac nie mog ↪a jej dowieść.

Warto też wskazać na pewien filozoficzny aspekt ZK — tkwi ↪ace w niej implicite za lo-
żenie, że wsz ↪edzie, blisko i daleko, stosuj ↪a si ↪e te same prawa fizyki (obserwacje zaś s ↪a z
tym za lożeniem niesprzeczne i spójne).

Do ZK trzeba koniecznie wracać w trakcie kursu kosmologii wskazuj ↪ac, jak i dlaczego
jest tak bardzo istotna w kluczowych momentach budowania naukowej kosmologii. Na
przyk lad wskazuj ↪ac, że tylko dzi ↪eki za lożeniu jednorodności i izotropii jesteśmy w stanie
na podstawie równań OTW rozwi ↪azywać zagadnienie czasoprzestrzeni wszechświata (np.
dostać modele Friedmana), czy w ogóle wprowadzić jeden wspólny czas kosmiczny. Do-
piero takie praktyczne aspekty przekonaj ↪a studentów o rzeczywíscie fundamentalnej roli
ZK w kosmologii.

C.16 Paradoks Olbersa — pytania i rozwi
↪
azanie.

Przedstawiony w przyk ladzie B.3 paradoks Olbersa (de facto dostrzeżony wcześniej już
przez Keplera w 1610 r., potem Halleya i Cheseaux) może stanowić prosty i wartościowy
wst ↪ep do kosmologii. Pokazuje, że elementarny fakt nocnej ciemności prowokuje istotne
pytania o charakterze kosmologicznym. Jest bardzo wskazane, aby zach ↪ecić studentów

4Jest szczególnie istotne, że promieniowanie reliktowe jest izotropowe z dok ladności ↪a aż ∆T/T10−4

(w dowolnej skali!). Oznacza to, że we wczesnym wszechświecie (t ≤ 200000 lat) materia by la roz lożona

jednorodnie z podobn ↪a dok ladności ↪a δρ/ρ ≤ 10−4! Zatem ZK, jeśli nawet stosuje si ↪e tylko z grubsza

w obecnym wszechświecie, to we wszechświecie m lodym (najważniejszym), stosowa la si ↪e perfekcyjnie —

wraz z konsekwencjami w postaci modeli, teorii itp.
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do wypowiadania ich w lasnych propozycji rozwi ↪azań paradoksu, w lasnych zastrzeżeń do
za lożeń; zwykle czyni ↪a to ch ↪etnie. Oto przyk lady. Może świat lo jest absorbowane w ja-
kimś gazie? (ale gaz po nagrzaniu emitowa lby tyle samo energii). Czy trzeba przyj ↪ać, że
im dalej od Ziemi, tym gwiazd jest mniej lub s ↪a s labsze (ρ 6= const, L 6= const), a my
zajmujemy centrum takiego hierarchicznego wszechświata? A może po prostu gwiezdny
wszechświat ma granice, spoza których nic już nie świeci? (ale zasada kosmologiczna opo-
wiada si ↪e przeciw obu tym t lumaczeniom). Może wi ↪ec wszechświat nie ma granic, lecz jest
skończony, czyli ma przestrzeń zamkni ↪et ↪a sferycznie i skończon ↪a liczb ↪e gwiazd? (ale jest to
rozwi ↪azanie pozorne). Czy zatem fakt nocnego nieba zmusza aż do tak istotnego wniosku,
że wszechświat nie jest wieczny, a wówczas świat lo gwiazd bardzo dalekich nie dobieg lo
do nas jeszcze? A może wystarczy uwzgl ↪ednić, że same gwiazdy nie świec ↪a wiecznie? (Czy
mia loby tu znaczenie dodanie, że nie zapali ly si ↪e one razem, lecz gdy jedne gasn ↪a to inne
powstaj ↪a?).

Pytania podobne do powyższych rozbudzaj ↪a wyobraźni ↪e kosmologiczn ↪a. Jeszcze lepiej
gdy czas pozwoli na proste oszacowanie liczbowe.

Ale jakie jest ostatecznie rozwi ↪azanie paradoksu? Poświ ↪ecamy mu nieco uwagi, gdyż cz ↪esto
czytamy lub s lyszymy: dopiero stwierdzenie ekspansji wszechświata wspaniale i nieocze-
kiwanie wyjaśni lo wreszcie ten oporny paradoks. Oto poczerwienienie świat la gwiazd daje
dla warstw odleg lych hν → 0, co rozwi ↪azuje problem.

Takie rozwi ↪azanie jest pi ↪ekne i efektowne, tak też (poczerwienieniem) z regu ly objaśnia si ↪e
paradoks w wielu podr ↪ecznikach (np. [100]), ksi ↪ażkach, artyku lach nawet znanych kosmo-
logów. I tu uwaga! W istocie nie jest to prawdziwe rozwi ↪azanie problemu — a dok ladniej
w poczerwienieniu zawarta jest tylko cz ↪eść prawdy, liczbowo dalece nie najważniejsza dla
wyjaśnienia ciemności [59]. O wiele istotniejsz ↪a rol ↪e gra fakt, że świat lo gwiazd dociera
do nas faktycznie najwyżej z odleg lości ∼ 1010 lat świetlnych wyznaczonej dotychczaso-
wym czasem świecenia gwiazd t ' 1010 lat — gdyż nawet gwiazdy zdolne do d luższego
świecenia nie mog ly zaświecić si ↪e przed skończonym wiekiem wszechświata (∼ 1010 lat).
Dlatego ich świat lo dociera do nas z odleg lości znacznie mniejszej od

”
zasi ↪egu widzenia”

wynosz ↪acego ∼ 1023 lat świetlnych (wyznaczonego średnicami gwiazd i ich wzajemnymi
odleg lościami) — kiedy to dopiero tarcze gwiazd pokry lyby ca le niebo i paradoks Olbersa
wyst ↪api lby. Inaczej: widzimy nie wszystkie 1060 gwiazd mieszcz ↪acych si ↪e w zasi ↪egu widze-
nia, lecz tylko (1010/1023)3 · 1060 = 1021 z nich.

To samo możemy też wyrazić mówi ↪ac, że czas świecenia gwiazd (t ' 1010 lat) jest znacz-
nie krótszy od czasu potrzebnego do wype lnienia świat lem przestrzeni mi ↪edzy gwiazdami
( t ' 1023 lat). Ekspansja dodatkowo powi ↪eksza t ↪e przestrzeń i to ten fakt określa jej
udzia l w nocnej ciemności; wywo lany ekspansj ↪a efekt poczerwienienia pomaga ciemności
również, ale najmniej znacz ↪aco. Dla przygotowania dok ladniejszej analizy tego problemu
można polecić [48] lub [49], z wykorzystaniem także [101] i [102].

Tak wi ↪ec choć nie s ↪a prawdziwe efektowne stwierdzenia, iż
”
sama tylko nocna ciemność

świadczy o ekspansji wszechświata” (w efekcie poczerwienienia), to jednak analiza para-
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doksu Olbersa ma duż ↪a wartość kosmologiczn ↪a, a dla pe lnej zgodności liczbowej trzeba
uwzgl ↪ednić również ekspansj ↪e. Dlatego wyjaśnienie paradoksu lepiej od lożyć do czasu, gdy
fakt ekspansji b ↪edzie już dobrze znany (to jest do nast ↪epnego rozdzia lu).

Pouczaj ↪ace jest teraz doj́scie do wniosku, że jednak istotna cz ↪eść (choć cz ↪eść tylko) pe lnej
prawdy o przyczynach nocnej ciemności zawiera si ↪e w laśnie w tej odrzuconej przez Olber-
sa naiwnej odpowiedzi laika przytoczonej na wst ↪epie: gwiazdy rozmieszczone s ↪a bardzo
rzadko i świec ↪a s labo.

W sumie widzimy, że ciemność nieba okazuje si ↪e wyraźnym argumentem wst ↪epnym (choć
może nie bezwzgl ↪ednym

”
dowodem”) za faktycznym istnieniem pocz ↪atku wszechświata i

ca lym wspó lczesnym paradygmatem kosmologicznym. Ten powód, obok zaskakuj ↪acego i
ożywczego charakteru paradoksu, wskazuje na duż ↪a rol ↪e tematu nocnego nieba w wyk la-
dach.

C.17 Rozszerzanie izotropowe — poj
↪
eciowy funda-

ment kosmologii. Modele myślowe wszechświata.

Celem tego i kilku nast ↪epnych punktów jest wprowadzenie niewielkiej ilości informacji i
treści rzeczowych — choć o fundamentalnym znaczeniu — przy jednoczesnym po lożeniu
nacisku na zawartość poj ↪eciow ↪a i wyobrażeniow ↪a ekspansji wszechświata. Aby przygoto-
wać drog ↪e do budowy nowego paradygmatu myślenia kosmologicznego najlepiej zacz ↪ać
od strony obserwacyjnej. Omawiamy pierwsze obserwacje przesuni ↪eć dokonane przez Sli-
phera i Hubble’a — zwracaj ↪ac uwag ↪e na

”
blue shift” kilku spośród najbliższych galaktyk

świadcz ↪acy o istnieniu pr ↪edkości w lasnych galaktyk, oraz na systematyczny wielkoskalowy

”
red shift” galaktyk bardziej odleg lych i gromad. Wraz ze studentami zaczynamy interpre-

tować te fakty w
”
naturalny” (tj. zgodny z dotychczasowym paradygmatem) sposób jako

efekt zjawiska Dopplera i z obserwacyjnej zależności zc = Hr dostajemy prawo Hubble’a
v = Hr. Pojawia si ↪e idea wybuchu i ruchu galaktyk na podobieństwo p ↪ekaj ↪acego granatu.

Kiedy jednak studenci próbuj ↪a sobie dok ladniej wyobrazić galaktyki jako p ↪edz ↪ace po-
przez przestrzeń, z pr ↪edkościami tym wi ↪ekszymi im s ↪a od nas dalej, zaczynaj ↪a ujawniać
si ↪e k lopotliwe pytania i sprzeczności (kwestia centrum, kwestia v > c dla dalekich galak-
tyk, itp.). Musimy wprowadzić rozszerzanie izotropowe oraz utworzyć now ↪a ide ↪e przyrostu
przestrzeni pomi ↪edzy nieruchomymi galaktykami — co jest istotnym elementem nowego
paradygmatu opartego w istocie na OTW.

Dalsze rozważania można teraz prowadzić w duchu przyk ladu B.4.

Wprowadzenie modeli myślowych: puchn ↪acego
”
ciasta”, a zw laszcza balonu gumowego ma

decyduj ↪ace znaczenie dla zrozumienia rozszerzania izotropowego. Należy przy tym dopil-
nować rozumienia, że balon dmuchany jest wewn ↪atrz, czyli spoza przestrzeni wszechświata
(któr ↪a jest sfera). Galaktyki w tej przestrzeni powinny być modelowane nie przez kropki
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czy ma le kó leczka narysowane na gumie, lecz raczej przez doklejone do gumy malutkie
kr ↪ażki papieru. W ten sposób każdy widzi, że gdy rozszerza si ↪e ca la przestrzeń (guma)
to jednak rozmiary galaktyk, oraz wzorce metra, przedmioty wokó l nas, pozostaj ↪a nie-
zmienione — co dobrze wizualizuje k lopotliwy problem dydaktyczny. (Poza wizualizacj ↪a
powinnísmy wyjaśnić dlaczego tak jest — co jest o tyle delikatnym zadaniem, że sprawa
ma kilka poziomów rozumienia).

Kluczow ↪a spraw ↪a jest dobre rozumienie funkcji skaluj ↪acej R(t), jako dotycz ↪acej dowolnej
pary punktów. Już tutaj, dla przypadku wszechświata modelowanego przez sfer ↪e, może-
my zdecydować si ↪e na równoczesn ↪a obok mnożnika skali interpretacj ↪e R(t) jako promienia
krzywizny wszechświata. Student  latwo widzi, że zwi ↪ekszanie promienia balonu wywo luje
proporcjonaln ↪a zmian ↪e skali na jego powierzchni. Trzeba mu tylko dobitnie uświadomić, że
w takim razie

”
promień krzywizny wszechświata”nie leży w przestrzeni wszechświata (lecz

poza wszechświatem w fikcyjnej, pomyślanej ekstra-przestrzeni) i w żadnym razie nie moż-
na go pomylić z

”
promieniem obserwowalnego wszechświata”, który jest promieniem kó lka

narysowanego na gumie tj. horyzontu wyznaczonego przez warunek skończonego wieku
wszechświata t i skończonej pr ↪edkości świat la c. Tu student może nawet zdo la dostrzec, że
ponieważ guma (przestrzeń wszechświata) si ↪e rozszerza, to ten promień obserwowalnego
wszechświata nie wyraża si ↪e po prostu wzorem rH = ct lecz jest wi ↪ekszy — i nie b ↪edzie
w przysz lości czu l obiekcji wobec wzorów w rodzaju rH = 2ct czy innych.

Dla lepszej wizualizacji jest wskazane bezpośrednie pos lugiwanie si ↪e wprost na wyk la-
dzie modelem rozci ↪aganej pow loki gumowej (p laskiej lub zakrzywionej) lub choćby tylko
linki gumowej z nieruchomymi znacznikami. Ilustracyjny model wszechświata w posta-
ci zredukowanej do 2-wymiarowej powierzchni nadmuchiwanego balonu wprowadzi l już
A.Eddington [103]; modelami gumowymi ilustrowali sytuacje także inni kosmologowie (np.
[104, 48]). Bardzo wartościowe, choć czasem nieco trudniejsze pogl ↪adowo, s ↪a różne diagra-
my czasoprzestrzenne, których przyk lady można znaleźć w literaturze np. [102, 48, 104].
Na takich modelach trzeba prześledzić przynajmniej kilka zagadnień aby podstawy nowego
paradygmatu mog ly si ↪e realnie utworzyć.

C.18 Rozszerzanie izotropowe a prawo Hubble’a.

”
Sta la” Hubble’a a czas.

S luchacze powinni sobie dobrze uzmys lowić istot ↪e rozszerzania izotropowego. Wyniknie
st ↪ad naturalność (potrzeba i zalety) wprowadzenia wspó lporuszaj ↪acego si ↪e uk ladu wspó l-
rz ↪ednych, umożliwiaj ↪acego rozróżnienie globalnej ekspansji od ruchów w lasnych galaktyk;
także dobre rozumienie funkcji skaluj ↪acej R(t) nie mylonej z odleg lości ↪a. W szczególności
ważne jest dostrzeżenie, że izotropowość rozszerzania, b ↪ed ↪aca konsekwencj ↪a zasady ko-
smologicznej, prowadzi automatycznie do prawa Hubble’a. Wyjaśnia si ↪e też, że pr ↪edkości
kosmologiczne s ↪a zawsze radialne i spe lniaj ↪a prawo Hubble’a dla obserwatora umieszczo-
nego w dowolnie wybranym punkcie. Od strony obliczeniowej ujmuje to krótko przyk lad
B.5. Uzyskana tam explicite informacja, że sta la Hubble’a zależy od czasu daje studentom
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do myślenia, a sam wzór H = Ṙ/R b ↪edzie bardzo przydatny w dalszej cz ↪eści kursu. Kwe-
sti ↪e zależności sta lej Hubble’a od czasu bardzo warto przećwiczyć na przyk ladach np. co
dzieje si ↪e z H(t) gdy tempo przyrostu R(t) jest sta le w czasie, albo jak ↪a postać matema-
tyczn ↪a musia laby mieć funkcja skaluj ↪aca R(t), gdyby sta la Hubble’a nie zależa la od czasu
(to ostatnie prościutkie zadanie matematyczne jest bardzo wartościowe, bo antycypuje
sytuacj ↪e z któr ↪a student zetknie si ↪e w teorii stanu stacjonarnego i w teorii inflacji).

Omawianie prawa Hubble’a (nota bene postulowanego przed Hubblem przez C.Wirtza
oraz H.Robertsona, [36, 48]) prowadzi także do dyskusji wartości sta lej Hubble’a, otwie-
raj ↪ac ważn ↪a i stale delikatn ↪a kwesti ↪e

5 wieku wszechświata. Wskazanie na pocz ↪atkowe
trudności (wiek wszechświata mniejszy od wieku gwiazd czy nawet Ziemi), a nast ↪epnie
drogi ich przezwyci ↪eżenia (rewizja pomiarowa Baadego, prace Sandage’a), dalej okazj ↪e
wgl ↪adu w rzeczywisty rozwój nauki, z jej sprzecznościami i dyskusjami. Zasygnalizowane
tu zagadnienie wieku wszechświata rozwiniemy w rozdziale nast ↪epnym.

C.19 Pr
↪
edkość lokalna a pseudo-pr

↪
edkość recesji

wszechświata. Przestrzeń dynamiczna,

przekraczanie pr
↪
edkości świat la.

Dochodzimy w tym miejscu do niezmiernie ważnych dla kosmologicznego paradygmatu
kwestii w laściwego rozumienia

”
pr ↪edkości” Hubble’a oraz przesuni ↪ecia ku czerwieni.

Interpretuj ↪ac prawo Hubble’a powinnísmy wskazać, że
”
pr ↪edkość” ekspansji — można-

by j ↪a nazwać
”
pr ↪edkość unoszenia”, a cz ↪eściej stosuje si ↪e termin pr ↪edkość recesji (punktów

wszechświata) — która wyst ↪epuje we wzorze v = Hr nie jest w ogóle pr ↪edkości ↪a w zwy-
k lym sensie, lecz ścíslej pewn ↪a pseudo—pr ↪edkości ↪a. Nie ma tu zmiany miejsca w przestrze-
ni, bo galaktyki s ↪a w niej nieruchome (pomijaj ↪ac lokalne ruchy w lasne), jest tylko przyrost
samej przestrzeni. Ten ostatni jest cech ↪a geometryczn ↪a (wynikaj ↪ac ↪a z globalnych zmian
wartości krzywizny, wed lug OTW) i nie prowadzi do fizycznych ograniczeń znanych ze
SzTW, typu v < c. Dlatego

”
pr ↪edkość” unoszenia, a wi ↪ec ścíslej pseudo—pr ↪edkość recesji

wzrasta z odleg lości ↪a r nieograniczenie (w otwartym wszechświecie) i jest ca lkiem nie na
miejscu niepokoić si ↪e, iż dla pewnych r przekracza ona pr ↪edkość świat la. Pr ↪edkości świat la
nie mog ↪a oczywíscie przekroczyć żadne

”
zwyk le” lokalne pr ↪edkości galaktyk, tj. pr ↪edkości

rejestrowane we wspó lporuszaj ↪acym si ↪e uk ladzie odniesienia — np. pr ↪edkości ich ruchów
w lasnych. Mylenie zwyk lej (lokalnej) pr ↪edkości galaktyki z kosmologicznym efektem jej

”
pr ↪edkości unoszenia”, maj ↪acym ca lkiem inny sens, powoduje cz ↪este b l ↪edy i sprzeczności.

Dla obserwatora galaktycznego galaktyki maj ↪a równocześnie obie te pr ↪edkości, ale im ga-
laktyka dalej tym bardziej dominuje pr ↪edkość kosmologiczna i uwypukla si ↪e lepiej prawo
Hubble’a.

5Patrz punkty C.38 i C.39.
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Musimy pami ↪etać, że dla każdego wychowanego na poj ↪eciach
”
zwyk lej” pr ↪edkości i

”
zwy-

k lej” przestrzeni — a wi ↪ec i dla naszych studentów — poruszane tu kwestie s ↪a nowe i
pocz ↪atkowo trudne, toteż musimy poświ ↪ecić im wiele troskliwej uwagi, a też w lasnych
przemyśleń.

”
Zwyk la” pr ↪edkość (w szczególności pr ↪edkość wzgl ↪edna cz ↪astek) zosta la zdefi-

niowana w
”
zwyk lej” przestrzeni, a wi ↪ec p laskiej i statycznej. W szczególnej teorii wzgl ↪ed-

ności mamy do czynienia z przestrzeni ↪a Minkowskiego, też p lask ↪a i statyczn ↪a (tyle, że
pseudoeuklidesow ↪a) i pojawiaj ↪ace si ↪e ograniczenie pr ↪edkości v < c takiej przestrzeni i ta-
kiej pr ↪edkości dotyczy. Jednak w przestrzeni zakrzywionej i (lub) niestatycznej charakte-
rystycznej dla ogólnej teorii wzgl ↪edności (np. modelowanej przez p ↪eczniej ↪ac ↪a powierzchni ↪e
balonu) z tak ↪a w przybliżeniu p lask ↪a i statyczn ↪a przestrzeni ↪a możemy mieć do czynienia
tylko lokalnie. Tak wi ↪ec znane nam dotychczas poj ↪ecie pr ↪edkości stosuje si ↪e tylko przy ru-
chach lokalnych (w naszym pobliżu) i ta zwyk la pr ↪edkość (np. komety przelatuj ↪acej obok
nas) po staremu nie może przekroczyć c. Ale lokalnej p laskiej i statycznej przestrzeni nie
można przed lużyć (zastosować) daleko (tak jak p laska powierzchnia styczna jest nieprze-
d lużalna na sfer ↪e) i dlatego nie można bezpośrednio zastosować (przed lużyć) znanego nam
poj ↪ecia pr ↪edkości do obiektów dalekich.

Jeżeli w dynamicznej zakrzywionej przestrzeni OTW przed lużymy mimo to poj ↪ecie wzgl ↪ed-
nej pr ↪edkości cz ↪astek np. wykorzystuj ↪ac formalnie zwi ↪azek v = ∆l/∆t, bior ↪ac za ∆l od-
leg lość cz ↪astek — która

”
samoistnie” rośnie wskutek geometrycznego efektu recesji prze-

strzeni (puchni ↪ecia balonu) mimo cz ↪astki że
”
zwyk lej” lokalnej pr ↪edkości nie maj ↪a — to

musimy mieć świadomość, że taka pseudo—pr ↪edkość (pr ↪edkość recesji) nie ma w isto-
cie nic wspólnego z pr ↪edkości ↪a ”

zwyk l ↪a” (wynosz ↪ac ↪a dla naszych cz ↪astek zero). Żadne
ograniczenia typu v < c do czysto geometrycznego efektu powi ↪ekszania odleg lości w tej
(dynamicznej) przestrzeni si ↪e nie stosuj ↪a. Ale im mniejsza odleg lość, tym bardziej możemy
zakrzywiony fragment przestrzeni przybliżyć przez lokaln ↪a przestrzeń p lask ↪a i statyczn ↪a
— i tym bardziej pr ↪edkość recesji obserwowanej galaktyki wolno nam (bez wi ↪ekszego b l ↪e-
du) potraktować jako zwyk l ↪a pr ↪edkość galaktyki w lokalnym uk ladzie obserwatora. St ↪ad
w prawie Hubble’a v = Hr dla ma lych odleg lości można v także rozumieć jako zwyk l ↪a
lokaln ↪a pr ↪edkość; ale dla odleg lości dużych pozostaje tylko rozumienie v jako pseudo—
pr ↪edkości, czyli pr ↪edkości recesji punktów wszechświata (rozumienie zawsze poprawne).

C.20 Kosmologiczna interpretacja przesuni
↪
eć do

czerwieni a przesuni
↪
ecia dopplerowskie.

Kosmologiczna interpretacja przesuni ↪ecia ku czerwieni zosta la wprowadzona w przyk la-
dzie B.6. w najprostszy wr ↪ecz banalny sposób — ale jak uczy praktyka zwykle intuicyjnie
zadawalaj ↪acy. Jeżeli dla kogoś nie jest on oczywisty i naturalny, można dok ladniej zilu-
strować sytuacj ↪e rozważaj ↪ac bardzo wartościowe poznawczo diagramy czasoprzestrzenne
(w rodzaju podanego w [102]); zbliża to nas do OTW, ale wymaga wprowadzenia już te-
raz krzywizny i jest poj ↪eciowo nieco trudniejsze. Można wreszcie  latwo wyprowadzić ścísle
zależność z + 1 = R(t0)/R(t) wprost z warunku ds2 = 0, ale jest to nieco mniej pogl ↪ado-
we post ↪epowanie, wymagaj ↪ace przy tym od lożenia ca lej kwestii do chwili wprowadzenia
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metryki ds2 w formalnej postaci.

Należy studentom jasno wskazać różnice pomi ↪edzy trzema rodzajami przesuni ↪eć: gra-
witacyjnym, dopplerowskim i kosmologicznym, oraz ca lkiem odmienne przyczyny tych
przesuni ↪eć. W rzeczywistości, gdy świat lo biegnie do nas z odleg lej galaktyki powi ↪eksza
si ↪e jego kosmologiczne przesuni ↪ecie (przyczyna: ekspansja przestrzeni), zaś tak przy emi-
sji jak i przy odbiorze powstaj ↪a dodatkowe przesuni ↪ecia dopplerowskie (przyczyna: ruch
w lasny galaktyk) oraz grawitacyjne (przyczyna: zmiana g ↪estości; masa emituj ↪aca oraz
absorbuj ↪aca). Obserwujemy  l ↪aczny efekt, ale zwykle, dla odleg lych galaktyk, tylko kosmo-
logiczne przesuni ↪ecie gra znacz ↪ac ↪a rol ↪e. Tymczasem najcz ↪eściej nawet wówczas, czasem
nawet w fachowej literaturze, oblicza si ↪e z obserwowanych przesuni ↪eć

”
pr ↪edkości” galak-

tyk przy pomocy wzorów w laściwych tylko dla efektów dopplerowskich — jest to wielce
myl ↪ace. Pami ↪etajmy, że aby poprawnie obliczyć kosmologiczn ↪a pr ↪edkość recesji galaktyki
o danym przesuni ↪eciu trzeba znać model ekspansji wszechświata R(t).

Dla zilustrowania pojawiaj ↪acych si ↪e różnic interpretacyjnych możemy już teraz pos lu-
żyć si ↪e przyk ladem kwazara o z = 4 zaznaczaj ↪ac, że obliczenia wykonamy później. Przy
popularnej interpretacji dopplerowskiej zwykle nie wylicza si ↪e wtedy jego

”
pr ↪edkości” w

oparciu o wzór v = zc — boj ↪ac si ↪e wyniku v = 4c — natomiast skwapliwie si ↪ega si ↪e po

wzór relatywistyczny, czyli 5 =

√
c− v

c + v
, podaj ↪ac st ↪ad że

”
zatem pr ↪edkość tego kwazara

wynosi v = 0.946c” (Kiedy? Wynosi czy wynosi la w chwili emisji świat la?). Tymczasem
jeżeli np. przyjmiemy najprostszy model Einsteina-de Sittera (R = at2/3, patrz nast ↪epny
rozdzia l) to poprawne obliczenie (przyk lad B.13) prowadzi do wniosku, że kosmologiczna
pr ↪edkość recesji tego kwazara wynosi la w chwili emisji świat la v = 2, 5c, zaś obecnie wy-
nosi (jeśli ten obiekt dalej istnieje) v = 1, 1c.

Gdyby szukać jakiegoś usprawiedliwienia dla podawanego wyniku v = 0.946c to chyba
tylko tak, że odpowiada on na pytanie:

”
Jak ↪a pr ↪edkość musia lby mieć kwazar, aby po-

przez zjawisko Dopplera (czyli poruszaj ↪ac si ↪e wzgl ↪edem nas lokalnie, lub nawet daleko, ale
w przestrzeni euklidesowej ) wywo lać przesuni ↪ecie z = 4?” Ale kwazara nie obserwujemy
lokalnie i nie znajduje si ↪e on w naszej (lokalnej) przestrzeni euklidesowej.

Różnic ↪e mi ↪edzy przesuni ↪eciem kosmologicznym, zależnym tylko od pocz ↪atkowej i koń-
cowej wartości R(t) bez wzgl ↪edu na sposób zmiany R, a przesuni ↪eciem dopplerowskim,
zależnym od pr ↪edkości, można zgrabnie uwidocznić demonstracjami na gumowej lince.
Pożyteczne s ↪a też odpowiednie doświadczenia myślowe [48].

C.21 Wp lyw recesji przestrzeni na podstawowe

wielkości pomiarowe

Mamy tu na myśli wp lyw (niespodziewany dla studentów) na takie wielkości jak — poza
omówion ↪a już d lugości ↪a fali — odst ↪epy czasu, cz ↪estotliwość, p ↪ed cz ↪astki, energi ↪e, nat ↪eżenie
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promieniowania (strumień). W istocie podstaw ↪a jest wp lyw recesji przestrzeni na odst ↪epy
czasu mi ↪edzy zdarzeniami: ∆t1 ”

kiedyś” (np. przy emisji dwóch sygna lów) oraz ∆t0 ”
dzís”

(przy odbiorze tych dwóch sygna lów). Podstawowy zwi ↪azek ∆t0/∆t1 = R(t0)/R(t1) moż-
na formalnie otrzymać  latwo z postaci metryki Robertsona—Walkera i warunku ds2 = 0,
ale to możemy oczywíscie zrobić dopiero po wprowadzeniu tej metryki. Chc ↪ac już teraz
uzyskać rozeznanie w sytuacji (zgodnie z nasz ↪a strategi ↪a poj ↪eciowej budowy nowego i
spójnego paradygmatu) możemy omin ↪ać matematyczne metryki i wykorzystać wprowa-
dzony już pogl ↪adowo zwi ↪azek λ1/λ0 = R(t1)/R(t0). St ↪ad wnioskujemy, że na cz ↪estotliwość
f = c/λ wp lywa recesja przestrzeni zgodnie z regu l ↪a f0/f1 = R(t1)/R(t0) , czyli przy od-
biorze (f0) jest ona z + 1 razy mniejsza niż przy emisji (f1). Dotyczy to cz ↪estotliwości
zjawisk każdego rodzaju (zawsze możemy je powi ↪azać wysy laniem i odbiorem impulsów
świat la), także wi ↪ec odst ↪epów czasu, np. na zegarach podaj ↪acych taki wzorzec czasu jak
jedna sekunda; st ↪ad ∆t0/∆t1 = R(t0)/R(t1). Wobec tego np. nat ↪eżenie wysy lanego sygna-
 lu (I1) zmienia si ↪e przy odbiorze (I0) z dwóch powodów: po pierwsze maleje (z+1)-krotnie,
gdyż odbieramy sygna l w czasie ∆t0 który jest tyleż razy d luższy niż czas ∆t1 przy emi-
sji, po drugie maleje (z + 1)-krotnie gdyż każdy wys lany kwant o energii hf1 zmieniaj ↪ac
cz ↪estotliwość jest odbierany jako energia hf0 tyleż razy mniejsza;  l ↪acznie I0 = I1/(z +1)2.
Warto dać tu studentom kontrolne pytania liczbowe (np. kwazar o z = 4) wykorzystuj ↪ace
powyższe zwi ↪azki.

Aby dostać wp lyw recesji przestrzeni na p ↪ed cz ↪astki można wykorzystać jej wp lyw na
d lugość fali de Broglie’a, identyczny jak dla każdej innej fali. Z naszego zwi ↪azku λ1/λ0 =
R(t1)/R(t0) oraz p = h/λ dostajemy natychmiast p0/p1 = R(t1)/R(t0), czyli p0 =
p1/(z + 1). P ↪ed maleje (samoistnie) (z + 1)-krotnie na skutek recesji; inaczej mówi ↪ac
p = const/R.

Jeżeli przedstawimy studentom powyższe zależności, jasno i dobitnie to natychmiast rodzi
si ↪e niepokoj ↪ace pytanie: co z zasad ↪a zachowania p ↪edu (ZZP)? Co z uświ ↪econ ↪a zasad ↪a za-
chowania energii (ZZE), jeśli energia kwantów i ca lego promieniowania samoistnie maleje?
Jest to tym bardziej bulwersuj ↪ace, że

”
z lamanie ZZE” można zobaczyć w wielu miejscach

kosmologii, na przyk lad przy termodynamicznym uj ↪eciu równań Friedmana. Ale możemy
już teraz ten problem wyjaśnić korzystaj ↪ac z naszej dyskusji pr ↪edkości i pseudo—pr ↪edkości
recesji. W istocie przy recesji (ekspansji) przestrzeni zmieniaj ↪a si ↪e raczej pseudo—p ↪ed i
pseudo—energia. Lokalnie, gdzie mamy dobrze i jednoznacznie zdefiniowan ↪a energi ↪e obo-
wi ↪azuje ZZE w pe lni; lokalnie jest ona wbudowana w OTW6 Ale lokalnych poj ↪eć p ↪edu i
energii globalnie (na dużych odleg lościach) zastosować si ↪e nie da, zaś do pseudo—p ↪edu i
pseudo—energii, zmieniaj ↪acych si ↪e ze wzgl ↪edów tylko geometrycznych, już ZZP i ZZE si ↪e
nie stosuj ↪a.

Tworzenie nowego paradygmatu myślowego powinno prowokować do różnych pytań i dys-
kusji. Na przyk lad — jeżeli izotropowo rozszerza si ↪e (przyrasta) przestrzeń, to czyż nie
powi ↪ekszaj ↪a si ↪e proporcjonalnie także metrowe sztabki i atomy? Jak można wówczas w

6Dlatego np. teoria stanu stacjonarnego wszechświata nie jest zgodna z OTW, bo narusza lokalnie

ZZE.
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ogóle stwierdzić jakieś zmiany odleg lości? Wyk ladowca powinien stymulować takie kwe-
stie, oczywíscie przemyślawszy wcześniej dlaczego sztabki i atomy zwi ↪azane si lami elek-
tromagnetycznymi pozostaj ↪a jednak sta le, tak jak i odleg lości poziomów energetycznych
wyznaczaj ↪ace niezmienny wzorzec d lugości fali (sprawa ma też aspekt kwantowy, gdyż
to h 6= 0 zapewnia stabilność poziomów i daje niezależny zwi ↪azek przedzia lów czasu i
przestrzeni). Dyskusj ↪e tak ↪a można ewentualnie kontynuować — np. czy można kwesti ↪e
odwrócić i przyj ↪ać, że wszechświat nie ekspanduje wcale, lecz kurcz ↪a si ↪e atomy (myśl
jeszcze Eddingtona) i to tak, że

”
wzorcowe” λ maleje, imituj ↪ac przesuni ↪ecie ku czerwieni

galaktyk? Uporanie si ↪e z tym pomys lem (prowadz ↪acym do ż ↪adań zmian z czasem praw i
sta lych fizycznych) może być przyk ladem

”
do domu”, treningiem s luż ↪acym wyrobieniu ela-

styczności i samodzielności myślenia kosmologicznego — jednak raczej dla zdolniejszych
studentów i po fazie wst ↪epnego a,b,c.

C.22 Czy
”
przesuni

↪
ecie ku czerwieni” dowodzi

rozszerzania si
↪
e wszechświata?

Warto zastosować si ↪e razem ze studentami czy zjawisko przesuni ↪ecia ku czerwieni stanowi
istotnie dowód, że wszechświat si ↪e rozszerza? Przede wszystkim — czy przesuni ↪ecie może
być wyt lumaczone w jakís inny sposób niż to zrobilísmy? Wy lania si ↪e najpierw kwestia
czy nie jest to po prostu przesuni ↪ecie grawitacyjne (którego istnienie zosta lo przewidziane
przez OTW i potwierdzone eksperymentalnie), skoro świat lo w ↪edruje od rejonów o g ↪e-
stości wi ↪ekszej do obecnie wyst ↪epuj ↪acej mniejszej 7. Efekt grawitacyjny jest jednak nie
tylko znacznie mniejszy niż obserwowany, a ponadto proporcjonalny nie do odleg lości lecz
do jej kwadratu, ale przede wszystkim jest on przesuni ↪eciem nie ku czerwieni lecz do
fioletu! (wbrew pozorom, patrz [40] lub bardziej intuicyjnie [45]). Trzeba rozważyć także
inne propozycje — np. że kwanty trac ↪a energi ↪e oddzia lywuj ↪ac z materi ↪a mi ↪edzygalak-
tyczn ↪a (ale takie rozpraszanie kwantów dawa loby rozmycie ich źróde l, co nie wyst ↪epuje)
albo, że kwant może rozpadać si ↪e spontanicznie (ale można pokazać, że wówczas wielkość
przesuni ↪ecia powinna zależeć od d lugości fali, jest zaś identyczna w zakresie od d lugości
rentgenowskich aż do radiowych).

Taka dyskusja uwypukla wiarygodność przyj ↪etego t lumaczenia zjawiska przesuni ↪ecia i
pokazuje jak istotnie silnym, koronnym jest ono argumentem na rzecz rozszerzania si ↪e
wszechświata. Zarazem jednak powinna uwidocznić, że żaden tego rodzaju pojedynczy
fakt nie stanowi bezwzgl ↪ednego

”
dowodu” prawdziwości teorii naukowej (np. teorii rozsze-

rzania wszechświata). Dopiero powi ↪ekszaj ↪ac zbiór tego rodzaju faktów, interpretowanych
niesprzecznie i spójnie w ramach danej teorii, możemy umocnić jej rang ↪e — w końcu poza
wszelk ↪a rozs ↪adn ↪a w ↪atpliwość.

7Takie objaśnienie można spotkać w niektórych ksi ↪ażkach
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C.23 Obserwacje dalekiego wszechświata jako zagl
↪
a-

danie w przesz lość.
”
Mapa” i

”
obraz” wszech-

świata, wszechświat obserwowalny.

Dalszym istotnym elementem kosmologicznego paradygmatu jest fakt — na który powin-
nísmy stale, do utrwalenia, zwracać uwag ↪e — że obserwuj ↪ac dalekie galaktyki widzimy
automatycznie fragmenty wszechświata z okresu wcześniejszego, niż gdy obserwujemy na-
sze bliskie otoczenie. Patrzenie daleko oznacza ogl ↪adanie przesz lości wszechświata. Na
przyk lad obserwacja, że daleko znajdujemy dużo kwazarów, zaś lokalnie nie ma ich w ogó-
le, nie przeczy zasadzie kosmologicznej (ZK). Oznacza ona tylko, że dzís nie ma kwazarów
lokalnie, a wi ↪ec nie ma ich (przyjmujemy tu ZK) także daleko, natomiast kwazary ewi-
dentnie by ly w ogl ↪adanej przez teleskop przesz lości. Obserwator umieszczony w tamtym
dalekim rejonie widzi dużo kwazarów w naszych okolicach — bowiem w pewnym okresie
w przesz lości by ly one rozmieszczone wsz ↪edzie.

Zagl ↪adanie w przesz lość daje unikaln ↪a okazj ↪e śledzenia ewolucji, ale także stwarza trud-
ności interpretacyjne. Mówi ↪ac:

”
oto dzisiejszy wszechświat” ogarniamy myśl ↪a wszystkie

jego galaktyki natychmiast, tworz ↪ac sobie myślowo dzisiejsz ↪a ”
map ↪e wszechświata” (okre-

ślenie Milne’a). To j ↪a prezentujemy w naszych modelach, np. na powierzchni balonu, to
do niej (lub jej zmian) stosujemy prawa kosmologiczne (np. prawo Hubble’a), to j ↪a dys-
kutujemy. Tymczasem obserwuj ↪ac galaktyki nie myślowo, lecz realnie, musimy pogodzić
si ↪e ze skończon ↪a pr ↪edkości ↪a świat la i zbieraniem informacji tworz ↪acych nie map ↪e świata
lecz jego czasoprzestrzenny przekrój —

”
obraz wszechświata”, wyznaczony powierzchni ↪a

stożka Minkowskiego. Za przywilej obserwowania przesz lości wszechświata p lacimy wielk ↪a
cen ↪e: obserwacyjnie nie znamy zupe lnie mapy wszechświata. Aby z obrazu wszechświata
odtworzyć mapy wszechświata w kolejnych chwilach, a zatem i ewolucj ↪e czasow ↪a wszech-
świata, musimy przyj ↪ać dodatkowe nieobserwacyjne za lożenia — przede wszystkim zasad ↪e
kosmologiczn ↪a. Tak wi ↪ec ZK nie można ścísle bior ↪ac

”
dowieść” obserwacyjnie ale można

obserwacyjnie j ↪a uprawnić, stwierdzaj ↪ac, że różnorodne dane interpretowane s ↪a z jej po-
moc ↪a prosto i nie s ↪a wzajemnie sprzeczne.

Przedstawiaj ↪ac te zagadnienia trzeba koniecznie objaśniać sytuacj ↪e na rysunkach, choćby
najprostszym jak diagram Minkowskiego z rys.5.4a, gdzie x̄ oznacza wspó lrz ↪edne (nie-
zmienne w czasie!) galaktyk. Jeżeli przez x chcielibyśmy rozumieć odleg lości galaktyk
(powi ↪ekszaj ↪ace si ↪e na skutek recesji przestrzeni) to odpowiedni rysunek mia lby postać
zbliżon ↪a do rys.5.4b.

Rysunek 5.4b jest o wiele bardziej skomplikowany i dla jego zrozumienia (samodzielnego
uzyskania) trzeba wielu ćwiczeń myślowych (z pomoc ↪a przychodzi ekspanduj ↪acy balon)
— toteż raczej trzeba z niego zrezygnować lub od lożyć do rozdzia lu, w którym omawiamy
horyzonty. Ale już rys.5.4a — dla wspó lrz ↪ednych galaktyk, które s ↪a równoważne odleg lo-
ściom dla wszechświata statycznego — ca lkiem zadawalaj ↪aco i przekonywuj ↪aco ilustruje
różnic ↪e mi ↪edzy

”
obrazem” i

”
map ↪a” wszechświata.

85



Rysunek 5.4: Zagl ↪adanie w przesz lość: mapa i obraz wszechświata. Galaktyki 4,-4 s ↪a poza

horyzontem cz ↪astek wyznaczonym dla chwili t0; galaktyki 3,-3 poza horyzontem dla chwili

t1. Na rysunku 4a mapy narysowane s ↪a dla wspó lrz ↪ednych x̄ galaktyk i nie zależ ↪a od

czasu, a czasoprzestrzenny obraz wszechświata jest stożkiem Minkowskiego. Na rysunku

4b mapy narysowane s ↪a dla odleg lości x galaktyk i zależ ↪a od czasu (wszechświat rozszerza

si ↪e), a stożek Minkowskiego (obraz wszechświata) deformuje si ↪e.
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Rysunek 4a ilustruje ponadto, że ze wzgl ↪edu na skończony wiek wszechświata t0 (oraz
skończon ↪a pr ↪edkość świat la c) nie możemy zaobserwować dzisiaj zbyt odleg lych galaktyk
(np. galaktyk 4,5,. . . ). Zatem w odróżnieniu od

”
pe lnego” wszechświata istnieje obser-

wowalny wszechświat, który jest wyznaczony przez horyzont (cz ↪astek) dany wspó lrz ↪edn ↪a
x̄HOR = ct0 . We wszechświecie statycznym ten prosty wzór podaje wi ↪ec też tożsam ↪a ze
wspó lrz ↪edn ↪a odleg lość x do horyzontu (promień horyzontu). W rzeczywistym rozszerzaj ↪a-
cym si ↪e wszechświecie o przestrzeni dynamicznej (na gumie balonu) galaktyka z horyzontu
zostanie po wys laniu sygna lu uniesiona do dzís (tj. przez czas t0) na wi ↪eksz ↪a niż pocz ↪atko-
wa odleg lość i na promień horyzontu można otrzymać zwi ↪azki typu np. x = 3ct0 (zależnie
od postaci funkcji R(t))8

Dok ladniejsze rozpatrzenie horyzontów jest trudne, ale zrozumienie samego istnienia ob-
serwowalnego wszechświata (jako sfery wokó l nas o promieniu rz ↪edu ct0) na podstawie
rys.5.4a i odrobiny wyobraźni — nie przedstawia dla studentów, jak uczy praktyka, wi ↪ek-
szej trudności. Dlatego już tutaj , w fazie tworzenia paradygmatu wszechświata, powin-
nísmy o rozróżnieniu wszechświata od obserwowalnego wszechświata coś powiedzieć.

W kontekście
”
mapy” i

”
obrazu” wszechświata powinna też być poruszona ponownie kwe-

stia zależności sta lej Hubble’a od czasu. Istnienie tej zależności może bowiem (jeśli jest ona
znacz ↪aca) utrudniać obserwacyjne sprawdzenie prawa Hubble’a. Prawo Hubble’a jest oczy-
wist ↪a i prost ↪a konsekwencj ↪a rozszerzania izotropowego, dotycz ↪ac ↪a mapy świata w danej
(dowolnej) chwili. Rejestrujemy jednak dane

”
obrazu świata” i trzeba je dopiero do wspól-

nej chwili (np. dzisiejszej) sprowadzić — przyjmuj ↪ac jakís model ewolucji R(t). Inna jest
dzisiaj (w chwili odbierania świat la z jakiej́s galaktyki) sta la Hubble’a H(t) = Ṙ(t)/R(t)
niż by la wówczas (w chwili emisji tego świat la); inna jest również odleg lość galaktyki dzís
niż by la wówczas, inna jest jej dzisiejsza pr ↪edkość unoszenia niż ówczesna. Rozróżnienia
te staj ↪a si ↪e ca lkiem klarowne na modelach gumowych.

C.24 Przestrzeń p laska i przestrzenie zakrzywione.

Geometrie nieeuklidesowe. G lówna myśl OTW.

Nast ↪epnym ważnym krokiem budowania nowego paradygmatu kosmologicznego jest oswo-
jenie studentów z możliwości ↪a wszechświata o zakrzywionej przestrzeni. Na t ↪e możliwość
studenci s ↪a już przygotowani, a nawet jej oczekuj ↪a, bo przecież już od dawna modelujemy
wszechświat (także) powierzchni ↪a balonu. Teraz jednak zadajemy fundamentalne, a intry-
guj ↪ace pytanie: czy żyj ↪ac w danym wszechświecie (to jest wewn ↪atrz niego, bez możliwości
spojrzenia z zewn ↪atrz) mamy jak ↪aś szans ↪e rozpoznania, czy jest on zakrzywiony? Zwykle
studenci nastawieni s ↪a zrazu sceptyczni; kierujemy wi ↪ec ich uwag ↪e na sfer ↪e i doradzamy
aby — w roli

”
p laszczaków” — zbadali cechy geometryczne figur narysowanych w tej

przestrzeni. Powinnísmy pos lugiwać si ↪e dużym globusem. Ważne jest, aby studenci sami

8Patrz punkt C.66.
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odpowiedzieli sobie co to jest
”
prosta” w tej przestrzeni (geodezyjna), a jakie linie ni ↪a nie

s ↪a; aby sami dostrzegli nie istnienie prostych równoleg lych; aby sami spostrzegli że suma
k ↪atów w trójk ↪atach przekracza 180◦, a d lugość okr ↪egu jest mniejsza niż 2πr, zaś pole ko la
mniejsze niż πr2 itp. Takie odkrywanie geometrii nieeuklidesowej na modelu sfery jest fa-
scynuj ↪ace i ca lkiem  latwe — powoduje, że geometria nieeuklidesowa staje si ↪e w umys lach
studentów czymś naturalnym i realnym. Zwracamy teraz uwag ↪e na powierzchni ↪e siod low ↪a
i tym sposobem wprowadzamy (niestety mniej pogl ↪adow ↪a, gdyż modelowan ↪a tylko lokal-
nie) geometri ↪e przestrzeni o krzywiźnie ujemnej k = −1, rozróżniaj ↪ac j ↪a od poprzedniego
przypadku k = +1. Tak wi ↪ec zaczynamy od przyk ladów, zaś wzory odk ladamy do nast ↪ep-
nego rozdzia lu. Decyduj ↪ace jest by studenci spostrzegli, że istniej ↪a różne typy przestrzeni z
odr ↪ebnymi geometriami; że istnieje wielość geometrii, które s ↪a równie dobre i

”
prawdziwe”

jak geometria euklidesowa (tak samo jak ona niesprzecznie i wzajemnie przet lumaczalne).
Aby zrozumieli, że kwestia jak ↪a geometri ↪e (krzywizn ↪e) ma nasz wszechświat jest kwesti ↪a
rozstrzygaln ↪a empirycznie i to na drodze badania jedynie wewn ↪etrznych cech przestrzeni
(a wi ↪ec możliw ↪a dla mieszkańców danego wszechświata). Stykamy si ↪e tutaj z milowym
osi ↪agni ↪eciem myśli ludzkiej i po fazie w lasnych spostrzeżeń studenckich (najważniejszej!)
możemy teraz opowiedzieć o Euklidesie, Gaussie,  Lobaczewskim, Bolyai’u a nawet Rie-
mannie.

Warto także, jeśli czas pozwala, wspomóc intuicyjne (wizualne) rozumienie krzywizny
poprzez przyk lady wskazuj ↪ace co termin

”
zakrzywienie przestrzeni” oznacza wewn ↪etrznie

(bez odniesienia do ewentualnej przestrzeni otaczaj ↪acej) — np. wskazuj ↪ac, że p laska kartka
papieru i kartka zawini ↪eta niemal w cylinder (ze szpark ↪a) s ↪a powierzchniami wewn ↪etrznie
nierozróżnialnymi, o tej samej krzywiźnie. Ale sfera ma krzywizn ↪e i geometri ↪e istotnie
(wewn ↪etrznie) inn ↪a.

Teraz możemy już dokonać myślowego przeniesienia w lasności geometrycznych z 2-wy-
miarowej sfery na pomyślan ↪a 3-wymiarow ↪a przestrzeń zakrzywion ↪a dodatnio (i analogicz-
nie, choć trudniej, dla przypadku siod la). Nie b ↪edzie to już trudne, bo możemy stale
wskazywać na ścis l ↪a analogi ↪e z matematyczn ↪a przestrzeni ↪a 2-wymiarow ↪a. Zakrzywienie
przestrzeni przestaje być wówczas tajemnicze i myślimy o nim w terminach wewn ↪etrz-
nych w lasności danej przestrzeni 3—wymiarowej. Tym niemniej trzeba pomóc studentom
w oswajaniu si ↪e z nieintuicyjnymi w lasnościami 3-wymiarowych przestrzeni zakrzywio-
nych, jak np. że przestrzeń zakrzywiona dodatnio ma skończon ↪a obj ↪etość (w analogii do
powierzchni sfery) przy czym żadna wi ↪eksza ekstra–przestrzeń nie musi do tego istnieć.
Albo tym, że gdy żyj ↪ac w zakrzywionej dodatnio 3-wymiarowej przestrzeni wyznaczamy
wokó l siebie sfery to przy zwi ↪ekszaniu promienia powierzchnie sfer rosn ↪a, ale potem zaczy-
naj ↪a maleć (do zera) — mimo, że obejmuj ↪a coraz to wi ↪eksz ↪a obj ↪etość (choć zaskakuj ↪ace,
to wszystko staje si ↪e jasne przez analogi ↪e do rysowania okr ↪egów na powierzchni kuli, na
przyk lad wokó l bieguna).

Skoro nasi s luchacze już dobrze rozumiej ↪a, że różne możliwe wszechświaty mog ↪a mieć
przestrzenie o różnych typach geometrii (k = +1, 0,−1) to można zapytać, czy konkretny
typ przestrzeni wyst ↪epuj ↪acej w naszym w lasnym wszechświecie ma jakieś uzasadnienie fi-
zyczne? Czy to, że geometria naszego wszechświata jest taka a nie inna (np. typu k = +1,
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o określonej liczbowo krzywiźnie k = 1/R2) jest czymś niezależnie danym a priori, czy
też zależy od jakichś fizycznych, materialnych cech wszechświata? Jest to oczywíscie py-
tanie o fundament ogólnej teorii wzgl ↪edności, której g lówn ↪a ide ↪e powinnísmy już tutaj
krótko wyrazić studentom. Chodzi tylko o informacj ↪e, że to materia zakrzywia, w okre-
ślony sposób, czterowymiarow ↪a czasoprzestrzeń (jej trójwymiarowa przestrzeń też wi ↪ec
może być zakrzywiona, ale nie koniecznie musi) i że grawitacj ↪e rozumie si ↪e w OTW jako
zakrzywienie czasoprzestrzeni. Pe lniejsze rozumienie przyjdzie w nast ↪epnym rozdziale. Tu
chodzi o świadomość, że taka a nie inna krzywizna (geometria) przestrzeni jest realności ↪a
świata, która ma realn ↪a, fizyczn ↪a przyczyn ↪e. Podkreślmy jeszcze ponownie, że liczbowa
wartość krzywizny przestrzeni może być zmienna w czasie, a to oznacza — co wyjaśniamy
rysunkami — kosmologiczn ↪a ekspansj ↪e (recesj ↪e) przestrzeni (przestrzeń dynamiczn ↪a).

C.25 Co udaje si
↪
e osi

↪
agn

↪
ać?

Jeżeli starannie, w sposób pytajno–dyskusyjny i
”
z oddaniem” przeprowadzimy wyk lady,

to udaje si ↪e osi ↪agn ↪ać ca lkiem sporo. Możemy mieć satysfakcj ↪e, że studenci staj ↪a si ↪e rze-
czywíscie już inaczej myśl ↪acymi ludźmi. Wskazuj ↪a na to rozmowy z nimi, ale także —
bardziej obiektywnie — testy i sprawdziany, które przez szereg lat przeprowadza lem. Nie
ma w niniejszej pracy miejsca, aby je omawiać, ale w sumie wskazuj ↪a, że wi ↪ekszość wyk la-
danych zagadnień uk lada si ↪e w g lowach studenckich ca lkiem dobrze (choć oczywíscie nie
brak luk, nieporozumień i pomy lek, czasem dziwnych lub zabawnych). Przy ogólnych wy-
raźnie pozytywnych rezultatach warto może wskazać na przyk ladowe b l ↪edne wyobrażenia,
które trudniej wykorzenić. Należy do nich wyobrażenie, że wszechświat powsta l i rozsze-
rza si ↪e w istniej ↪acej zewn ↪etrznej ekstra—przestrzeni (której jest coraz wi ↪eksz ↪a cz ↪eści ↪a).
Albo, że galaktyki czy kwazary oddalaj ↪a si ↪e od nas poruszaj ↪ac si ↪e poprzez przestrzeń, a
pr ↪edkość (np. kwazarów) wyst ↪epuj ↪aca w prawie Hubble’a jest zwyk l ↪a pr ↪edkości ↪a. Albo,
że obserwacyjnie, np. w teleskopach, widzimy aktualny wszechświat, taki jaki jest (a nie,
że jego przesz lość). Albo, że obj ↪etość naszego ca lego 3-wymiarowego wszechświata musi
być przecież nieskończona. Albo . . . Wszystkie te niepoprawne koncepcje można usun ↪ać,
tyle, że wymaga to dużej ilości czasu wyk ladowego. Kwestia czasu poświ ↪econego szczegól-
nie na ten rozdzia l, daj ↪acy pogl ↪ad na wszechświat, jest istotna i trudna do odpowiedzi,
bo zależy od przygotowania, a bardziej jeszcze inteligencji s luchaczy. Osobíscie wol ↪e ra-
czej wi ↪ecej czasu na poj ↪eciowe, wyobrażeniowe podstawy — nawet, jeśli trzeba pewnym
kosztem dalszych kosmologicznych czy matematycznych konkretów, które student może
kiedyś dorobić.
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Rozdzia l 6

MODELE FRIEDMANNA,

CZASOPRZESTRZENNA

EWOLUCJA WSZECHŚWIATA

LINIA TREŚCI (linia A4)

• Newtonowski opis ewolucji wszechświata. Jak elementarnie uzyskać równanie i mo-
dele Friedmana? Wst ↪epna dyskusja rozwi ↪azań dla trzech przypadków i ich relaty-
wistycznych odpowiedników.

• G ↪estość krytyczna. Model Einsteina–de Sittera. Teza o pocz ↪atku wszechświata. Sta la
Hubble’a i g ↪estość jako funkcje czasu. Zależność przysz lości wszechświata i jego
geometrii od g ↪estości.

• Sprowadzenie newtonowskiego równania Friedmana do postaci formalnie równoważ-
nej równaniu relatywistycznemu. Funkcja skaluj ↪aca R(t) jako promień krzywizny.

• S labości i sprzeczności kosmologii newtonowskiej. Nieskończona i statyczna prze-
strzeń Newtona a kwestia rozmiarów

”
ob loku py lowego”. Paradoks grawitacyjny.

Kwestia zasady kosmologicznej. Problem opisu rozchodzenia si ↪e świat la. (Nieprzy-
datność wszechświata newtonowskiego do opisu promieniowania reliktowego).

• Próba opisu wszechświata w przestrzeni neo-newtonowskiej (dynamicznej lecz p la-
skiej); czy i jakie trudności zostaj ↪a usuni ↪ete? Zapowiedź zalet i przewag opisu
wszechświata przez OTW w jej w lasnej przestrzeni ( zakrzywienie, dynamiczność).
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• Pierwsze spojrzenie na ogóln ↪a teori ↪e wzgl ↪edności (OTW): tożsamość masy inercyjnej
i masy grawitacyjnej (niezwyk lość tego faktu), przyspieszony ruch windy i zasada
równoważności, zakrzywienie toru świat la (potwierdzenia obserwacyjne). Krzywizna
a grawitacja, g lówna myśl OTW. Postać i sens równań Einsteina.

• Interwa l czasoprzestrzenny. P laska czasoprzestrzeń SzTW i zakrzywiona czasoprze-
strzeń OTW. Tensor metryczny (

”
metryka”).

• Krzywizna a odleg lość przestrzenna (we wspó lrz ↪ednych sferycznych). Poj ↪ecie krzy-
wizny w przestrzeni jednowymiarowej (wspó lrz ↪edna a odleg lość, promień krzywizny
i jej typy). Zapis odleg lości w zakrzywionej przestrzeni dwuwymiarowej i trójwy-
miarowej. Dyskusja cech zakrzywionej przestrzeni i proste obliczenia (np. obj ↪etość
kuli).

• Zasada kosmologiczna i interwa l Robertsona–Walkera (RW). Dyskusja jego cech.

• Jak si ↪e tworzy relatywistyczne modele wszechświata? Symetrie metryki RW i reduk-
cja dziesi ↪eciu równań Einsteina do dwóch. Równanie stanu, wyliczanie promienia
krzywizny R(t), zwi ↪azek z funkcj ↪a skaluj ↪ac ↪a.

• Einstein, sta la kosmologiczna, Friedman — dygresja historyczna.

• Rozwi ↪azanie Friedmana równań OTW. Dwa równania Friedmana w kilku posta-
ciach. Dobór wymiaru R(t) i podwójny sens R(t) .

• Relatywistyczna rola císnienia w równaniach Friedmana (powi ↪ekszanie g ↪estości i
deceleracji jako przejaw E = mc2). Oszacowanie císnienia i równanie stanu w obecnej
epoce wszechświata, trywialna postać drugiego równania Friedmana.

• Zapis równań Friedmana przy użyciu wielkości mierzalnych (H, ρ), mierzalność prze-
strzennej krzywizny wszechświata. Dyskusja postaci i sensu równań Friedmana po-
przez analogie w mechanice newtonowskiej i w termodynamice.

• Parametr deceleracji q (sens, postać matematyczna, wykorzystanie). Bezwymiaro-
wa g ↪estość Ω . Zapis równań Friedmana przy pomocy Ω i q, wzajemny zwi ↪azek q i Ω.
Wartości tych parametrów we wszechświatach o różnych krzywiznach (k = +1, 0,−1).

• Matematyczna dyskusja równania Friedmana przy k = +1 oraz k = −1. Zbieżność
do przypadku k = 0 przy R → 0, wnioski o istnieniu pocz ↪atku wszechświata. Cechy
wszechświata o k = +1: istnienie i obliczenie Rmax, g ↪estości minimalnej ρmin ,
ca lkowitej masy wszechświata, ca lkowitego czasu jego istnienia — w zależności od
Ω . Cechy wszechświata o k = −1.

• Szkice rozwi ↪azań dla k = 0, +1,−1. Przyk lady liczbowe. Zależność przysz lości i
geometrii wszechświata od Ω .

• Ścis la postać matematyczna rozwi ↪azań równania Friedmana. Dok ladne wykresy R(t)
w modelach Friedmana — w kilku wariantach.
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• Dlaczego kosmologia newtonowska daje poprawne — choć ograniczone — wyniki?

• Kosmologiczne obliczenie wieku wszechświata: czas Hubble’a a wiek wszechświa-
ta, sytuacja dla wszechświata otwartego, p laskiego, zamkni ↪etego. Dok ladne wzory i
wartości wieku wszechświata w zależności od Ω i H.

• Poza kosmologiczne oceny wieku wszechświata: stare gwiazdy (populacja II), ko-
smochronologia (izotopy). Czy kosmiczny wiek wszechświata jest za krótki?

Linia Przyk ladów (Linia B)

B.7 Jak elementarnie (
”
newtonowsko”) uzyskać

równanie i modele Friedmana?

Rozważmy punkt materialny (galaktyk ↪e) o masie m w odleg lości R(t) od dowolnego cen-
trum obserwacji (np. od nas), oddalaj ↪acy si ↪e z pr ↪edkości ↪a v. Przyjmuj ↪ac 1, że efektywnie
dzia la na niego grawitacyjnie jedynie masa M kuli o promieniu R, dostajemy z zasady
zachowania energii:

mv2

2
+
(
−GmM

R

)
= E = const. (6.1)

Ponieważ v = Ṙ , zaś M = ρ4
3
πR3 mamy

Ṙ2 −
8

3
πGρR2 =

2E

m
(6.2)

co już jest w zasadzie równaniem Friedmana (I-szym i
”
g lównym”) na funkcj ↪e skaluj ↪ac ↪a

R(t). W uj ↪eciu relatywistycznym dostaje si ↪e z einsteinowskich równań OTW identyczne
równanie z t ↪a różnic ↪a, że sta la po prawej stronie zamiast

”
newtonowskiego” sensu ener-

gii uzyskuje sens krzywizny przestrzeni i wynosi −kc2(k < 0, k = 0, k > 0). Jednak
podstawowa dyskusja równania może być w pe lni oparta na wartościach E (i zwi ↪azku
2E/m = −kc2).

A zatem:

1Kryje si ↪e tu dyskusyjne (tzw. paradoks grawitacyjny) za lożenie, iż mas ↪e poza kul ↪a (np. potraktowan ↪a

jako z lożenie kolejnych pierścieni) można opuścić także wtedy, gdy rozci ↪aga si ↪e ona w nieskończoność. W

istocie post ↪epowanie takie usprawiedliwia (wtórnie) jedynie OTW.
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Rysunek 6.1: Elementarne (
”
newtonowskie”) wyprowadzenie równania Friedmana.

1◦ Jeżeli E = 0 to pr ↪edkość v jest odpowiednikiem drugiej pr ↪edkości kosmicznej vII i
galaktyka (dowolna) b ↪edzie oddalać si ↪e do nieskończoności (czyli R → ∞ , zaś ρ → 0)
zatem wszechświat rozszerza si ↪e nieograniczenie. Relatywistycznie przypadek ten oznacza
k = 0, a wi ↪ec wszechświat jest p laski (o euklidesowej geometrii) i nieskończony (V = ∞).

Uwzgl ↪edniaj ↪ac, iż M = const. przy rozszerzaniu, czyli

ρR3 = const = ρ0R
3
0

2 (6.3)

(R0 możemy wybrać dowolnie np. jako odleg lość jednostkow ↪a)
otrzymujemy równanie Friedmana w postaci

Ṙ2 − 8

3
πG

ρ0R
3
0

R
=

2E

m
(6.4)

sk ↪ad przy E = 0 natychmiast otrzymujemy

R = at
2
3 [a = (6πGρ0)1/3R0] (6.5)

Jest to najważniejszy przypadek modeli Friedmana, nazywany modelem Einsteina–de Sit-
tera.

2◦ Jeżeli E > 0 to v > vII i także w tym przypadku rozszerzanie nigdy si ↪e nie skończy.
Relatywistycznie wówczas k < 0 co oznacza, że wszechświat jest nieskończony (V = ∞)
o krzywiźnie ujemnej. Z równania Friedmana podanego powyżej widać od razu, że asymp-
totycznym przy (R → ∞) rozwi ↪azaniem jest prosta; dok ladnym jest krzywa podana na
rysunku.

3◦ Jeżeli natomiast E < 0 to v < vII i obecne rozszerzanie zatrzyma si ↪e, aby przej́sć w
faz ↪e kurczenia, prowadz ↪ac ↪a do końca wszechświata (R → 0, ρ →∞) w skończonym czasie.
Relatywistycznie chodzi o przypadek k > 0, czyli zjawiska te nast ↪epuj ↪a we wszechświecie

2Ten zwi ↪azek stanowi newtonowski odpowiednik II-go równania Friedmana — mocno kulawy, ale

poprawny poza wczesnym wszechświatem, tj. gdy císnienie można zaniedbać (p ≈ 0). Dla wczesnego

wszechświata pe lna postać II-go równania Friedmana, a wi ↪ec inna niż ten zwi ↪azek daje na R(t) inne niż

R = at2/3 rozwi ↪azanie (a mianowicie R = at1/2).
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z dodatni ↪a krzywizn ↪a (geometria nieeuklidesowa typu sferycznego), a wi ↪ec zamkni ↪etym,
o obj ↪etości skończonej (dobrze modelowanym przez powierzchni ↪e balonu). Rozwi ↪azaniem
równania Friedmana jest cykloida (patrz rysunek 6.2).

Rysunek 6.2: Modele Friedmana zależności funkcji skaluj ↪acej R od czasu. Model dla

wszechświata p laskiego k = 0 (realizuj ↪acy si ↪e przy ρ = ρKR i dany prost ↪a zależności ↪a

R = at2/3) nazywa si ↪e także modelem Einsteina-de Sittera.

B.8 Jak wyznaczyć g
↪
estość krytyczn

↪
a i los

wszechświata?

Z równania Friedmana widać, że przypadek E = 0 (czyli k = 0, R = at2/3) jest możli-
wy tylko wtedy, gdy wszechświat ma ścísle określon ↪a g ↪estość, zwan ↪a g ↪estości ↪a krytyczn ↪a
(ρ = ρKR):

Ṙ2 − 8

3
πGρKRR2 = 0

Zatem ρKR =
3

8πG

Ṙ2

R2
co przy uwzgl ↪ednieniu

Ṙ

R
= H daje

ρKR =
3H2

8πG
(6.6)

Podstawiaj ↪ac za H0 wartości w granicach niepewności pomiarowych otrzymamy dla obec-
nego wszechświata 5 · 10−30 < (ρKR)0 < 2 · 10−29g/cm3.
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Równanie Friedmana wskazuje teraz, że jeżeli rzeczywista g ↪estość wszechświata ρ > ρKR,
to po lewej a zatem i prawej stronie równania dostajemy liczb ↪e ujemn ↪a, a zatem mamy
przypadek k > 0 (E < 0). Typ przestrzeni i los wszechświata musz ↪a wi ↪ec być takie, jak
omówione poprzednio. Analogicznie przypadek k < 0 (E > 0) istnieje, jeżeli ρ < ρKR.
Aby poznać los wszechświata wystarczy wi ↪ec zmierzyć, z wystarczaj ↪ac ↪a dok ladności ↪a,
dwie liczby: sta l ↪a Hubble’a H0 (sk ↪ad ρKR) oraz średni ↪a g ↪estość wszechświata ρ0 (pe ln ↪a !).

B.9 Jak obliczyć wiek wszechświata?

W każdym z trzech przypadków modelu Friedmana funkcja R(t) ma kszta lt jak na rysunku
6.3:

Rysunek 6.3: Funkcja R(t) w modelach Friedmana.

Zauważmy, że Ṙ = tg α =
R

T
, sk ↪ad T =

R

Ṙ
= H−1 i jest nazywany czasem Hubble’a.

Rysunek wskazuje, że zawsze wiek wszechświata

t < T. (6.7)

Także obecnie t0 < T0 = H−1
0 gdzie 50 < H0 < 100km

s /Mpc. Przy np. H0 = 56km
s /Mpc

dostajemy ograniczenie t0 < 18 · 109 lat. W każdym wypadku otrzymujemy t0 < 20 · 109

lat.

Jeżeli nasz wszechświat jest p laski (k = 0) lub ma krzywizn ↪e znikom ↪a (co bardzo możliwe,
bo pomiary zdaj ↪a si ↪e preferować ρ ∼= ρKR) to R = at2/3 i wówczas dok ladnie:

T =
R

Ṙ
=

at2/3

2

3
at−1/3

=
3

2
t czyli t =

2

3
T (6.8)

Obecny wiek wszechświata wynosi lby t0 = 2/3 ·T0 = 2/3 ·H−1
0 czyli by lby liczb ↪a z zakresu

7 · 109 < t0 < 13 · 109 lat. (Przy T0 = 18 · 109 lat mielibyśmy t0 = 12 · 109 lat.)
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LINIA KOMENTARZY (Linia C)

C.26 Cel, taktyka wyk ladowa, struktura rozdzia lu.

Rozdzia l który teraz otwieramy jest centraln ↪a cz ↪eści ↪a naszych wyk ladów, daj ↪ac ↪a podstaw ↪e
i kanon ca lej kosmologii. Podstawowym celem jest zapoznanie studentów z najważniejszym
, standardowym w kosmologii modelem wszechświata — tj. modelem Friedmana — tak,
by student móg l nim operować. W sferze poj ↪eciowej ma ten rozdzia l utrwalić i skonkrety-
zować nowy paradygmat wszechświata poznawany w rozdziale poprzednim, wykorzystać
go praktycznie, wdrożyć studentów do praktycznego używania nowych poj ↪eć. Jest to wi ↪ec
rozdzia l ilościowy, pokazuj ↪acy bardziej robocz ↪a stron ↪e kosmologii, co stanowi jego zalet ↪e
ale i trudność. Bowiem kosmologia stosowana operuje cz ↪esto zaawansowan ↪a matematyk ↪a
zwi ↪azan ↪a z ogóln ↪a teori ↪a wzgl ↪edności (OTW). Istotnym naszym zadaniem jest wi ↪ec taka
elementaryzacja treści, aby podać wi ↪ekszość podstawowych idei w sposób technicznie bar-
dzo prosty. Jednak w tej sytuacji szczegó lowy program i realizacja tego w laśnie rozdzia lu
silnie b ↪ed ↪a zależeć od

1. czasu do dyspozycji

2. możliwości percepcyjnych studentów (poziomu, przygotowania myślowego)

3. przygotowania matematycznego studentów

W programie minimum (np. w ramach kursu fizyki ogólnej) b ↪edziemy musieli prawdo-
podobnie ograniczyć si ↪e do materia lu reprezentowanego w przyk ladach B.7, B.8, B.9. W
każdym razie musimy powiedzieć — elementarnie — o równaniu i modelach Friedmana,
o g ↪estości krytycznej i wieku wszechświata.

W pe lnym programie semestralnym sprawa wygl ↪ada inaczej, musimy temu rozdzia lowi
przyznać wiele miejsca. Generalnie nasza strategia wyk ladowa polega na skupieniu si ↪e na
jednym tylko modelu (w laśnie modelu Friedmana) i kosmologicznych wnioskach. Inne mo-
dele (np. uwzgl ↪edniaj ↪ace sta l ↪a kosmologiczn ↪a Λ 6= 0), a także zagadnienia trudniejsze (np.
obserwacje przy dużych odleg lościach, horyzonty ) odsuwamy do rozdzia lu nast ↪epnego.

Przyj ↪eta taktyka wyk ladu polega na wykorzystaniu najpierw podej́scia najprostszego, ca l-
kiem elementarnego, tak aby studenci mogli od razu uchwycić najważniejsze cechy ewolucji
wszechświata, a dopiero potem na uścísleniu i pog l ↪ebieniu matematycznym oraz poj ↪ecio-
wym. Przy tym uk lad (struktur ↪e) rozdzia lu chcielibyśmy tak dobrać, aby znalaz ly si ↪e w
nim elementy zaskoczenia i zaciekawienia s luchaczy, stymuluj ↪ace zainteresowanie treści ↪a.

Tak wi ↪ec linia szczegó lowa cz ↪eści pierwszej rozdzia lu rozpoczyna si ↪e od bardzo proste-
go newtonowskiego opisu ewolucji wszechświata, który ma stanowić baz ↪e dalszego myśle-
nia studentów. Wyprowadzamy elementarnie równanie Friedmana, dyskutujemy wst ↪epnie
trzy przypadki rozwi ↪azań, skupiaj ↪ac si ↪e zw laszcza na modelu Einsteina-de Sittera. Istotny
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nacisk k ladziemy na g ↪estość krytyczn ↪a i zależność cech wszechświata od jego g ↪estości. Po
zbudowaniu — tak  latwym — tego podstawowego obrazu musimy jednak od razu wskazać
na s labości i niepe lność kosmologii newtonowskiej (po cóż bowiem wtedy trudna relatywi-
styczna?). Uznanie konieczności opisu relatywistycznego wprowadza nas w obszar OTW.
Oczywíscie nie mamy czasu ani możliwości na rzeczywisty wyk lad OTW. Jednak jest
możliwe (i konieczne) bardzo krótkie przedstawienie podstawowych idei OTW w sposób
pogl ↪adowy — chodzi o uchwycenie jej g lównej myśli i sensu. Teraz, gdy studenci s ↪a już
zorientowani, że istotnym poj ↪eciem okazuje si ↪e krzywizna, przychodzi czas na omówienie
jej wreszcie od strony matematycznej — w zakresie i na poziomie stosownym do warun-
ków wyk ladowych. To prowadzi nas do wypisania metryki Robertsona-Walkera i dyskusji
cech takiej czasoprzestrzeni. Tak dochodzimy do podsumowuj ↪acego punktu, w którym
przedstawiamy (ogólnie) jak tworzy si ↪e relatywistyczne modele wszechświata, zwracaj ↪ac
uwag ↪e na rol ↪e równania stanu. Ponieważ pierwszym takim modelem by l model Einsteina,
mamy tu okazj ↪e do dygresji historycznej na temat dyskusji Einstein — Friedman i kwestii
sta lej kosmologicznej (b ↪edzie to pierwsza o niej wzmianka). Okazj ↪a , bo doświadczenie
wyk ladowe uczy, że ten passus (b l ↪adzeń wielkich uczonych) bardzo zaciekawia, uczy i hu-
manizuje.

Teraz pokazujemy jakie by lo konkretne rozwi ↪azanie Friedmana równań OTW, to jest
prezentujemy (lub wyprowadzamy) dwa równania Friedmana przy p = 0. Dalsze kroki to
praca nad tymi równaniami: wprowadzamy parametr deceleracji i bezwymiarow ↪a g ↪estość
wszechświata, zapisujemy za ich pomoc ↪a te równania, podajemy ścis le ich rozwi ↪azania,
ale przede wszystkim dyskutujemy praktyczne cechy tych rozwi ↪azań od razu z równań
(bez wchodzenia w szczegó low ↪a matematyk ↪e rozwi ↪azań ścis lych). Końcowym elementem
rozdzia lu — i bardzo ciekawym dla studentów — jest obliczenie wieku wszechświata. Do-
konujemy tego najpierw elementarnie w kilku linijkach (przyk lad B.9), a potem podajemy
rezultaty ścis le. Jest to o tyle istotne, że dotykamy tutaj problemu (który znów zaciekawia
studentów) czy kosmologicznie obliczony wiek wszechświata nie jest zbyt krótki? A ten
problem przywo luje ponownie ewentualność niezerowej sta lej kosmologicznej i kosmologii
niestandardowej.

C.27 Newtonowskie wyprowadzenie równania i

modeli Friedmana.

Mamy już za sob ↪a elementy relatywistycznego pogl ↪adu na wszechświat (rozszerzanie jako
przyrost przestrzeni) wprowadzone w poprzednim rozdziale. Zaczniemy jednak od

”
new-

tonowskiego” modelu wszechświata [106] (oczywíscie to nie Newton go wprowadzi l, lecz
dopiero w 1932 r. Milne i Mc Crea [107]). Przemawiaj ↪a za tym dwa wzgl ↪edy:

1. jest to najbardziej naturalne dla studenta podej́scie, oparte na dobrze znanych sche-
matach myślenia,

2. otrzymuje si ↪e poprawne formalnie równanie Friedmana natychmiast i z najwi ↪eksz ↪a
 latwości ↪a, bez angażowania olbrzymiego aparatu poj ↪eciowo-matematycznego ogólnej
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teorii wzgl ↪edności.

Jednakże aby uzyskać od razu spójność z uj ↪eciem relatywistycznym i dla oszcz ↪edności
czasu wyk ladowego jest od razu zasygnalizowana tożsamość równań w obu uj ↪eciach, jeżeli
newtonowsk ↪a energi ↪e zast ↪apimy einsteinowsk ↪a krzywizn ↪a przestrzeni poprzez zwi ↪azek for-
malny 2E/m = −kc2. Studenci b ↪ed ↪a dobrze rozumieli t ↪e analogi ↪e i ca l ↪a dyskusj ↪e istniej ↪a-
cych przypadków, gdyż krzywizna poj ↪eciowo by la już omówiona. Ponadto przy programie
minimum mamy od razu krótkie ale ca lościowe uj ↪ecie.

Zasadniczy tok myśli i objaśnienia podane s ↪a bezpośrednio w przyk ladzie B.7. Ten przy-
k lad (razem z nast ↪epnym) ma zasadnicze znaczenie w elementarnym i zminimalizowanym
kursie kosmologii, toteż na jego dobre opanowanie myślowe i rozumienie trzeba po lożyć
szczególny nacisk.

Dodajmy tu tylko kilka uwag. W podanym wyprowadzeniu tkwi ↪a implicite liczne za lo-
żenia i wyobrażenia zwi ↪azane z newtonowsko-naturalnym pogl ↪adem na wszechświat (ale

”
naturalność” może dla różnych studentów różnie wygl ↪adać!), które mog ↪a s lusznie budzić

pytania i w ↪atpliwości. Na przyk lad kwestia granic i nieskończoności wszechświata, roz-
miary ob loku, inercjalność, kwestia pr ↪edkości przekraczaj ↪acych c, wybuch lokalny czy też
globalny (dziwny, bo co to znaczy wybuch wsz ↪edzie w przestrzeni newtonowskiej?). Wy-
k ladowca powinien sobie z tych za lożeń i pytań zdawać spraw ↪e, ale to wcale nie znaczy,
że powinien si ↪e starać je wszystkie od razu wyprecyzować i dyskutować w tej fazie —
doprowadzi loby to do za lamania wyprowadzenia u startu. Niech lepiej ukaże si ↪e najpierw
ca la prostota i elegancja uzyskania równania Friedmana w kilku linijkach. Trzeba jednak
od razu powiedzieć że chodzi o py l (czyli za lożone císnienie wynosi p = 0), aby przy-
gotować sobie możliwość zast ↪apienia pozornie oczywistego zwi ↪azku (6.3) przez inny dla
wczesnego wszechświata. Kwesti ↪e rozmiaru ob loku lepiej na razie pomin ↪ać, odsuwaj ↪ac j ↪a
na później (paradoks grawitacyjny i opis relatywistyczny). Warto też wyt lumaczyć wni-
kliwszym studentom dlaczego — po odpowiednim unormowaniu R z pomoc ↪a E — takie
samo jedno równanie Friedmana z tym samym R(t) opisuje ruch także innych cz ↪astek
py lu (niż cz ↪astka wzi ↪eta do wyprowadzenia).

Ścíslej myśl ↪acy student dostrzeże też czasem kwesti ↪e czy ruch cz ↪astek pod wp lywem si ly
grawitacyjnej nie naruszy przyjmowanych za lożeń o trwa lej jednorodności i izotropii py lu
(czyli zasady kosmologicznej), wyrażonych stosowalności ↪a zwi ↪azku r = r0R(t)? Ale pod
tym wzgl ↪edem wyprowadzenie si ↪e broni. Spraw ↪e można wyjaśnić formalnie przez równanie
ci ↪ag lości:

∂ρ

∂t
= −div(ρ~v) (6.9)

Jeśli ρ(t) i H(t) nie zależ ↪a w chwili t od wspó lrz ↪ednych to

∂ρ

∂t
= −ρ · div~v = −ρ · div(H~r) = −ρH · div~r = −3ρH (6.10)

Czyli także ∂ρ/∂t nie zależy od wspó lrz ↪ednych – jednorodność zadania w pewnej chwili

zachowuje si ↪e w chwilach późniejszych. Podobnie nie jest naruszona izotropia, gdyż ~F‖~r
w czasie ruchu.
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C.28 G
↪
estość krytyczna i wszechświat Einsteina —

de Sittera.

Omawianie rozwi ↪azań równania Friedmana najlepiej zacz ↪ać od naj latwiejszego i najważ-
niejszego przypadku k = 0. Model Einsteina-de Sittera jest tak prosty, użyteczny i ważny,
że b ↪edziemy go stale wykorzystywali, toteż należy przypilnować, aby by l dok ladnie opano-
wany przez studentów. Podstawowe informacje s ↪a podane w przyk ladzie B.7 i przyk ladzie
B.8. Warto je uzupe lnić elementarn ↪a dyskusj ↪a i przyk ladami liczbowymi dla pe lnego przy-
swojenia modelu.

Jak świadczy praktyka bywa czasem niejasna zależność od czasu ρKR. Trzeba podkreślić,
że wynika ona z aktualnej wartości H(t) i zmienia si ↪e wraz z ni ↪a zgodnie ze zwi ↪azkami
ρKR = 3H2/8πG. Dla obecnego wszechświata przy aktualnie preferowanej wartości sta lej
Hubble’a H0 = 60km s−1Mpc−1 otrzymujemy (ρKR) ≈ 6, 8 · 10−30g/cm3. Ponieważ w
modelu Einsteina-de Sittera R = at2/3 otrzymujemy w tym wypadku zmienność sta lej
Hubble’a z czasem zgodnie ze zwi ↪azkiem H = Ṙ/R = 2

3
t−1 (przy t → 0 mamy H →∞!)

i w konsekwencji ρKR = (1/6πG)t−2. Gdy t → 0 mamy ρKR →∞ i na pocz ↪atku wszech-
świata wyst ↪epuje stan osobliwy 3.

Od pocz ↪atku trzeba studentom powiedzieć, że rzeczywista g ↪estość naszego wszechświata
okazuje si ↪e zbliżona do krytycznej (lub wr ↪ecz jest jej równa), czyli nasz wszechświat ma
ewentualn ↪a krzywizn ↪e bardzo niewielk ↪a, w wielu zagadnieniach do pomini ↪ecia (lub wr ↪ecz
jest ścísle p laski, k = 0). Oznacza to, że w wielu zagadnieniach prościutki model R = at2/3

zadawalaj ↪aco opisuje nasz wszechświat. Z tego wzgl ↪edu, a także ze wzgl ↪edu na wyj ↪atko-
w ↪a prostot ↪e wzoru, ma on szczególne znaczenie i studenci musz ↪a go dok ladnie opanować
traktuj ↪ac jako wzorcowy odnośnik myślowy w kosmologii.

C.29 Newtonowski opis wszechświata i formalne ana-

logie relatywistyczne. Krzywizna wszechświata.

Po newtonowskim wyprowadzeniu równania Friedmana (jak w przyk ladzie B7.), a także
przy porównaniu go z powszechnie przyjmowanym zapisem relatywistycznym

Ṙ −
8

3
πGρR2 = −kc2 (k = +1, 0,−1) (6.11)

może pojawić si ↪e pewne zamieszanie poj ↪eciowo-formalne. Po pierwsze student pami ↪eta,
że funkcja skaluj ↪aca R(t) wed lug najprostszego zapisu (definicji) z przyk ladu B.4., tj.

3Podobnie jak i w pozosta lych dwóch przypadkach (k = −1, k = +1) modeli Friedmana. Dok ladniej

bior ↪ac we wczesnym wszechświecie, gdy nie możemy już pomin ↪ać císnienia, zamiast R = at2/3 musimy

wzi ↪ać R = at1/2 (patrz przyk lad B.19), co daje dla g ↪estości nieco inn ↪a zależność, tj.ρ = (3/32πG)t−2, ale

oczywíscie wniosku o istnieniu osobliwości pierwotnej nie zmienia.
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r = r0R(t), jest bezwymiarowym czynnikiem skali. Tymczasem R(t) w równaniu Fried-
mana jest też traktowana jako funkcja skaluj ↪aca, choć jak widać z równania ma wymiar
d lugości — i jest wzgl ↪edn ↪a odleg lości ↪a punktów wszechświata (w uj ↪eciu newtonowskim)
lub jest uznawana za promień krzywizny wszechświata (w uj ↪eciu relatywistycznym, dla
k = +1,−1). Po drugie zgodnie z podstawieniem 2E/m = −kc2 wielkość k zmienia si ↪e w
sposób ci ↪ag ly (jak E — czyli mamy k > 0, k = 0, k < 0) tymczasem w uj ↪eciu relatywistycz-
nym mamy dyskretne wartości k = +1, 0,−1 określaj ↪ace typ krzywizny przestrzeni; przy
czym R(t) jest promieniem krzywizny. Te kwestie, choć elementarne, musimy wyjaśnić,
jeśli chcemy zbudować zrozumia ly most od interpretacji newtonowskiej do relatywistycz-
nej.

Dla wyjaśnienia pierwszej kwestii wystarczy przyj ↪ać ogólniejszy zapis r = r0R(t)/R(t0)
aby uświadomić każdemu, że R(t), zachowuj ↪ac sens czynnika skaluj ↪acego, może mieć for-
malnie wymiar dowolny (wymiary skracaj ↪a si ↪e) 4. Przy tym wartość R(t0) możemy ustalić
zgodnie z dalszymi potrzebami.
Dla wyjaśnienia drugiej kwestii należy sprowadzić newtonowskie równanie:

Ṙ2 − (8/3)πGρR2 = 2E/m = −kc2

(k > 0, k = 0, k < 0) do formalnej postaci relatywistycznej, gdzie k = +1, 0, −1. Dokonu-

jemy tego przez podstawienie R̄ =
R√
|k|

, k̄ = k/|k| co daje równanie ˙̄R2− (8/3)πGρR̄2 =

−k̄c2 przy k̄ = +1, 0,−1, a wi ↪ec identyczne formalnie z zapisem relatywistycznym (kreski
nad R i k możemy w drodze umowy dalej pomijać). Teraz już pe lnoprawnie możemy po-
wiedzieć, że nasze równanie newtonowskie jest w pe lni identyczne formalnie z równaniem
Friedmana uzyskanym na drodze relatywistycznej, w którym k wyznacza typ krzywizny,
zaś R(t) jest promieniem krzywizny dla k = +1,−1). Każdy student musi tu dok ladnie
zrozumieć, że promień krzywizny jest zarazem czynnikiem skaluj ↪acym, co  latwo ilustru-
jemy na przyk ladzie sfery — kilkakrotny wzrost promienia powoduje tyleż krotny wzrost
wszystkich odleg lości na sferze (czyli w dwuwymiarowym wszechświecie). Jest to ważny
punkt dydaktyczny, zapobiegaj ↪acy nieporozumieniom.

Równanie Friedmana zapisuje si ↪e także cz ↪esto w postaci wygodniejszej do wykorzysta-
nia pomiarowego. Dziel ↪ac obie strony przez R2 i pami ↪etaj ↪ac, że Ṙ/R = H otrzymujemy

H2 −
8

3
πGρ = −

kc2

R2
(k = +1, 0,−1) (6.12)

Widzimy, że mierz ↪ac H i ρ możemy wyznaczyć krzywizn ↪e wszechświata k/R2. Jeżeli nawet
(w obszerniejszym kursie) b ↪edziemy mówić dopiero później o krzywiźnie oraz o pomia-
rach g ↪estości wszechświata ρ , to warto już teraz wskazać, jak niewielka jest ewentualna
krzywizna obecnego wszechświata — co od razu daje studentom realny pogl ↪ad na nasz

4Tak wi ↪ec R(t) w najpopularniejszym zapisie (6.11) równania Friedmana jest funkcj ↪a skaluj ↪ac ↪a o

wymiarze d lugości — co pozwala jej być zarazem promieniem krzywizny. Niekiedy widzi si ↪e inne zapisy

równania Friedmana (np. bez c2, patrz [48]) i wtedy R(t) uzyskuje inny wymiar (np. czasu).
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wszechświat, wskazuj ↪ac jak bliski jest p laskiemu (model Einsteina-de Sittera). Konkret-
nie, ponieważ obecnie na pewno ρ < 2ρKR = 2 · 3H2/8G to (8/3)πGρ < 2H2 i równanie
Friedmana daje ograniczenie kc2/R2 < H2. Podstawiaj ↪ac H ≤ 3 · 10−18s−1 wnioskujemy,
że krzywizna obecnego świata nie przekracza wartości k/R2 ≤ 10−56cm−2. Oznacza to
zarazem, że promień krzywizny wszechświata jest nie mniejszy niż R ≥ 1026m≈ 3000
Mpc.

C.30 Krytyka kosmologii newtonowskiej — paradoks

grawitacyjny i inne s labości. Wst
↪
epne kroki ku

OTW.

Newtonowskie wyprowadzenie równania Friedmana wydaje si ↪e tak banalne i proste, że
trzeba si ↪e liczyć z pytaniem studentów: dlaczego sam Newton tego nie zrobi l, nie odkry l
rozszerzania wszechświata, czasu Hubble’a, itd.? Prawdopodobnie dlatego, że dojrzale i
jasno myśla l. Nie należy s ↪adzić że Newton cofa lby pogl ↪ad na wszechświat poprzez przy-
j ↪ecie w nim wyróżnionego punktu A (rys.6.1) wzgl ↪edem którego materia roz lożona jest
symetrycznie i ma brzeg. Przy nieskończonym zaś wszechświecie wsz ↪edzie wype lnionym
materi ↪a nie należy s ↪adzić, że Newton by lby sk lonny do tak nieusprawiedliwionego posu-
ni ↪ecia jak pomini ↪ecie wp lywu na cz ↪astk ↪e m materii spoza sfery R ( rys.6.1 w przyk ladzie
B.7.) co my zrobilísmy. Jaka bowiem si la dzia la na cz ↪astk ↪e m? Na naszym rys.6.1 si la do
punktu centralnego A. Ale wystarczy popatrzeć na cz ↪astk ↪e m nie z A lecz z innego punktu
(np. poza sfer ↪a) i okaże si ↪e, że zupe lnie inna si la i w innym kierunku. W istocie wydaje si ↪e
raczej, że gdy uwzgl ↪ednimy ca l ↪a materi ↪e (zak ladaj ↪ac idealn ↪a jednorodność) to si la wypad-
kowa Fwyp. = 0. Widać to też, gdy otoczymy pow lokami sam punkt m. Można t ↪e sytuacj ↪e
wyrazić też inaczej stwierdzaj ↪ac, że energia potencjalna cz ↪astki Epot. = ∞. Dlaczego wi ↪ec
wypisalísmy na starcie równanie implikuj ↪ace, że na mas ↪e m dzia la grawitacyjnie materia
wszechświata si la wypadkow ↪a F = GMm/R2, czy też inaczej mówi ↪ac przyj ↪elísmy w tym
równaniu za energi ↪e potencjaln ↪a cz ↪astki Epot. = −GmM/R? Nasze wyprowadzenie pomi-
jaj ↪ace dalsz ↪a materi ↪e jest, w ramach w laśnie teorii Newtona, ca lkiem nieusprawiedliwione.

Wzmiankowany tu paradoks grawitacyjny można uj ↪ać g l ↪ebiej i wnikliwiej niż powyżej,
ale w każdym razie trzeba go koniecznie wskazać. Sam Newton dobrze rozumia l sytuacj ↪e
i jej trudności, jak o tym świadcz ↪a jego listy do R.Bentleya.

Do krytyki sk laniaj ↪a także inne niż paradoks grawitacyjny kwestie, np. zwi ↪azane z koncep-
cyjnymi trudnościami izotropowego rozszerzenia w absolutnej (statycznej nieskończonej)
przestrzeni, czy ze szczególn ↪a teori ↪a wzgl ↪edności (SzTW) stosowan ↪a w takiej przestrzeni.
Każdy niemal student sam zauważa, że jeśli materialny wszechświat jest nieskończony
i zgodny z zasad ↪a kosmologiczn ↪a (z czego wynika już prawo Hubble’a), to dalekie od
obserwatora cz ↪astki aby znaleźć si ↪e na swoich pozycjach winny mieć pr ↪edkości v > c.
Jeśli chcemy być w zgodzie ze SzTW musimy postulować brzeg wszechświata w odleg lości
cT0, zatem rozmiary wszechświata opisanego w sposób newtonowski nie mog ↪a przekraczać
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promienia Hubble’a cT0. Co wi ↪ecej bez si ↪egni ↪ecia do OTW w ogóle nie potrafimy opisać
szeregu zagadnień, w tym tak ważnego jak bieg promienia świat la. Nie potrafimy rozpa-
trywać (niesprzecznie) odleg lych obiektów. Nie otrzymujemy w ogóle drugiego równania
Friedmana (tylko jego kad lubow ↪a postać ρR = const. poprawn ↪a jedynie przy braku ci-
śnienia p = 0), toteż nie potrafimy opisać newtonowsko wczesnego wszechświata (gdzie
p 6= 0 i jest duże). Jest ważne, aby student od razu dostrzeg l, że teoria Newtona nie radzi
sobie, nie jest wystarczaj ↪aca do opisu ca lego wszechświata dzís, ani w ca lych jego dziejach,
a newtonowskie wyprowadzenie równania Friedmana wydaje si ↪e nieusprawiedliwione (ale
— lokalnie i cz ↪astkowo — prowadzi jednak do dobrego wyniku!).

Aby wyj́sć z powyższych trudności musimy przej́sć od opisu newtonowskiego do OTW. Ja-
ko pewien pomost może s lużyć pomys l jeszcze z 1872 r. J.Zölnera (inspirowany przez prace
Riemanna) zlikwidowania paradoksu grawitacyjnego przez zlikwidowanie samych brzegów
i dalekiej materii: przej ↪ecie, że przestrzeń wszechświata jest zakrzywiona i skończona, na
podobieństwo sfery, a wi ↪ec zawiera skończon ↪a ilość materii, symetrycznie wzgl ↪edem do-
wolnego punktu. Jest to krok w dobrym kierunku (zakrzywionej przestrzeni OTW), ale
krok po lowiczny, bo we wszechświecie Zölnera w zakrzywionej przestrzeni dzia laj ↪a si ly
grawitacji — w OTW samo zakrzywienie jest grawitacj ↪a.

Zauważmy też, że poj ↪eciowe unikni ↪ecie trudności udawa lo si ↪e na myślowym przyk ladzie
p ↪eczniej ↪acego balonika. Ale wtedy w istocie ilustrujemy sytuacj ↪e, gdy odleg lości cia l zmie-
niaj ↪a si ↪e nie w rezultacie dzia laj ↪acych si l, których tu nie ma w ogóle. Teraz sama przestrzeń
przyrasta, co jest ide ↪a niezgodn ↪a z absolutn ↪a przestrzeni ↪a Newtona, lecz znów wskazuj ↪ac ↪a
kierunek ku OTW, gdzie ten przyrost dokonuje si ↪e przez zmian ↪e krzywizny przestrzeni.
Student prawdopodobnie już s lysza l, że zakrzywiona przestrzeń wyst ↪epuje w OTW i zda
sobie spraw ↪e, że po t ↪e w laśnie teori ↪e trzeba si ↪egn ↪ać.

C.31 Ogólna teoria wzgl
↪
edności

”
z lotu ptaka”— plan

wyk ladu.

Skoro studenci zdobyli już w pierwszej cz ↪eści wyk ladu pewne obycie z zakrzywion ↪a czaso-
przestrzeni ↪a pora zapytać, co jest przyczyn ↪a zakrzywienia? Odpowiedź wprowadza nas w
OTW, o której nasi s luchacze nie wiedz ↪a praktycznie nic. Ze wzgl ↪edu na cele i możliwo-
ści naszych wyk ladów kosmologii nie możemy w nich wyk ladać OTW, nawet pobieżnie.
Ale dla naszych celów wystarczy, jeśli przedstawimy g lówne, wybrane idee OTW, bez
matematyzacji. Nacisk by lby po lożony na g lówny sens i efekty obserwacyjne OTW [108].
Dla przygotowania wyk ladu warto si ↪egn ↪ać,oprócz różnych wyprowadzeń do OTW (np.
[109, 110, 111, 112, 113]), także po literatur ↪e źród low ↪a (np. [88, 114]) Szczegó ly i zakres
techniczny tego wyk ladu zależ ↪a bardzo od poziomu s luchaczy, czasu, przygotowania wy-
k ladowcy i nie możemy tutaj w nie wnikać — ograniczymy si ↪e do króciutkiego podania
linii wyk ladowej z w lasnych doświadczeń.

Proponowany plan wyk ladu móg lby przedstawiać si ↪e nast ↪epuj ↪aco (podajemy skrótowo

102



g lówne elementy myślowe):

• rozróżnienie masy inercyjnej i masy grawitacyjnej, dziwny fakt ich równości (po-
twierdzenia doświadczalne),

• przyspieszony ruch windy i zasada równoważności; lokalność,

• zakrzywienie toru świat la (winda),

• możliwość potwierdzeń obserwacyjnych tego efektu (świat lo gwiazd przy zaćmieniu
S lońca; podwójne kwazary),

• wyt lumaczenie
”
neonewtonowskie” (masa kwantów i si la grawitacji) i einsteinow-

skie (grawitacja jako zakrzywienie czasoprzestrzeni i ruch po geodezyjnej); zalety
t lumaczenia Einsteina,

• testy obserwacyjne zakrzywienia toru świat la na rzecz OTW,

• g lówna myśl OTW (zwi ↪azek geometrii czasoprzestrzeni z rozk ladem masy-energii),

• inne efekty obserwacyjne OTW, liczne dzís potwierdzenia doświadczalne (np. poda-
ne w [108]),

• wypisanie równania Einsteina, sens tensorów (bez ich analizy matematycznej), dzie-
si ↪eć równań sk ladowych.

Chodzi g lównie o to, aby student przyswoi l sobie ide ↪e OTW, że zjawisko grawitacji nie
jest konsekwencj ↪a ”

si ly” (poj ↪ecia Newtona, zreszt ↪a tajemniczego), lecz bezpośredni ↪a kon-
sekwencj ↪a zakrzywienia czasoprzestrzeni. Masy (energie) zakrzywiaj ↪a czasoprzestrzeń, za-
krzywiona czasoprzestrzeń wyznacza ruch mas.

Jeżeli możliwości pozwalaj ↪a warto jeszcze dodać

• czasoprzestrzeń wokó l pojedynczej masy sferycznej (rozwi ↪azanie Schwarzschilda).

Ten przyk lad nie tylko umożliwia zdobycie bardziej konkretnego rozeznania jak dzia-
 la OTW, ale jest też użyteczny dla zagadnienia czarnych dziur (promień grawitacyjny)
istotnego również dla kosmologii.

C.32 Krzywizna przestrzeni i metryka Robertsona-

Walkera

Po jakościowych informacjach o poj ↪eciowych podstawach i sensie OTW musimy wpro-
wadzić odrobin ↪e opisu matematycznego, aby uzyskać podstaw ↪e do dalszych wyk ladów.
Zakres zależy od czasu i przygotowania s luchaczy — tu ograniczymy si ↪e tylko do ogól-
nych uwag.
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Od strony matematycznej zależy nam g lównie na wyjaśnieniu samego poj ↪ecia krzywi-
zny (w najprostszym przypadku przestrzeni jednorodnej) i wyjaśnieniu postaci interwa lu
Robertsona-Walkera. Wygodnie jest zacz ↪ać od przypadku jednowymiarowego, tj. okr ↪egu
(k = +1). Po pokazaniu, że

dl2 =
dr2

1− r2

R2

(6.13)

mamy już wprowadzone rozróżnienie wspó lrz ↪ednej r od odleg lości l, oraz promień krzywi-
zny R i krzywizn ↪e

K = k/R2 (k = +1, ogólniej k = +1, 0,−1) (6.14)

Nast ↪epnie przez rozszerzenie na zakrzywion ↪a przestrzeń kolejno 2-wymiarow ↪a i 3-wymiarow ↪a
osi ↪agamy postać dl2 konsystentn ↪a z zapisem interwa lu Robertsona-Walkera

ds2 = c2dt2 − dl2 = c2dt2 − R2(t)

[
dr2

1 − kr2
+ r2(sin2 θdφ2 + dθ2)

]
(6.15)

przy czym zapis dokonany jest w uk ladzie wspó lporuszaj ↪acym si ↪e (puchn ↪acym razem z
przestrzeni ↪a) w którym wspó lrz ↪edne r punktów (np. galaktyk) nie zmieniaj ↪a si ↪e w czasie.
Dla oswojenia z postaci ↪a dl2 pożyteczne s ↪a jakieś ćwiczenia matematyczne, np. można po-
liczyć, że obj ↪etość 3-wymiarowej przestrzeni zamkni ↪etej o promieniu krzywizny R wyraża
si ↪e wzorem V = 2π2R3 (a nie (4/3)πR3).

Trzeba dopilnować rozumienia, że tak r jak i R nie s ↪a obserwowalnymi wielkościami,
natomiast obserwowalna jest odleg lość (np. przez pomiar jasności obiektu). Zakrzywionej
przestrzeni 3-wymiarowej nie możemy już zilustrować wizualnie, ale sens formu l budowa-
nych przez analogi ↪e staje si ↪e ca lkiem widoczny.

Jak radz ↪a sobie nasi s luchacze z t ↪a bardziej zmatematyzować parti ↪a wyk ladów? Studenci
wiedz ↪a już ze SzTW, że odleg lości przestrzenne s ↪a wzgl ↪edne, a sens absolutny maj ↪a tyl-
ko interwa ly czasoprzestrzenne. Znaj ↪a też postać ds2 = c2dt2 − (dx2 + dy2 + dz2), toteż
na ogó l ch ↪etnie przyjmuj ↪a teraz interwa l w postaci Robertsona-Walkera. To raczej wy-
k ladowca powinien tu zwrócić uwag ↪e, że zapisanie ds2 w prostej postaci (6.15) zamiast
ogólnej

ds2 = gikdxidxk (6.16)

(gik — tensor metryczny, przy konwencji sumowania Einsteina) jest możliwe tylko dzi ↪e-
ki za lożeniom izotropii i jednorodności, tj. tylko dzi ↪eki przyj ↪eciu zasady kosmologicznej.
Dzi ↪eki niej czasoprzestrzeń daje si ↪e roz lożyć na jeden uniwersalny czas kosmiczny wy-
st ↪epuj ↪acy w (6.15) i 3-wymiarowe przestrzenie chwilowe o wsz ↪edzie tej samej (w danej
chwili) krzywiźnie.

Analizuj ↪ac postać metryki (6.15) studenci  latwo już dostrzegaj ↪a, że wszelka czasowa ewo-
lucja wszechświata przez ni ↪a opisywanego może wyrażać si ↪e tylko w zmianach R = R(t),
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oraz że R(t) ma ten sam sens jak znana już dobrze funkcja skaluj ↪aca co widzimy k lad ↪ac
dt = 0. Ale R(t) uzyska lo ważn ↪a dodatkow ↪a interpretacj ↪e: promienia krzywizny. Student
rozumie teraz, że czasoprzestrzeń wszechświata może być kompletnie opisana przez wybór
k = ±1 lub 0, oraz podanie zależności R(t).

Pojawia si ↪e tu dobre miejsce na danie wizualnych przyk ladów zakrzywionej czasoprze-
strzeni, z naniesion ↪a sieci ↪a linii geodezyjnych. Takie ilustracje s ↪a bardzo ważne i pomocne
dydaktycznie, pomagać też mog ↪a np. przy analizie biegu świat la, wyprowadzeniu wzoru
na przesuni ↪ecie i szeregu formu l kosmologii obserwacyjnej.

C.33 Jak tworzy si
↪
e relatywistyczne modele wszech-

świata? Kwestia sta lej kosmologicznej, Einstein

i Friedman.

Omawiamy teraz zastosowanie OTW do ca lego wszechświata, traktowanego zgodnie z za-
sad ↪a kosmologiczn ↪a jako materialny substrat o g ↪estości ρ(r, θ, φ) = const -inaczej mówi ↪ac
objaśniamy tworzenie relatywistycznych modeli wszechświata [79, 80, 115]. Jest to punkt
budz ↪acy zawsze zainteresowanie, punkt w którym możemy wykorzystać i podsumować
poprzednie przygotowanie.

Najważniejsze jest podkreślenie, że zasada kosmologiczna po przez symetrie zawarte w
metryce Robertsona-Walkera redukuje 10 równań Einsteina do dwóch tylko równań róż-
niczkowych, wyrażaj ↪acych zależności ρ i p od R(t)

(I) ρ = f1(R)
(II) p = f2(R)

}
(6.17)

gdzie wyst ↪epuj ↪ace w tensorze energii-p ↪edu ε = ρc2 i p oznaczaj ↪a g ↪estość energii i císnie-
nie substratu, zaś R(t) funkcj ↪e skaluj ↪ac ↪a (promień krzywizny). Studenci wiedz ↪a (dajemy
przyk lady), że ρ i p nie s ↪a na ogó l niezależne i jeśli przyjmiemy jakieś równanie stanu

p = f3(ρ) (6.18)

określaj ↪ace warunki fizyczne istniej ↪ace w substracie, to (6.17) sprowadzi si ↪e do jednego
równań różniczkowego na funkcj ↪e R(t). Rozwi ↪azuj ↪ac to równanie dostajemy ostatecznie
relatywistyczny model wszechświata opisany funkcj ↪a R(t).

Tu pojawia si ↪e miejsce na poruszenie po raz pierwszy fascynuj ↪acego zagadnienia sta lej
kosmologicznej Λ i jej zadziwiaj ↪acych dziejów. Dobrze jest wypisać równania Einsteina
OTW bez i ze sta l ↪a kosmologiczn ↪a, tzn.

Rik −
1

2
gikR =

8πG

c4
Tik (6.19)
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Rik −
1

2
gikR + Λgik =

8πG

c4
Tik (6.20)

aby konkretnie uwidocznić gdzie si ↪e ona pojawi la.

Dalej powinnísmy powiedzieć w jakim (prawdopodobnie) celu (dyskusyjnym) Einstein
j ↪a wprowadzi l i że rezultatem by l model Einsteina (opisujemy krótko jego cechy), w któ-
rym R(t) = const.

Możemy teraz pozwolić sobie na pouczaj ↪ac ↪a dygresj ↪e historyczn ↪a przywo luj ↪ac dyskusj ↪e
Einstein-Friedman, zdania Einsteina o pracy Friedmana, itp. [116, 117, 118] Taka wstaw-
ka nie tylko korzystnie humanizuje nasz wyk lad, ale oddaje zawi le czasem drogi rozwoju
nauki: od przyjmowania za Einsteinem przez kosmologów (Lemâıtre, de Sitter, Edding-
ton) istnienia Λ > 0 po zwyci ↪estwo modeli Friedmana bez żadnej sta lej kosmologicznej.
Także s lawne s lowa Einsteina w których określi l sta l ↪a kosmologiczn ↪a jako

”
the biggest

blunder in my life” [119]. Jeśli teraz wspomnimy tu studentom, że po pó l wieku banicji za-
gadnienie sta lej kosmologicznej powróci lo dzís z ca l ↪a moc ↪a [120] i od niespodziewanej (dla
dawnych kosmologów) strony cz ↪astek elementarnych, tj. jako problem niezerowej g ↪estości
próżni [121, 122] — to wywo lamy żywe zainteresowanie, które b ↪edziemy mogli dyskonto-
wać później. Bowiem dok ladniej do zagadnienia sta lej kosmologicznej wrócimy w dalszych
wyk ladach.

C.34 Dwa równania Friedmana. Relatywistyczna rola

císnienia. Równanie stanu.

Teraz realizujemy praktycznie ogólny program znajdowania modelu wszechświata omó-
wiony w poprzednim punkcie. Wypisuj ↪ac sk ladowe tensora Einsteina i przyrównuj ↪ac je do
sk ladowych tensora energii-p ↪edu otrzymujemy (albo tylko informujemy, że w ten sposób
otrzymuje si ↪e) dwa równania Friedmana.

(I) Ṙ −
8

3
πGρR2 = kc2 (6.21)

(II) 2R̈R + Ṙ2 + 8πG p
c2 R2 = −kc2 (6.22)

W równaniu (6.21) student rozpoznaje bardzo dobrze już znane równanie otrzymane new-
tonowsko.

Równie (6.22) można z pomoc ↪a (6.21) zapisać natychmiast jako

R̈ = −4

3
πG

(
ρ +

3p

c2

)
R (6.23)

lub po niewielkich przekszta lceniach jako

d

dR
(ρR3) +

3p

c2
R2 = 0 (6.24)
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Równanie (6.23) jest relatywistycznym analogiem II zasady dynamiki. Warto tu jednak
zwrócić uwag ↪e studentów na specyficznie relatywistyczn ↪a rol ↪e císnienia, które powi ↪eksza
g ↪estość, czyli zwi ↪eksza przyci ↪aganie grawitacyjne, a zatem spowalnia rozszerzanie wszech-
świata. Zwykle studenci oczekuj ↪a czegoś przeciwnego, tj. że obecność dużego císnienia we
wszechświecie (wyst ↪epuj ↪acego w jego wczesnych dziejach) powinna przyspieszać rozsze-
rzanie. Tu zwracamy im najpierw uwag ↪e, że samo císnienie niczego nie pcha, nie porusza
— robi ↪a to tylko różnice (gradienty) císnień, a tych we wszechświecie (jednorodnym, bez
brzegów) nie ma. Z tego punktu widzenia obecność císnienia powinna być (nierelatywi-
stycznie) dla rozszerzania oboj ↪etna. Ale istnieje tu pi ↪ekny efekt relatywistyczny: duże
císnienie oznacza dodatkow ↪a duż ↪a energi ↪e (kinetyczn ↪a), a ta dzi ↪eki E = mc2 oznacza
dodatkow ↪a mas ↪e wszechświata — co powi ↪eksza przyci ↪aganie grawitacyjne i spowalnia
rozszerzanie.

Dobrym ćwiczeniem studenckim jest liczbowe sprawdzenie 5. , że w bież ↪acej epoce wszech-
świata i zawsze poza wczesnym etapem równaniem stanu jest po prostu

p ≈ 0 (6.43)

Przy uzwgl ↪ednieniu (6.43) drugie równanie Friedmana sprowadza si ↪e z postaci (6.24) do

ρR3 = const = ρ0R0
3 (6.45)

Student rozpoznaje w nim warunek otrzymany newtonowsko (przyk lad B.7.). Teraz jed-
nak widać, że dla wczesnego wszechświata pozornie oczywisty zwi ↪azek (6.45) nie b ↪edzie
si ↪e stosowa l. Oznacza to, że przy rozszerzaniu masa sfery z przyk ladu B.7. nie pozostaje
sta la - co jest znów konsekwencj ↪a E = mc2.

Natomiast poza okresem wczesnego wszechświata otrzymujemy takie same równania Fried-
mana jak znane nam już, uzyskane w sposób newtonowski, toteż rozwi ↪azanie i wnioski
szczegó lowe (np. model Einsteina-de Sittera) s ↪a takie same.

5Rzeczywíscie, císnienie wywo lane ruchami w lasnymi cz ↪astek (galaktyk) oszacujemy jako

p =
ρ

µ
RT =

ρ

m
kT =

1
3
ρv2

gdzie ρ oznacza g ↪estość wynikaj ↪ac ↪a z mas galaktyk, m jest mas ↪a cz ↪astki (galaktyki), zaś v średni ↪a pr ↪ed-

kości ↪a galaktyk. Jeżeli uwzgl ↪ednimy ponadto, że wszechświat jest wype lniony także promieniowaniem

reliktowym dodaj ↪acym do obecnej g ↪estości ρ0 jeszcze aT0
4/c2 zaś do císnienia (1/3)aT04/c2 to widać, że

w (6.23)

ρ0 +
3p0

c2
= ρ0 + ρ0

v0
2

c2
+ 2

aT0
4

c2

Podstawiaj ↪ac wartości liczbowe dla bież ↪acej epoki wszechświata: T0 = 3K, v0 = 1000km/s dostajemy

ρ0 +
3p0

c2
≈
(
5 · 10−31 + 5 · 10−31 · 10−5 + 10−33

) g
cm3

≈ 5 · 1031 g
cm3

= ρ0 (6.44)

A zatem obecnie wk lad císnienia w równanie Friedmana jest zaniedbywalny, czyli efektywnie p ≈ 0 i

wszechświat możemy traktować jako py lowy
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C.35 Kosmologia relatywistyczna i newtonowska.

Uzyskanie równań (6.21) i (6.45) może budzić zdziwienie: zaawansowane podej́scie
relatywistyczne doprowadza w końcu do tych samych równań Friedmana co prościuteńkie
wyprowadzenie newtonowskie, które skrytykowalísmy jako nieuprawnione?

Trzeba tu najpierw wskazać studentom na czym polega wyższość relatywistycznych
równań Friedmana i metryki (6.15) nad podej́sciem newtonowskim. Podej́scie relatywi-
styczne uwalnia nas od newtonowskich sprzeczności i trudności koncepcyjnych. Paradoks
grawitacyjny nie wyst ↪epuje 6.Nie wyst ↪epuj ↪a sprzeczności ze SzTW (v > c) np. przy
rozumieniu prawa Hubble’a. Uzyskujemy możliwość opisu rozchodzenia si ↪e świat la, nie
prowadz ↪acy do sprzeczności opis poczerwienienia, itp. Relatywistycznie otrzymujemy
bogatsze równania Friedmana, zawieraj ↪ace także inne rozwi ↪azania R(t) przy innych
funkcjach stanu, np. dla wczesnego wszechświata. Dopiero w uj ↪eciu relatywistycznym
ujawnia si ↪e istotny sens sta lej kc2 w równaniach Friedmana (krzywizna), sens zapisywania
równania Friedmana w postaci wyróżniaj ↪acej odr ↪ebne przypadki k = +1,0,−1 (jako
rodzaje przestrzeni)7 , sens R (promień krzywizny).

Trzeba też wyjaśnić dlaczego nasze nieuprawnione wyprowadzenie newtonowskie
doprowadzi lo jednak do poprawnego równania Friedmana? Z punktu widzenia fizyki
newtonowskiej nie ma żadnych podstaw do zaniedbania sumarycznego wp lywu na cz ↪astk ↪e
m nieskończonej masy spoza sfery R (przyk lad B.7.). Dopiero w laśnie na gruncie OTW
można pokazać (w zwi ↪azku z twierdzeniem Birkhoffa), że jednak zaniedbanie takie jest
usprawiedliwione — ale pod warunkiem, że pr ↪edkość punktów sfery jest znacznie mniejsza
niż pr ↪edkość świat la a grawitacja jest s laba, czyli sfera ma promień ma ly w porównaniu
z d lugości ↪a Hubble’a (r << rH = cT = c/H). Lecz te warunki oznaczaj ↪a, że OTW może
być lokalnie zast ↪apiona teori ↪a Newtona, st ↪ad prawid lowość wyników newtonowskich.
Bezpiecznie mog ↪a być one jednak stosowane tylko w niezbyt dużej skali, czyli nasz

”
ob lok

6Dlaczego? Niektóry z kosmologów (np.[48]) podaj ↪a t lumaczenie analogiczne jak dla paradoksu Ol-

bersa, oparte na skończonej pr ↪edkości rozchodzenia si ↪e oddzia lywań grawitacyjnych i skończonym wieku

wszechświata. Ale w istocie chodzi chyba o coś g l ↪ebszego. Paradoks dotyczy si l dzia laj ↪acych na dan ↪a

mas ↪e i determinuj ↪acych jej ruch w absolutnej przestrzeni Newtona. Wed lug OTW wzgl ↪edny ruch mas,

spoczywaj ↪acych w uk ladzie wspó lporuszaj ↪acym si ↪e, wywo lany jest przyrostem przestrzeni i na masy nie

dzia laj ↪a żadne si ly, samo to poj ↪ecie jest zb ↪edne — paradoks nie wyst ↪epuje (szerzej patrz [45])
7Zauważymy tu różnic ↪e, że w uj ↪eciu newtonowskim przypadki k < 0 czyli E > 0 i k > 0, czyli E < 0 nie

stanowi ↪a jakichś odr ↪ebnych klas — można je opisać wspólnym k zmieniaj ↪acym si ↪e w sposób ci ↪ag ly np. gdy

w sposób ci ↪ag ly powi ↪ekszamy g ↪estość ρ . Tymczasem w uj ↪eciu relatywistycznym mamy istotnie odr ↪ebne

klasy odpowiadaj ↪ace k = +1 (przestrzeń zamkni ↪eta) i k = −1 (przestrzeń otwarta), nie przechodz ↪ace

w siebie). Na przyk lad dla k = +1 czyli ρ > ρKR ca lkowita obj ↪etość przestrzeni czyli i ca lkowita masa

wszechświata jest skończona, tymczasem po doj́sciu do ρ < ρKR mamy k = −1, V = ∞ i obj ↪etość

przestrzeni oraz ca lkowita masa musi być nieskończenie wielka. Przestrzeń jest albo eliptyczna, albo

p laska, albo hiperboliczna. Dlatego też np. Friedman nie znalaz l automatycznie już w latach 1922-1924

modelu Einsteina — de Sittera jako szczególnego przypadku swoich równań; model ten musia l czekać na

odkrycie do 1932.
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py lowy” powinien reprezentować tylko ma l ↪a lokaln ↪a próbk ↪e wszechświata (choć pierwotnie
Milne i Mc Crea uważali [107], że wype lnia on ca l ↪a przestrzeń, a wielu autorów stale
pisze, że ob lok jest

”
skończony lecz duży” — d ↪aż ↪ac chyba do wyeliminowania zgodnie z

ZK brzegów i centrum). Jeżeli zatem chcielibyśmy rozszerzać newtonowskie zwi ↪azki na
ca ly wszechświat trzeba zachować ostrożność.

C.36 Parametr deceleracji i bezwymiarowa g
↪
estość

wszechświata. Znów równania Friedmana.

Już pobieżne spojrzenie na przebieg funkcji R(t) w modelach Friedmana uwidacznia fakt
hamowania szybkości rozszerzania (vmaleje, gdyż v = ṙ = r0Ṙ zaś Ṙ maleje), maj ↪acy
oczywist ↪a przyczyn ↪e we wzajemnym przyci ↪aganiu grawitacyjnym galaktyk (interpretacja
newtonowska). Dlatego najlepiej już teraz wprowadzić parametr deceleracji (hamowania)
q, co pozwoli na dyskusj ↪e już z jego pomoc ↪a równań Friedmana, ich rozwi ↪azań, wieku
wszechświata, itd. Parametr deceleracji jest ważny także dlatego iż wyznaczaj ↪ac go obser-
wacyjnie możemy wnioskować o modelu, przysz lości i cechach naszego realnego wszech-
świata, obchodz ↪ac w ten sposób trudności z bezpośrednim wyznaczeniem jego średniej
g ↪estości 8.

1. W zwykle stosowanej formalnej definicji

q = −RR̈/Ṙ2 (6.46)

sens parametru nie jest zbyt czytelny. Lepiej b ↪edzie najpierw, w analogii do prawa
Hubble’a, obliczyć przyspieszenie

a = r̈ = r0R̈ = (R̈/R)r (6.47)

sk ↪ad widać, że parametr akceleracji R̈/R jest sta l ↪a niezależn ↪a od wspó lrz ↪ednych
analogiczn ↪a do sta lej Hubble’a H(t), o wymiarze [H2]. St ↪ad już jest jasne, że chc ↪ac
mieć bezwymiarowy i dodatni przy hamowaniu parametr deceleracji wprowadzimy
go definicj ↪a

q(t) = − R̈

RH2
= −R̈R

Ṙ2
(6.48)

Sens, znak i możliwe wartości q(t) nie s ↪a dla studentów od razu oczywiste, należy
wi ↪ec rysować przyk lady różnych R(t) o dodatnich lub ujemnych q, wskazuj ↪ac, że na
ogó l q zależy od czasu i zmienia wartość wzd luż krzywej R(t).

8Obserwacyjne wyznaczanie q na drodze tzw. testów ”przesuni ↪ecie—jasność” z wykorzystaniem galak-

tyk jako ”standardowych świec” niezbyt si ↪e dot ↪ad udawa lo z powodu niepewności pomiarowych — ale

niedawne wykorzystanie jako tych świec supernowych przynios lo wyniki tak rewelacyjne i zaskakuj ↪ace, że

mamy dodatkowy impuls do omawiania parametru deceleracji.
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Użyteczność parametru deceleracji q(t0) = q0 uwidocznimy pe lniej wskazuj ↪ac,
że przy jego pomocy można w przybliżeniu wyznaczyć model naszego wszechświata
R(t) w niezbyt odleg lym od obecnej chwili t0 przedziale czasu

R(t) = R(t0) + (t− t0)Ṙ(t0) +
1

2
(t− t0)2R̈(t0) + . . . = (6.49)

= R(t0)[1 + H0(t− t0)− 1

2
q0H0

2(t− t0)2 + . . .]

Pami ↪etaj ↪ac, że R(t0)/R(t) = z +1 możemy zwi ↪azek (6.49) wykorzystywać w kosmo-
logii obserwacyjnej.

2. Parametrem stosowanym w kosmologii jeszcze cz ↪eściej niż q, wr ↪ecz nieustannie, jest
bezwymiarowa g ↪estość wszechświata Ω . Ponieważ przysz lość wszechświata, jego
wiek i różne inne cechy zależ ↪a od porównania jego średniej g ↪estości ρ z g ↪estości ↪a
krytyczn ↪a ρKR, to w istocie wszystko zależy tylko od stosunku

Ω =
ρ

ρKR

(6.50)

Nasi studenci musz ↪a wdrożyć si ↪e do mówienia o wszechświecie w kategoriach Ω -
np. że p laski wszechświat Einsteina-de Sittera mamy przy Ω = 1 itp. Zwi ↪azek Ω z
parametrem deceleracji wynika z analizy równań Friedmana.

3. Teraz możemy już pokazać jak wyrażaj ↪a si ↪e równania Friedmana poprzez obserwa-
cyjne parametry H oraz q (lub Ω ). Drugie równanie Friedmana (6.23) po uwzgl ↪ed-
nieniu definicji q można zapisać jako

ρ +
3p

c2
=

3

4πG
H2q (6.51)

Zatem dla okresu historii wszechświata w którym p = 0 przybiera ona postać

ρ =
3

4πG
H2q czyli ρ = ρKR · 2q (6.52)

a zatem

Ω = 2q (6.53)

gdzie uwzgl ↪ednilísmy definicj ↪e ρKR oraz pos lużylísmy si ↪e parametrem Ω . Pierwsze
równanie Friedmana (6.21) po uwzgl ↪ednieniu definicji ρKR oraz Ω zapisze si ↪e w
zawsze stosowalnej postaci

kc2

R2
= H2 · (Ω− 1) (6.54)

który możemy też odczytać jako formu l ↪e na obserwacyjne wyznaczenie krzywizny
wszechświata. Oczywíscie dla wszechświata w którym p = 0 możemy stosować to
równanie Friedmana także w postaci

kc2/R2 = H2(2q − 1) (6.55)
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Z tych zwi ↪azków studenci widz ↪a jasno, że wartość q jest prosto powi ↪azana z g ↪estości ↪a
wszechświata, a dok ladniej jest zdeterminizowana przez bezwymiarow ↪a g ↪estość Ω , oraz
że od wartości q uzależniona jest też krzywizna wszechświata k/R2. (punkt 4) W szczegól-
ności dla p laskiego wszechświata Einsteina-de Sittera otrzymujemy natychmiast z (6.55)
lub (6.53)

q = 1/2 (6.56)

co student może także stwierdzić podstawiaj ↪ac wprost R = at2/3 do definicji q. Trzeba
przypomnieć,że na ogó l q 6= const jest funkcj ↪a czasu. Dla wszechświata zamkni ↪etego k =
+1 i (6.55) wskazuje, że wówczas w dowolnej chwili q(t) > 1/2; to samo widzimy od razu
z (6.53). Analogicznie, we wszechświecie otwartym zawsze q(t) < 1/2. Studenci musz ↪a si ↪e
wdrożyć do pami ↪etania że wartość q, podobnie jak Ω, rozdziela możliwe wszechświaty na
trzy odr ↪ebne klasy.

C.37 Matematyczna analiza równań Friedmana:

ogólne cechy rozwi
↪
azań.

1. Rozwi ↪azanie równań Friedmana (przy p = 0) dla najprostszego i najważniejszego
przypadku k = 0, to jest R = at2/3 studenci znaj ↪a już dobrze. Ścis le rozwi ↪azania dla
przypadków k = +1 oraz k = −1 można przedstawić parametrycznie

k = +1 → R =
Rmax

2
(1− cos η), t =

Rmax

2c
(η − sin η) (6.57)

k = −1 → R =
Rmax

2
(cosh η − 1), t =

Rmax

2c
(sinh η − η) (6.58)

gdzie sta la

Rmax =
8πG

3c2
ρ(t0)R3

0 (6.59)

Ponieważ zależność R(t) jest w takich zwi ↪azkach ma lo czytelna trzeba sporz ↪adzić
wykres podstawiaj ↪ac zwi ↪ekszaj ↪ace si ↪e wartości za parametr η. Otrzymujemy klasycz-
ne wykresy R(t) dla modeli Friedmana podobne do naszkicowanych w przyk ladzie
B.7.

2. Ścis le rozwi ↪azanie trzeba wypisać (można je analizować komputerowo), ale dla na-
szych celów istotniejsze jest, że ogólne cechy rozwi ↪azań możemy przedstawić studen-
tom bez podawania rozwi ↪azań szczegó lowych. Możemy przede wszystkim od razu
pokazać wprost z równań konieczność istnienia osobliwości pierwotnej(9.

9Mianowicie podstawiaj ↪ac do równania Friedmana(6.11) zwi ↪azek ρR3 = ρ0R
3
0 dostajemy je w postaci

Ṙ2 =
8

3c2
πGρ0

R3
0

R
− kc2 (6.60)

Ponieważ w obecnej chwili t0 wszechświat rozszerza si ↪e, to dla chwili w niedawnej przesz lości t < t0
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Ponadto:

Dla k = +1 od razu widać, że zwi ↪azany grawitacyjnie wszechświat osi ↪aga mak-
symalny rozmiar gdy Ṙ(t) = 0, co poprzez równanie Friedmana w postaci (6.60)
daje natychmiast

Rmax =
8

3c2
πGρ0R

3
0 (6.61)

przy czym (z podstawowej postaci równania Friedmana (6.12) dla k = +1) R0 =
c(8

3
πGρ0 − H2

0 )−1/2. Tak wi ↪ec mierz ↪ac H0 i ρ0 możemy poznać zarówno obecny
promień krzywizny wszechświata jak i promień maksymalny, w fazie najwi ↪ekszgo
rozszerzenia. Staje si ↪e teraz jasne dlaczego sta la Rmax w ścis lych rozwi ↪azaniach
(6.57) i (6.58) — maj ↪aca sens maksymalnego promienia wynosi w laśnie tyle ile tam
podano.
Przekszta lcaj ↪ac (6.61)  latwo pokażemy, że Rmax można też zapisać jako

Rmax =
c

H0

Ω0

(Ω0 − 1)3/2
=

c

H0

2q0

(2q0 − 1)3/2
(6.62)

Uzyskujemy także  latwo zależność

Rmax

R0

=
Ω0

Ω0 − 1
=

2q0

2q0 − 1
(6.63)

Zwi ↪azki (6.61),(6.62),(6.63) wykorzystywane dla różnych wartości Ω0, H0 u latwiaj ↪a
analiz ↪e modelu k = +1. Znaj ↪ac Rmax możemy  latwo otrzymać z równania Friedmana
(6.11), że minimalna g ↪estość wszechświata (wobec Ṙ = 0)wyniesie

ρmin = 3c2/8πGRmax2 (6.64)

st ↪ad obliczymy ca lkowita mas ↪e wszechświata

M = ρminVmax = ρmin · 2π2R3
max =

3πc2Rmax

4G
(6.65)

Także ca lkowity czas istnienia wszechświata tBB, od pocz ↪atku do końcowej osobli-
wości, znajd ↪a studenci  latwo jako

tBB = 2tmax = π
Rmax

c
= π

Ω0

(Ω0 − 1)3/2
T0 (6.66)

musi być R(t) < R(t0). Zwi ↪azek (4.4) prowadzi wówczas algebraicznie do wniosku, że Ṙ(t) > Ṙ(t0) przy

czym Ṙ(t0) > 0 (rozszerzanie). Sytuacja powtarza si ↪e dla dalszych chwil wcześniejszych czyli Ṙ(t) stale

rośnie gdy t maleje, zatem krzywa R(t) coraz stromiej zakrzywia si ↪e w dó l i musia l w przesz lości istnieć

moment kiedy R = 0. W chwili tej odleg lości wzajemne r(t) = r0R(t) dowolnych punktów osi ↪agaj ↪a zero,

a g ↪estość staje si ↪e nieskończenie wielka. Mamy doczynienia z osobliwości ↪a pierwotn ↪a, któr ↪a — w ramach

modeli Friedmana — możemy uważać za pocz ↪atek wszechświata. Moment osobliwy wybieramy jako zero

czasu czyli R(0) = 0. Opisany tu przebieg funkcji R(t) ma w interpretacji newtonowskiej oczywist ↪a

przyczyn ↪e fizyczn ↪a. Jest ni ↪a wzajemne przyci ↪aganie si ↪e galaktyk powoduj ↪ace grawitacyjne hamowanie,

czyli deceleracj ↪e szybkości rozszerzania si ↪e w miar ↪e up lywu czasu. Nachylenie R(t) musi stale maleć ze

wzrostem czasu.
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gdzie T0 jest dzisiejsz ↪a wartości ↪a czasu Hubble’a.

Dla k = −1 możemy  latwo znaleźć graniczne zachowanie si ↪e rozwi ↪azania R(t). W
tym przypadku dla t → ∞ także R(t) → ∞, toteż równanie Friedmana przyjmuje
postaci graniczne:

t →∞, Ṙ2 ∼= c2, sk ↪ad R ∼= ct

t → 0, Ṙ2 = A
R
, sk ↪ad R ∼= at2/3 (jak przy k=0)

(6.67)

Teraz już każdy student z  latwo narysuje R(t) w tym przypadku.

3. Studenci mog ↪a zauważyć, że formalnie rozwi ↪azanie (6.57) dla k = +1 pozwala na
rozszerzenie czasu istnienia wszechświata do nieskończoności, co daje wszechświat
cykliczny (oscyluj ↪acy). Rzeczywísci, w przypadku wszechświata zamkni ↪etego widzi
si ↪e czasem dorysowane na wykresie R(t) dalsze identyczne cykle. Trzeba jednak
pami ↪etać o dwóch okolicznościach. Po pierwsze jest to tylko nieusprawiedliwiony
zabieg formalny — w osobliwości trac ↪a sens za lożenia OTW i nie ma żadnych re-
alnych podstaw do zak ladanie w ogóle istnienia wszechświata poza tym punktem.
Po drugie gdyby wszechświat przeży l osobliwość i zachowa l przy tym tożsamość
(zapami ↪eta l stan przed osobliwości ↪a), to jak pokaza l Tolman [123] powolny wzrost
entropii (poprzez fotonowe promieniowanie gwiazd) prowadzi do powolnego zwi ↪ek-
szania kolejnych Rmax oraz okresów tBB. Nast ↪epne cykle by lyby wi ↪ec coraz wi ↪eksze
(aż do odleg lej stabilizacji gdy gwiazdy przesta lyby si ↪e tworzyć i promieniować).

C.38 Kosmologiczne obliczanie wieku wszechświata.

Znajomość rozwi ↪azań równania Friedmana daje możliwość odpowiedzi na ważne i zawsze
interesuj ↪ace studentów pytanie o aktualny wiek wszechświata t0.

1. W najprostszym uj ↪eciu zasadniczy tok myśli zosta l przedstawiony w przyk ladzie
B.9. W naszych wyk ladach zwracać trzeba g lównie uwag ↪e na

— podstawow ↪a ide ↪e zawart ↪a w tym przyk ladzie jak znaleźć wartość t0,

— dopuszczalny zakres wartości t0, wp lyw na t0 wartości H0 i q0 (deceleracja),

— zwi ↪azek z ilości ↪a materii ukrytej.

Czas Hubble’a by lby wiekiem wszechświata gdyby szybkość rozszerzania w przesz lo-
ści by la taka sama jak obserwowana w danej chwili t (tj. gdyby Ṙ(t) = const, co
dawa loby przerywan ↪a linie na rys.6.3). Jednak wskutek deceleracji zawsze, zgodnie z
rysunkiem, mamy t < T . Widzimy, że bież ↪acy wiek wszechświata jest zawsze mniej-
szy od odpowiadaj ↪acego mu czasu Hubble’a.

Znajomość H0 = Ṙ(t0)/R(t0) oznacza znajomość nachylenia R(t) w dzisiejszej
(t = t0)chwili. Miejsce przeci ↪ecia R(t) z osi ↪a czasu zależy od kszta ltu R(t), czyli
poza H0 zależy jeszcze od dzisiejszej g ↪estości materii ρ0. Im wi ↪eksze ρ0 tym by la
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wi ↪eksza grawitacyjna deceleracja i tym jest mniejszy wiek wszechświata t0 w porów-
naniu z T0.

1) Przy ρ ≈ 0 mielibyśmy t0 ≈ T0.

2) Przy ρ0 = (ρ0)KR mamy do czynienia z wszechświatem Einsteina-de Sittera
(k = 0). Jak podano w przyk ladzie B.9. otrzymujemy wówczas dla dowolnej

chwili T = R(t)

Ṙ(t)
= 3

2
t czyli t = 2

3
T . Przy T0 = 18 · 109 lat dzisiejszy wiek

wszechświata wynosi lby t0 = 12 · 109 lat.

3) Przy ρ0 > (ρ)KR (k=+1, wszechświat zamkni ↪ety) samo tylko równanie Fried-
mana daje dla ρ0 →∞ spadek wieku wszechświata do t0 → 0. Możemy jednak
wówczas uzyskać z modelu realistyczne ograniczenie górne na g ↪estość wszech-
świata wyrażone poprzez oczywisty warunek, aby wiek wszechświata by l d luż-
szy niż oszacowany niezależnie wiek wyst ↪epuj ↪acych w nim obiektów (np. stare
gwiazdy). Jak wskazujemy poniżej warunek ten oznacza, że ρ0 może przewyż-
szać (ρ0)KR najwyżej oko lo 2-krotnie, tzn. Ω0 ≤ 2 — a być może prowadzi do
znacznie bardziej radykalnych wniosków, jeśli istniej ↪a naprawd ↪e obiekty starsze
niż stare gwiazdy (patrz punkt poniżej).

2. W sprzyjaj ↪acych warunkach wyk ladowych by loby bardzo wskazane prześledzić ilo-
ściowo wp lyw obecnej g ↪estości wszechświata Ω0 (lub parametru deceleracji, q0 =
Ω0/2) na ścísle wyrażony wiek wszechświata t0 — tzn. obliczać t0 dla różnych war-
tości Ω0.

Ze ścis lych rozwi ↪azań równań Friedmana (6.57) i (6.58) można uzyskać(10 ścis le
wartości na t0 dane przez zwi ↪azki

t0 = f(Ω0) · T0 (T0 = H−1, czas Hubble’a) (6.68)

gdzie

• dla Ω0 = 1 → f(Ω0) = 2/3 (jak już  latwo uzyskalísmy)

• dla Ω < 1 → f(Ω0) = (1− Ω0)−1 − (Ω0/2)(1− Ω0)−3/2 cosh−1(2/Ω0 − 1)

• dla Ω < 1 → f(Ω0) = (Ω0/2)(1− Ω0)−3/2[cos−1(2/Ω0 − 1)− (2/Ω0)(Ω0 − 1)−1/2]
(6.69)

Zwi ↪azki te umożliwiaj ↪a przez proste podstawienia różnych wartości za H0 oraz
Ω0 zdobycie praktycznych i dok ladnych informacji o realnie wyst ↪epuj ↪acym wieku
wszechświata t0. Otrzymuje si ↪e na przyk lad nast ↪epuj ↪ace liczby (wykorzystujemy tu
powszechnie znany zapis) H0 = 100h km/s/Mpc):

• Ω = 1, h = 1, → t0 = 6, 6 · 109 lat
Ω = 1, h = 0, 5, → t0 = 13 · 109 lat

• Ω � 1, h = 1, → t0 = 10 · 109 lat
Ω � 1, h = 0, 5, → t0 = 20 · 109 lat

10Przy standardowych modelach Friedmana, gdzie sta la kosmologiczna nie istnieje (Λ = 0)
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• Ω = 2, h = 1, → t0 = 6, 0 · 109 lat
Ω = 2, h = 0, 5, → t0 = 12 · 109 lat

C.39 Czy obliczony kosmologicznie wiek wszechświa-

ta jest zbyt krótki?

Problem wieku wszechświata pojawi l si ↪e od razu przy powstaniu kosmologii w latach
20-tych XX w., kiedy E. Hubble zmierzy l H0 ≈ 500km s−1Mpc−1, co dawa lo na wiek
wszechświata t0 < H−1

0 = 2 · 109 lat, a S lońce ok. 5 · 109 lat. Ale późniejsze poprawki
w mierzeniu odleg lości (zw laszcza rewizja Baade’go, który w 1954 r. odkry l drugi rodzaj
cefeid ) sprowadzi ly sta l ↪a Hubble’a do wartości 50 < H0 < 100 km s−1Mpc−1, co prowadzi
do wartości wieku wszechświata podanych w punkcie C.38., komfortowo zgodnych z wie-
kiem Ziemi czy S lońca. Jednak później nauczono si ↪e obliczać wiek najstarszych gwiazd,
skupionych w gromadach kulistych i różni autorzy otrzymali wyniki skupiaj ↪ace si ↪e przy
wartości tGK = (15±3) ·109 lat11. Porównuj ↪ac ten wiek z wartościami wieku wszechświata
t0 (patrz C.38.) widzimy, że znaleźlísmy si ↪e na granicy pewnego konfliktu. Jeżeli dok lad-
niejsze pomiary potwierdz ↪a, że sta la Hubble’a jest znacznie wi ↪eksza od 50 km s−1Mpc−112,
lub wartość Ω jest duża(13 — ale

”
co gorsza” zarówno H0 jak Ω s ↪a duże — to kosmolo-

gicznie (friedmanowsko) obliczony wiek wszechświata by lby zbyt krótki, aby można go
pogodzić z wiekiem gromad kulistych tGK . Konflikt wyst ↪api lby jaskrawo zw laszcza przy
wieku gromad przekraczaj ↪acym 15 · 109 lat.

W tym kontekście na szczególn ↪a uwag ↪e zas luguj ↪a nowe oceny wieku wszechświata oparte
na metodach datowania izotopowego, gdyż zdaj ↪a si ↪e przynosić radykaln ↪a niespodziank ↪e.
Metody te oparte na analizie abundancji d lugożyciowych izotopów promieniotwórczych i
w poprzednich latach podawano, że prowadz ↪a do wieku wszechświata oko lo tiz ≈ 11·109 lat
[125]. Jednakże post ↪ep w kosmologii izotopowej (lepsze rozumienie roli r-procesu w astrofi-
zyce) zdaje si ↪e prowadzić do istotnie nowych wyników. Klapdor i wspó lpracownicy podali
([126, 127, 128, 129]), że obliczony izotopowo wiek wszechświata wynosi aż tiz ≈ 22+2

−5 ·109

lat. Wiek tiz > 17 · 109 lat oznacza, że rzeczywíscie stan ↪elísmy w obliczu konfliktu z ko-
smologicznie wyznaczonym wiekiem wszechświata t0, który przy obliczaniu go z równań
Friedmana okazuje si ↪e zbyt krótki. Konflikt staje si ↪e szczególnie ostry jeśli Ω = 1 (inflacja).

W tej sytuacji wydaje si ↪e, że jedynym czynnikiem mog ↪acym rozwi ↪azać problem jest przy-
j ↪ecie istnienia niezerowej sta lej kosmologicznej Λ > 0. Sta la kosmologiczna ma sens (new-
tonowski) uniwersalnego odpychania kosmologicznego, a wi ↪ec przeciwdzia la grawitacyjnej
deceleracji. To prowadzi do wyd lużenia wieku wszechświata, który może zbliżyć si ↪e do

11Co prawda dwa lata temu nowe dane z satelity Hipparcos wydaj ↪a si ↪e prowadzić do wieku gromad

kulistych tylko 12 mld, a może nawet 10 mld lat (patrz[124]), ale oto czytamy, że ostatnio A. Udalski

dokona l ważnej rewizji bazowej odleg lości do Ob loku Magellana co z powrotem podnosi wiek gromad.
12Pierwsze dane z kosmologicznego Teleskopu Hubble’a wskazuj ↪a na H0 ≈ 70 km s−1Mpc−1.
13Dużej wartości Ω = 1 domaga si ↪e standardowa teoria inflacji wczesnego wszechświata w standardowej

(friedmanowskiej) kosmologii (Λ = 0).
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wieku Hubble’a, a nawet go przekroczyć. Takie wyd lużenie kosmologicznego t0 rozwi ↪azuje
konflikt.

Analizuj ↪ac dok ladniej to zagadnienie (patrz [130]) Klapdor i Grotz doszli do wniosku(14,
że jeżeli chcemy unikn ↪ać sprzeczności w obliczaniu wieku wszechświata to musimy uznać,
że w obecnym wszechświecie istnieje niezerowa g ↪estość energii próżni, czyli dodatnia sta-
 la kosmologiczna. Przy tym dla przypadku p laskiego wszechświata k = 0, faworyzowa-
nego przez scenariusz inflacji, przyjmuj ↪ac izotopowy wiek wszechświata tiz = 22 · 109

lat, otrzymuje si ↪e Λ = (0.5 ÷ 1.9) · 10−56 cm−2, co odpowiada g ↪estości energii próżni
ρvac = (2.5 ÷ 10) · 10−30 gcm−3 lub ΩΛ = ρvac/ρKR ≈ 0, 2 ÷ 1, 0 (15. Przeważaj ↪ace zero
wartości sta lej kosmologicznej Λ > 0 otrzymuje si ↪e, dla przypadku p laskiego wszechświata
k = 0, także dla niższych wartości wieku wszechświata, aż do t0 ≥ 13 · 109 lat.

Oczywíscie tak rewelacyjne i rewolucyjne wnioski domagaj ↪a si ↪e dalszych niezależnych
potwierdzeń.

14Wnioski te przedstawi l Klapdor na konferencji w Erice (w której mia lem możność uczestniczyć) już

w roku 1985, a nast ↪epnie opublikowa l w [130]. Tak realna ewidencja Λ > 0 zosta la przedstawiona już 13

lat wcześniej niż ostatnie g lośne prace oparte na badaniach supernowych(patrz [92, 93, 122, 131]).
15Warunek k = 0 (inflacja) wymaga teraz tylko Ω = ΩMAT + ΩΛ = 1. Tak wi ↪ec na przyk lad przy

ΩΛ ≈ 0, 7 warunek k = 0, domaga lby si ↪e tylko ΩMAT ≈ 0, 3, zgodnie z wi ↪ekszości ↪a danych o g ↪estości

materii wszechświata( l ↪acznie z materi ↪a ukryt ↪a, patrz rozdzia l 7 tej pracy).
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Rozdzia l 7

Ukryta materia wszechświata.

Linia Treści (Linia A5)

• Kwestia pomiaru średniej g ↪estości rzeczywistego wszechświata, trudności pomiarów
bezpośrednich. Rodzaje materii wszechświata.

• Metoda wyznaczania bezwymiarowej g ↪estości Ω przez pomiar stosunków masy do
jasności M/L. G ↪estość promieniowania wszechświata L.

• Jasność galaktyk i masy ich świec ↪acej materii. Relacja Fabera-Jacksona (galaktyki
eliptyczne) i Tully’ego-Fishera (galaktyki spiralne). Metoda syntezy populacji jako
przyk lad metod statystycznych. Wyniki liczbowe dla M/L oraz Ω.

• Obliczanie masy galaktyki jako wst ↪epny przyk lad metody dynamicznej.Różniczkowa
rotacja Galaktyki, przesuni ↪ecie dopplerowskie dla gwiazd i ob loków wodoru otacza-
j ↪acych S lońce, wyznaczanie pr ↪edkości rotacji dla S lońca. Obliczanie masy galaktyki
wewn ↪atrz orbity S lońca.

• Krzywe rotacji dla galaktyk spiralnych — postać oczekiwana i zaskakuj ↪ace wyniki
pomiarowe. Wnioski o istnieniu ciemnej materii ukrytej i szacunek jej ilości wewn ↪atrz
galaktyki. Wartości M/L dla galaktyk spiralnych, wnioski o Ω.

• Rodzaje materii i rozk lad masy w naszej Galaktyce. Typy gwiazd i podsystemy
gwiazdowe, py l, gaz. Rodzaje promieniowania. Rozk lad masy i ciemna materia w
pobliżu S lońca. Wyznaczanie krzywej rotacji materia ukryta (wewn ↪atrz dysku i poza
nim), modele rozk ladu masy. Zag ↪eszczenie centralne i j ↪adro Galaktyki(czy czarna
dziura?).

• Dynamiczne metody wyznaczania M/L dla galaktyk eliptycznych — dyspersja pr ↪ed-
kości, model Kinga.
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• Podwójne uk lady galaktyk, dynamiczne metody oceny masy zwi ↪azanej grawitacyj-
nie. Wartości M/L, ciemna materia uk ladu.

• Twierdzenie o wiriale dla grup oraz galaktyk. Materia ukryta i jej dominacja w skali
grup i gromad. Wartości M/L, wnioski o wartości Ω.

• Analiza liczbowa wartości M/L oraz Ω dla gromady w Warkoczu Bereniki (Coma
Berenicae Cluster).

• Podsumowanie pomiarów M/L i kwestia globalnej wartości Ω. Czy możemy spodzie-
wać si ↪e Ωwsz = 1 w skali wszechświata? Przes lanki teoretyczne (inflacja?) i wst ↪epne
dane o pomiarach w najwi ↪ekszych skalach (Virga flow, IRAS, zliczenia). Krytyka
postulatów o Ωwsz = 1, umocnienie si ↪e wartości Ωwsz < 1 (Ωwsz ≈ 0, 20).

• Niestandardowe spojrzenie na rezultaty pomiarów Ωwsz — sta la kosmologiczna otwie-
ra nowe możliwości!

• Jaka jest natura ukrytej materii dominuj ↪acej wszechświat? Odkrycie niebarionowości
zasadniczej masy wszechświata, znaczenie tego stwierdzenia.

• Czy neutrina maj ↪a mas ↪e i czy to w laśnie neutrina kosmiczne mog ↪a stanowić ukry-
t ↪a materi ↪e wszechświata (w ca lości lub dominuj ↪acej cz ↪eści)? Analizy teoretyczno-
obserwacyjne (jako przyk lad teorii D.Sciamy) oraz niedawne doniesienia o zmierze-
niu masy neutrin (Kamiokande, oscylacje neutrin).

• Neutrina a formowanie galaktyk (informacyjnie).
”
Gor ↪aca” czy

”
zimna” materia

ukryta. Czy pomiary ukrytej materii wskaż ↪a na realność cz ↪astek
”
egzotycznych”

(aksjony, cz ↪astki supersymetryczne)?

• Materia ukryta a rozwijanie si ↪e pogl ↪adu na wszechświat.

Linia Przyk ladów (Linia B)

B.10 Jak obliczyć mas
↪
e galaktyki?

Ponieważ gwiazdy w Galaktyce pomimo przyci ↪agania tworz ↪a uk lad stabilny, a ponadto
charakterystycznie sp laszczony w formie dysku, możemy już st ↪ad przypuszczać, że gwiaz-
dy (wraz z wodorem mi ↪edzygwiazdowym) obiegaj ↪a centrum Galaktyki. Ten ruch obrotowy
zosta l stwierdzony obserwacyjnie przez pomiary przesuni ↪eć dopplerowskich (o charakte-
rystycznym rozk ladzie przestrzennym ) dla świat la gwiazd otaczaj ↪acych S lońce oraz dla
linii λ = 21 cm wodoru mi ↪edzygwiazdowego. Z pomiarów tych przesuni ↪eć wynika, że na
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przyk lad S lońce, znajduje si ↪e w odleg lości r ≈ 0, 7R ≈ 8, 5kpc od centrum Galaktyki,
obiega to centrum z pr ↪edkości ↪a V ≈ 220 km/s (czyli w czasie T ≈ 240 · 106 lat)(1.

Mas ↪e Galaktyki M zawart ↪a wewn ↪atrz orbity S lońca (o masie MS l) możemy w przybli-
żeniu wyznaczyć natychmiast za zwi ↪azku

MS l · v2

r
=

GMS lM

r2
(7.70)

sk ↪ad

M =
v2r

G
(7.71)

Podstawiaj ↪ac liczby otrzymamy

M ≈ 2 · 1041 kg ≈ 9 · 1010MS l (7.72)

Ponieważ tylko niewielki procent gwiazd znajduje si ↪e dalej od j ↪adra Galaktyki niż S lońce,
podana wyżej wielkość wyznacza rz ↪ad wielkości masy Galaktyki(2. Mówi ↪ac ostrożniej —
obszaru zawieraj ↪acego gwiazdy i dzi ↪eki ich świat lu widzianego jako Galaktyka. Czy jed-
nak poza tym obszarem nie ma już na pewno znacznych ilości żadnej innej, nieświec ↪acej
materii?

B.11 Sk
↪
ad wiemy o istnieniu ukrytej materii wszech-

świata?

1. Krzywe rotacji galaktyk.

Z nowych obserwacji wynika, że neutralny wodór można wykryć nie tylko wewn ↪atrz
dysków galaktycznych, ale również daleko poza obszarem galaktyki. Ca lkowita masa
tego wodoru jest niewielka w porównaniu z mas ↪a gwiezdnego dysku(3, ale pomiary
przesuni ↪eć dopplerowskich dla charakteryzuj ↪acej wodór linii λ = 21 cm pozwalaj ↪a
wyznaczyć także na dużych odleg lościach pr ↪edkość rotacji tego wodoru wzgl ↪edem
centrum. W jaki sposób powinna on zależeć od odleg lości od centrum galaktyki?

Jeśli przyj ↪ać, że rozk lad masy ograniczony jest do zag ↪eszczenia centralnego o pro-
mieniu R, w którego wn ↪etrzu ρ = const, to ze zwi ↪azku analogicznego do (7.71)
otrzymamy:

1Patrz np.[50]
2Wed lug dok ladniejszych pomiarów i obliczeń w naszej Galaktyce masa zag ↪eszczenia centralnego wy-

nosi Mj = 1, 0 ·1010Ms, zaś masa ca lego dysku galaktycznego Md ≈ 6 ·106MS l (patrz np.[50]). W naszym

przybliżonym obliczeniu zak ladalísmy (nies lusznie), że masa Galaktyki roz lożona jest kulistosymetrycznie.
3Stanowi zwykle kilka procent masy ca lkowitej (patrz np.[59],[132, 133]).
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1) dla r < R, uwzgl ↪edniaj ↪ac, że wówczas M(< r) = 4
3
πr3 · ρ

v =

√
4

3
πGρ · r czyli v ∼ √ρ · r (7.73)

2) natomiast dla r > R

v =

√
GM

r
czyli v ∼ r−1/2 (7.74)

Możemy si ↪e zatem spodziewać dla galaktyk krzywe rotacji v = f(r) o przebiegu jak
na rys.7.1a.

Rysunek 7.1: Krzywe rotacji galaktyk. Na rys.7.1a przedstawiona jest zależność oczeki-

wana, jeżeli masa galaktyki jest skupiona g lównie w świec ↪acym zag ↪eszczeniu centralnym.

Faktycznie obserwowane zależności pokazane s ↪a na rys.7.1b, 7.1c i 7.1d (patrz 6.50). Ob-

serwowana sta lość pr ↪edkości v ≈ const (czyli M/r ≈ const) świadczy o istnieniu dużych

ilości ciemnej, ukrytej materii daleko poza zag ↪eszczeniem centralnym i nawet dyskiem.

Tymczasem pomiary pokazuj ↪a (dla naszej Galaktyki lub np. galaktyki Androme-
dy oraz wielu innych(4), że wprawdzie wewn ↪atrz centralnego zag ↪eszczenia pr ↪edkości
rotacji faktycznie wzrastaj ↪a z odleg lości ↪a w przybliżeniu zgodnie z (7.73) — czyli

4Odpowiednie dane np. w [134, 135, 136, 137]
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centralne cz ↪eści wykazuj ↪a rotacj ↪e jak cia lo sztywne — jednak dalej i to nawet w
odleg lościach daleko poza widzialnym dyskiem pr ↪edkości gazu nie spadaj ↪a zgod-
nie z (7.74)! W rzeczywistości po osi ↪agni ↪eciu maksimum pr ↪edkości rotacji pozostaje
niemal sta l ↪a wielkości ↪a (patrz rys.7.1b,c,d) co najmniej do odleg lości kilkakrotnie
(kilkunastokrotnie) przewyższaj ↪acych promień zag ↪eszczenia centralnego5.

Jeżeli v = const to z (7.71) wynika, że w odleg lości r > R mamy M(< r) ∼ r.
Tak wi ↪ec dzia laj ↪aca grawitacyjnie, a zatem ca lkowita masa wzrasta proporcjonalnie
do odleg lości od centrum, daleko poza obszarem świecenia materii dysku. To świad-
czy, że galaktyki otoczone s ↪a rozleg lymi

”
halo” wype lnionymi jak ↪aś ciemn ↪a ukryt ↪a

materi ↪a, o masie istotnie znacz ↪acej — kilka razy przewyższaj ↪acej mas ↪e świec ↪acego
dysku(6.

2. Twierdzenie o wiriale dla gromad galaktyk.

Galaktyki zgrupowane s ↪a w gromadach, toteż na skutek dzia lania wzajemnych si l
grawitacji posiadaj ↪a zarówno energie potencjalne jak i energie kinetyczne (zwi ↪azane
z ich pr ↪edkościami w lasnymi wewn ↪atrz gromady wywo lanymi przez te wewn ↪etrzne
si ly grawitacyjne). Ponieważ z dobr ↪a dok ladności ↪a wi ↪ekszość gromad stanowi uk lad
odosobniony i stacjonarny musi w nich obowi ↪azywać grawitacyjne twierdzenie o
wiriale (wykorzystane już w przyk ladzie B.1):

∑
Ek =

1

2

∑
|Ep| czyli

∑
i

MiV
2
i

2
=

1

2

∑ GMiMj

rij

(7.75)

gdzie Vi oznaczaj ↪a pr ↪edkości w lasne galaktyk, rij ich wzajemne odleg lości, zaś Mi

ich masy. Tymczasem pomiary tych wielkości pokazuj ↪a, że we wszystkich badanych
gromadach lewa strona powyższych równości jest wi ↪eksza niż prawa, na ogó l bardzo
znacznie! Jaka może być przyczyna sta lego otrzymania

∑
Ek � 1

2

∑ |Ep|?

Zauważmy, że z matematycznego punktu widzenia przy zwi ↪ekszeniu mas Mi prawa
strona powyższych zwi ↪azków (∼ M2) rośnie szybciej niż lewa (∼ M). Obowi ↪azuj ↪ac ↪a
równość możemy wi ↪ec osi ↪agn ↪ać, ale dopiero przy konkretnej (dla każdej z gromad
wyliczonej) masie sumarycznej MGROM przewyższaj ↪acej sum ↪e mas przypisanych po-
szczególnym galaktykom.

Konkretne obliczenia pokazuj ↪a, że ca lkowita masa zawarta w obszarze gromady prze-
wyższa bardzo znacznie mas ↪e mas świec ↪acych dysków jej galaktyki, a wi ↪ec materii
widocznej (widocznej w jakikolwiek sposób: poprzez świat lo gwiazd czy rentgenow-
sk ↪a emisj ↪e z gor ↪acego gazu galaktycznego). przewyższa nawet sum ↪e mas, które po-
szczególne galaktyki wi ↪aż ↪a ze sob ↪a grawitacyjnie (wyliczon ↪a jak w punkcie B.10.1).

5Dla naszej Galaktyki zmierzono v = const co najmniej do 20 kpc (ale wylicza si ↪e, że ciemna materia

si ↪ega co najmniej do 40 kpc), zaś w niektórych galaktykach do 80 kpc;patrz np.[50, 138, 139].
6Na przyk lad dla naszej Galaktyki oblicza si ↪e z krzywych rotacji ca lkowit ↪a mas ↪e Mc ≈ 4, 6 · 1011MS l,

a zatem przewyższa ona mas ↪e świec ↪acego dysku oko lo 8-krotnie.
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Ostatecznie wszystkie takie wyniki świadcz ↪a jednoznacznie, że wewn ↪atrz gromad ga-
laktyk, wokó l świec ↪acych dysków galaktycznych, a zw laszcza w przestrzeni pomi ↪edzy
galaktykami, znajduje si ↪e niewidoczna ukryta materia, o masie znacznie przewyższa-
j ↪acej (kilkanaście lub kilkadziesi ↪at razy) mas ↪e widoczn ↪a.

B.12 Czy ukrytej materii jest wystarczaj
↪
aco dużo aby

to ona decydowa la o ewolucji i finalnym losie wszechświata?

Jaka jest jej natura?

1. Średnia g ↪estość wszechświata i jego przysz lość.

Wykrycie we wszechświecie materii ukrytej ma ogromne znaczenie — ścísle na-
ukowe i światopogl ↪adowe. Przypomina, że o przebiegu ewolucji, geometrii i losie
wszechświata decyduje stosunek jego średniej g ↪estości ρ do g ↪estości krytycznej ρKR,
czyli

Ω =
ρ

ρKR

(tzn. bezwymiarowa g ↪estość wszechświata) (7.76)

(Cechy wszechświata dla Ω < 1, Ω = 1, Ω > 1 s ↪a omówione w przyk ladzie B.8)

Jak ↪a odpowiedź na te fundamentalne kwestie daj ↪a pomiary?

Przede wszystkim okazuje si ↪e, że zarówno ρ i ρKR maj ↪a tak bardzo podobne warto-
ści rz ↪edu 10−29g/cm3, że przy istniej ↪acych niepewnościach pomiarowych stale jed-
noznaczne odpowiedz nie jest (raczej ) możliwa. (Jest to sytuacja może irytuj ↪aca,
ale w istocie intryguj ↪aca: czy ta zbieżność jest tylko przypadkiem? Czyżby by l jakís
powód, dla którego ρ nie jest np. 10000 razy wi ↪ekszy czy mniejszy niż ρKR?)

Ze wzgl ↪edu na znaczenie zagadnienia od wielu lat trwaj ↪a intensywne wysi lki zmierza-
j ↪ace do możliwie precyzyjnego wyznaczenia Ω (7. Przy obecnie preferowanej(8 warto-

ści sta lej Hubble’a w granicach 60 do 65km
s /Mpc mamy ρKR = 3H2/8πG ≈ 8·10−30

g/cm3. Uwzgl ↪ednienie tylko materii widocznej prowadzi do ρLUM ≈ 1 · 10−31 g/cm3,
co dawa loby wartość Ω zaledwie ΩLUM = 0, 019 (z wszelkimi konsekwencjami o

7Ze wzgl ↪edów pomiarowo-obliczeniowych dokonuje si ↪e tego w praktyce nie przez bezpośrednie pomiary

ρ i porównanie z ρKR (po pomiarach H), lecz poprzez pomiary stosunku masy do jasności absolutnej M/L

(w coraz wi ↪ekszych skalach przestrzennych) i porównanie jej z wyliczon ↪a krytyczn ↪a wartości ↪a (M/L)KR =

1350h(MS l/LS l) (gdzie h = H[km · s−1 · Mpc−1]/100[km · s−1 · Mpc−1] zaś MS l i LS l oznaczaj ↪a mas ↪e i

jasność S lońca, doskonale znane) — patrz komentarz C.42 w tej pracy.
8Z uwzgl ↪ednieniem danych, zaczynaj ↪acych nap lywać z satelitarnego Kosmicznego Teleskopu Hubble’a
9Przy osi ↪agni ↪etej obecnie precyzji pomiarowej uważa si ↪e, że ΩLUM jest zawsze w granicach ΩLUM ≈

0, 01÷0, 02, patrz np. [47], ale pojawiaj ↪a si ↪e ostatnio re-ewaluacje prowadz ↪ace do jeszcze niższych wartości

ΩLUM ≈ 0, 004, patrz np.[140].
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geometrii i losie wszechświata). Ale tu dochodzimy do fundamentalnego aspektu
wykrycia materii ukrytej. Bowiem pomiary, wykonane metodami omawianymi w
przyk ladzie B.10., pokazuj ↪a dobitnie, że materii ukrytej jest kilkanaście lub kilka-
dziesi ↪at razy wi ↪ecej niż widzialnej. Analiza krzywych rotacji dla poszczególnych
galaktyk wskazuje na ΩGAL ≈ 0, 03÷ 0, 07 10 (tyle wnosi ukryta materia zwi ↪azana z
poszczególnymi galaktykami). Dla gromad galaktyk twierdzenie o wiriale podnosi Ω
do wartości w zakresie ΩGROM ≈ 0, 12÷0, 50 11 (co jest miar ↪a ilości ciemnej materii
w skali gromad).

Od kilkunastu lat istniej ↪a poważne przes lanki teoretyczne (tzw.teoria inflacji wcze-
snego wszechświata [16, 147, 148, 149]) wskazuj ↪ace, że obecny wszechświat powinien
być pozbawiony krzywizny przestrzennej (k = 0), a to prowadzi loby nas(12 do
oczekiwanej wartości Ω = 1, 00 (obserwowana zbieżność wartości ρ i ρKR nie by lo-
by przypadkiem!). Czy możemy spodziewać si ↪e, że pomiary uwzgl ↪edniaj ↪ace ciemn ↪a
materi ↪e ukryt ↪a w jeszcze wi ↪ekszych skalach niż gromady galaktyk potwierdz ↪a tak ↪a
wartość?. Istotnie, donoszono o tego rodzaju pomiarach i wynikach rz ↪edu Ω ≈ 113,
ale obecnie pojawia si ↪e opinia, że zbiór wszystkich dost ↪epnych obserwacji wskazuje
na raczej mniejsze Ω, być może Ω = 0, 20÷0, 30 (14 (w skali wszechświata). Jednakże
kwestia jest nadal otwarta, a niew ↪atpliwie górne ograniczenie na Ω (otrzymane ze
wzgl ↪edu na inne aspekty dużych Ω15, kontrolowane obserwacyjnie) wynosi Ω ≤ 2.

Mimo tych niepewności w każdym wypadku już na pewno: to w laśnie materia ukryta
dominuje we wszechświecie, określaj ↪ac jego zawartość i decyduj ↪ac o przebiegu ewo-
lucji. Jest jej conajmniej 10-cio krotnie wi ↪ecej niż materii widzialnej (gdyż na pewno
Ω > 0, 10), a prawdopodobnie oko lo 20÷ 30 razy wi ↪ecej; ale nie wykluczone, że na-
wet 100(200?) razy wi ↪ecej (gdyby Ω ≈ 1.0 lub powyżej). W tym ostatnim wypadku
obecność ukrytej materii zmieni laby nawet konkluzje o finalnym losie wszechświata.

Jeżeli umocni si ↪e wynik Ω < 1 na przyk lad Ω ≈ 0, 20 ÷ 0, 30 to powinnísmy wnio-
skować, że żyjemy w rozszerzaj ↪acym si ↪e wiecznie wszechświecie, z pocz ↪atkiem, ale
bez końca, z geometri ↪a o ujemnej krzywiźnie (k < 0), o nieskończonej obj ↪etości
(V = ∞) i liczbie galaktyk. Teoria inflacji okaza loby si ↪e chybione, lub wymaga loby
wymyślnych rewizji — już zreszt ↪a przeprowadzanych.

10Patrz np.[50, 134, 41].
11Starsze analizy pomiarów podawa ly wartości si ↪egaj ↪ace nawet Ω ≈ 0, 50 (patrz np.[142]), nowsze

analizy preferuj ↪a raczej niższe wartości; patrz np. [140, 143, 144, 145, 146].
12O ewentualnej i fascynuj ↪acej innej możliwości popatrz w przypisach(28) i (44) (dlatego wyrażamy si ↪e

tu ostrożnie).
13Patrz np.[150, 151, 152, 153, 154].
14Patrz np.[47, 122, 131, 155].
15Duża g ↪estość Ω powodowa loby duże opóźnienie (deceleracj ↪e) w ruchu galaktyk, co nie jest obserwowa-

ne. Mimo znacznych niepewności pomiarowych uważa si ↪e, że w każdym razie parametr deceleracji q ≤ 1,

co wobec 2q = Ω daje Ω ≤ 2)
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Chyba że . . . si ↪egn ↪elibyśmy po inny wariant modelu wszechświat, ogólniejszy niż
friedmanowski, ale też zgodny z OTW — który potencjalnie jest możliwy, ale mu-
sia lby być poparty konkretnymi i niew ↪atpliwymi obserwacjami- a wówczas podane
wartości Ω mog loby prowadzić do nieco innych, bardziej subtelnych wniosków(16.

2. Natura materii ukrytej.

Skoro już wiemy, że conajmniej 90% masy wszechświata stanowi ciemna materia
ukryta, to tym istotniejsze staje si ↪e pytanie jaka jest jej natura? Na pierwszy rzut
oka moglibyśmy s ↪adzić, że s ↪a to nieświec ↪ace, wygas le gwiazdy lub jakieś inne ciemne
skupiska materii z lożonej, podobnie jak gwiazdy , z barionów — zwyk lych cz ↪astek,
jak protony czy neutrony, wi ↪aż ↪acych si ↪e w j ↪adra atomowe i nadaj ↪acych masy wszyst-
kim obiektom. Tak jednak nie jest.

Kosmologiczna teoria Gor ↪acego Wybuchu Pierwotnego okaza la si ↪e tak dobra, precy-
zyjna obliczeniowo i konkluzywna, że nie tylko pozwoli la na dok ladne obliczenia za-
wartości we wszechświecie pierwiastków tworz ↪acych si ↪e w Wybuchu (4

2He, 2
1D, 3

2He, 7
3Li)

— daj ↪ac liczby doskonale zgodne z dok ladnymi pomiarami (i to pomimo, że te licz-
by różni ↪a si ↪e pomi ↪edzy sob ↪a o 9 rz ↪edów wielkości!) — ale doprowadzi la ponadto do
nast ↪epuj ↪acego wniosku:

We wszechświecie jest tylko tyle wszystkich barionów — bez wzgl ↪edu na
to, czy znajduj ↪a si ↪e one w materii widocznej czy też materii ukrytej — że
powodowana ich mas ↪a bezwymiarowa g ↪estość wszechświata zawiera si ↪e w
granicach 0, 01 < ΩBAR < 0, 08; prawdopodobnie ΩBAR ≈ 0, 03 (a.

apatrz np.[55, 156, 157, 158, 159] oraz komentarze C.69 w tej pracy.

Jest to bardzo ważny rezultat. Pokazuje od razu, że same tylko bariony (nukleony) w
żadnym wypadku nie mog ↪a ”

zamkn ↪ać” przestrzeni wszechświata, to jest dać Ω > 1.
Pokazuje, że prawie na pewno cz ↪eść barionów znajduje si ↪e poza materi ↪a widzialn ↪a
(gdyż ΩLUM ≈ 0, 01), a wi ↪ec w materii ukrytej. Ale przede wszystkim pokazuje, że
ponieważ równocześnie Ω ≥ 0, 20 to na pewno dominuj ↪aca, zasadnicza masa materii
ukrytej, a wi ↪ec i ca lej zawartości wszechświata ma natur ↪e nie-barionow ↪a! To nie s ↪a
jakieś wygas le gwiazdy lub im podobna

”
zwyk la” materia. Z podanych liczb wynika,

16W standardowej kosmologii modeli Friedmana k = 0 oznacza automatycznie Ω = 1. Jeśli jednak

dopuścimy istnienie sta lej kosmologicznej Λ > 0, to pomimo, że pojawi ↪a si ↪e wówczas uniwersalne odpy-

chanie kosmiczne jest ona równoznaczne dodatkowej dodatniej (!) g ↪estości energii — masy. Taka sytuacja

powodowa laby, że także przy Ω < 1 możemy mieć k = 0 (p laski wszechświat) i mog laby spójnie, w

pi ↪ekny sposób pogodzić teori ↪e inflacji ([147, 149]) z obserwacjami daj ↪acymi np.Ω ≈ 0.3. Rozważamy tu

t ↪e niezwyk l ↪a dot ↪ad możliwość, ze wzgl ↪edu na niedawne fascynuj ↪ace doniesienia grup amerykańskich o

rzeczywistym wykryciu Λ > 0 (patrz [122, 131] oraz znacznie wcześniej podane wnioski otrzymane w

pracy [130] na zupe lnie innej drodze. Bliżej o ca lej sytuacji patrz w tej pracy: komentarz C.39 przypis 28.
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że ta tajemnicza materia dominuj ↪aca wszechświat ma mas ↪e co najmniej 3-krotnie
wi ↪eksz ↪a niż masa zwyk lej materii nukleonowej, bardziej prawdopodobne 7÷ 10 razy
wi ↪eksz ↪a, a może nawet 30-krotnie wi ↪eksz ↪a (gdyby Ω ≈ 1).

Jeżeli nie z barionów, to z jakich cz ↪astek może sk ladać si ↪e ta materia? Tu już prze-
nosimy si ↪e z terenu ugruntowanych konkluzji w samo centrum aktualnych badań
i różnych teoretycznych możliwości (a nawet spekulacji). Pierwszymi, oczywistymi
dla kosmologa kandydatami na te cz ↪astki s ↪a neutrina, b ↪ed ↪ace reliktem pierwotnego
Wybuchu. Teoria tego Wybuchu pozwala wyliczyć, że liczbowa g ↪estość tych neutrin
we wszechświecie jest aż oko lo 109 razy(!) wi ↪eksza niż neutronów, a dok ladnie wy-
nosi: nν = (3/11) · nγ = 112 cm−3 dla każdego z trzech istniej ↪acych typów neutrin.
Aby wi ↪ec zapewnić g ↪estość wszechświata ρ ≈ ρKR ≈ 8 · 10−30g/cm3 wystarczy loby
postulować, że choć jeden typ neutrin ma niezerow ↪a mas ↪e (spoczynkow ↪a) rz ↪edu za-
ledwie mν = ρ/nν ≈ 7 · 10−32g ≈ 40eV.

Niestety, mimo pocz ↪atkowych doniesień jakoby stwierdzono doświadczalnie mas ↪e
neutrina elektronowego νe i to tego w laśnie rz ↪edu dzís wiemy już z danych obser-
wacji i eksperymentów, że mνe < 9 eV17, a prawdopodobnie, jeśli nie zerowa, to jest
o wiele niższa. Pozostaj ↪a jeszcze do dyskusji masy νµ a zw laszcza ντ . Istniej ↪a tu
różne obliczenia, ale oparte zwykle na dość dowolnych za lożeniach — w tym spójna
próba teoretyczna (z argumentami pomiarowymi) wyliczaj ↪aca wśród innych para-
metrów kosmologicznych także mas ↪e neutrina taonowego ντ akurat na

”
potrzebne”

mντ ≈ 30÷40eV18. Co wi ↪ecej, ostatnio poruszy lo świat fizyków poważne doniesienie
o eksperymentalnym (tym razem chyba niew ↪atpliwym?) stwierdzeniem niezerowej
masy νµ

19. Jednakże w globalnej opinii kosmologów, przede wszystkim z innych (niż
bezpośrednie pomiary masy) wzgl ↪edów(20 , teza o neutrinach jako g lównych nośni-
kach ukrytej masy wyraźnie traci ostatnio zwolenników.

Jeżeli rzeczywíscie potwierdzi si ↪e, że neutrina daj ↪a tylko cz ↪astk ↪e masy czyli nie

17Tyle wynosi obecnie laboratoryjne ograniczenie, patrz np. [160]. Obserwacje neutrin z supernowej 1987

A da ly spójne z powyższym ograniczenie mνe
≤ 20eV, a równocześnie próby wyjaśnienia problemu neutrin

s lonecznych skojarzone z modelami obliczeniowymi stosunki mas neutrin prowadzi ly by do hipotetycznej

wartości zaledwie mνe ≈ 10−2 ÷ 10−3eV(patrz np. [51, 161]
18Mamy tu na myśli teori ↪e czy obliczenia D. Sciany, oparte na za lożeniu swobodnego rozpadu neutrin

(co t lumaczy lo by niezrozumia le dane o jonizacji gazu mi ↪edzygwiezdnego w Galaktyce) wy lożonej w

specjalnej ksi ↪ażce [161], patrz też [162, 163].
19Jest to rezultat dwóch lat pomiarów grupy amerykańsko-japońskiej w Kamiokande po raz pierwszy

opublikowany 24.05.1998 w sieci Internetu jako 14-stronicowy ”draft” patrz [164] Z pomiarów wynika

tylko różnica mas oscyluj ↪acych neutrin, wynosz ↪aca 0, 07eV i stanowi ↪aca doln ↪a granic ↪e masy νµ.
20Symulacje komputerowe pokaza ly, że gdyby ca la ciemna materia, lub jej wi ↪ekszość, mia la postać

neutrin (lub innego rodzaju relatywistycznych — tzn. bardzo szybkich — cz ↪astek, czyli tzw. ”Hot Dark

Matter”) to galaktyki i gromady galaktyk, które obserwujemy w rzeczywistym wszechświecie nie mog lyby

powstać. Duża liczba bardzo szybkich i masywnych cz ↪astek musia lyby rozbijać tworz ↪ace si ↪e struktury,

gdy tylko zaczyna loby si ↪e formować.
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mog ↪a być dobrymi kandydatami na wi ↪ekszość ukrytej materii, to sytuacja staje si ↪e
tym bardziej ekscytuj ↪aca i wartościowa. Bowiem wówczas to w laśnie kosmologiczne
informacje o ukrytej materii wskaż ↪a być może na rzeczywist ↪a konieczność realne-
go przyj ↪ecia istnienia (wraz z konkretnymi charakterystykami) takich egzotycznych
cz ↪astek jak aksjon (hipotetyczna cz ↪astka rozwi ↪azuj ↪aca pewien problem symetrii w
standardowym modelu cz ↪astek elementarnych, patrz np.[52, 165]), czy nawet hi-
potetyczne dot ↪ad cz ↪astki supersymetryczne (jako fotino, grawitino, . . . ), których
istnienie wymaga loby w ogóle wyj́scia poza obecny standardowy model cz ↪astek ele-
mentarnych. Widać tu dobitnie, jak poprzez zagadnienia ukrytej materii — jak i
kilka innych zagadnień — kosmologia wchodzi w najbardziej fundamentalne proble-
my fizyki.

Linia Komentarzy (Linia C)

C.40 Przysz lość wszechświata i ukryta masa —

znaczenie zagadnienia. Walory poznawcze

i dydaktyczne.

W tej fazie poznawania kosmologii studenci maj ↪a już za sob ↪a duż ↪a dawk ↪e rozważań teore-
tycznych, toteż czas na przej́scia do strony obserwacyjnej i pomiarowej. Daje to ożywcz ↪a
odmian ↪e stylu, ale co istotniejsze pokazuje, że kosmologia to nie tylko teorie, lecz obserwa-
cyjna, pomiarowa rzeczywistość. Doświadczenie jest także w kosmologii baz ↪a i ostatecz-
nym kryterium tkanki teoretycznej. Szcz ↪eśliwie po omówieniu g ↪estości krytycznej i wieku
wszechświata, w naturalny sposób pojawia si ↪e zawsze intryguj ↪ace pytanie o przysz lość
wszechświata. Ale jak dobrze już wiemy odpowiedz na to pytanie wymaga pomiarów jego
średniej g ↪estości.

Takie pomiary s ↪a obserwacyjnie nie latwe, ale ich niespodziewane rezultaty maj ↪a znacze-
nie fundamentalne. Bowiem badaj ↪ac kwesti ↪e przysz lości wszechświata odkryto istnienie
we wszechświecie ogromnej ilości ciemnej materii ukrytej o masie zdecydowanie dominuj ↪a-
cej mas ↪a materii świec ↪acej. Tego nie spodziewalísmy si ↪e. A jeszcze chyba mniej moglísmy
spodziewać si ↪e dalszego odkrycia (zawdzi ↪eczaj ↪acego kosmologicznej teorii pierwotnego wy-
buchu w powi ↪azaniu z dokonanymi pomiarami, abundancji pierwiastków), że ogromna
wi ↪ekszość tej ukrytej materii – a wi ↪ec także wi ↪ekszość ca lej materii wszechświata — w
ogóle nie jest z lożona z barionów, czyli zwyk lych znanych nam cz ↪astek (jak nukleony),
tworz ↪acych masy tak gwiazd, jak Ziemi i rzeczy naszego codziennego otoczenia. Studenci
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powinni przeżyć fascynacj ↪e tymi odkryciami. Powstaje natychmiast irytuj ↪ace pytanie, ja-
ka jest zatem natura wi ↪ekszości materii naszego wszechświata? To daje po l ↪aczenie z fizyk ↪a
cz ↪astek elementarnych w jej najbardziej fundamentalnych aspektach i stanowi kolejny wa-
lor poznawczy i dydaktyczny tej cz ↪eści kosmologii.

Innym takim walorem jest wkroczenie we
”
frontowy”obszar najbardziej aktualnych badań

kosmologicznych. Pewno w nim niepewności, znaków zapytania, różnic interpretacyjnych,
co daje studentowi poczucie klimatu badawczego, czyli nauk ↪e żyw ↪a, osobist ↪a, rodzi poczu-
cie wspó ludzia lu. Nie powinnísmy w wyk ladach zgubić tej mocy atrakcyjnej kosmologii,
nie trzeba wi ↪ec koniecznie unikać zagadnień niepewnych, otwartych (w rozs ↪adnej propor-
cji!). Pami ↪etaj ↪ac o dewizie

”
what is science is not certain, what is certain is science” warto

pokazać studentom badawcz ↪a, pytajn ↪a istot ↪e nauki. To do niej wielu z nich przyci ↪agnie.

C.41 Cel, plan i taktyka tej cz
↪
eści wyk ladu. Kwestia

zagadnień wyprzedzaj
↪
acych.

Szczegó lowy plan tej partii wyk ladów zosta l podany w spisie treści rozdzia l 7 (A.5) i już
jego uważne przeczytanie może wskazać przyj ↪et ↪a taktyk ↪e wyk ladow ↪a.
W kosmologicznym programie minimum, tj. w ramach kursu fizyki ogólnej, trzeba b ↪edzie
ograniczyć si ↪e do zakresu zilustrowanego w przyk ladach B.10, B.11, B.12. Ale w kursie se-
mestralnym konieczne jest pokazanie praktycznych metod zdobywania informacji o masie
i rodzajach materii wszechświata, pokazanie rozwoju informacji sta lego udzia lu niepewno-
ści i pytań — nie chcemy przecież utracić walorów kosmologii poprzednio wzmiankowa-
nych, omawiane zagadnienie jest fundamentalne tak dla kosmologii jak i podstaw fizyki
ogólnej. Ponieważ literatura na ten temat, choć bieg la, jest s labo uporz ↪adkowana i ma lo
przejrzysta, musimy zagadnieniom ukrytej materii poświ ↪ecić nieco wi ↪ecej czasu — tak w
wyk ladach jak i w niniejszym komentarzu tej pracy.

Ca ly plan wyk ladowy powinien być odbiciem naturalnej drogi faktycznych badań i roz-
woju tej cz ↪eści kosmologii. Zaczynamy od ukazania znaczenia pomiaru średniej g ↪estości
wszechświata Ω i trudności, praktycznej niemożliwości pomiarów bezpośrednich. To pro-
wadzi nas do powszechnie używanej metody pomiarów stosunku masy do jasności M/L,
której istot ↪e studenci powinni pozyskać i poprawnie zrozumieć. Dzi ↪eki temu jasne si ↪e sta-
nie zasadnicza linia wyk ladów, polegaj ↪aca wyznaczeniu M/L i śledzeniu g ↪estości Ω od skal
ma lych do czasu wi ↪ekszych, w końcu wszechświatowych. G lównym punktem na tej linii
jest — po wskazaniu możliwości metod dynamicznych (przyk lad masa Galaktyki) daj ↪a-
cych ca l ↪a mas ↪e zwi ↪azanych grawitacyjnie — zaskoczenie wywo lane jaskraw ↪a niezgodności ↪a
pomiarowych krzywych rotacji z przebiegiem oczekiwanym. W tym miejscu Przyroda, po-
przez nasz pomiar i prawo grawitacji, mówi nam o sobie: istnieje materia ukryta. Ten
moment wyk ladowy nie tylko budzi zaciekawienie, ale też wskazuje na rzeczywiste ścieżki
rozwoju nauki, z wiod ↪ac ↪a rol ↪a eksperymentu (pomiaru) steruj ↪acego opisem teoretycznym.
Dalej idziemy już tym śladem i badamy czy istnieje ukryta materia pomi ↪edzy galaktyka-
mi, w gromadach. Tym razem poprzez twierdzenie o wiriale. Ale to znów jest w istocie to
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samo prawo grawitacji, co pokazuje kolejny raz pot ↪eg ↪e i użyteczność praw prawdziwie uni-
wersalnych. Bardzo jest wskazane, aby student /emphsam dochodzi l do wniosków, sam
odkrywa l. Dlatego w tym miejscu uruchamiamy jakís konkretny przyk lad obliczeniowy
(np. wzi ↪ety z pomiarów w Coma Cluster) pozwalaj ↪acy na samodzielne obliczanie M/L i
samodzielne wnioski.

Pokazujemy potem szersze dane, które nasze wnioski o ukrytej materii umacniaj ↪a i uogól-
niaj ↪a. Tak dochodzimy do podsumowania, co nam te

”
czyste” dane empiryczne (M/L;Ω)

powiedzia ly o wszechświecie? Ale w ślad za tym refleksja: fakty obserwacyjne mówi ↪a nam
cokolwiek tylko w ramach teorii (systemu, j ↪ezyka) – w istocie tzw. go le fakty w ogóle nie
istniej ↪a. Dobr ↪a ilustracj ↪a b ↪edzie w tym miejscu spojrzenie jak te same fakty daj ↪a zgo la
inne wnioski o wszechświecie, gdy do jego teorii dopuścimy sta l ↪a kosmologiczn ↪a.

Tak osi ↪agamy moment, gdy studenci pod wrażeniem odkrycia ogromnych ilości mate-
rii ciemnej zapytaj ↪a nas na pewno czym jest ta ca la materia? Możemy odpowiedzieć, że
zajmiemy si ↪e tym za kilka miesi ↪ecy. Ale wtedy pojawia si ↪e zawód, zainteresowanie opada.
Dlatego uważam, że niekiedy trzeba wprowadzać zagadnienia wyprzedzaj ↪ace. Omówimy
je na tym etapie wybiórczo, możliwie krótko, nie ca lkiem dok ladnie, niezbyt ścísle nawet.
Nie szkodzi. To nawet lepiej, zgodnie z ogóln ↪a strategi ↪a stopniowego, spiralnego pozna-
wania i rozumienia. Ale coś powiedzieć już teraz trzeba, zgodnie z inn ↪a generaln ↪a myśl ↪a,
że poj ↪ecia, objaśnienia teorie podajemy wtedy tak czy odpowiedź na zaistnia l ↪a potrzeb ↪e.
W naszym wypadku trzeba b ↪edzie teraz powiedzieć o nie-barionowej naturze wi ↪ekszości
materii wszechświata (a raczej zapowiedzieć, co później dok ladnie wyjaśnimy). Ta konsta-
tacja b ↪ed ↪aca stwierdzeniem zaskakuj ↪acym, przyczynia si ↪e gwa ltownie do wzrostu zaintere-
sowania, daje poczucie żywości i fundamentalności wspó lczesnego frontu badań kosmolo-
gicznych (powi ↪azania z cz ↪astkami elementarnymi). Krótka dyskusja poznanej a zw laszcza
potencjalnie możliwej roli neutrin we wszechświecie wzmaga jeszcze uwag ↪e i

”
tempera-

tur ↪e” wyk ladu, zw laszcza jeśli coś opowiemy o zupe lnie już najnowszym i fascynuj ↪acym
odkryciu(?) niezerowej masy neutrin. Podobnie kilkuminutowe choćby informacje o teorii
inflacji (i

”
psychologicznym” císnieniu na wartość Ω=1), o pocz ↪atkowym entuzjazmie co

do neutrin jako jedynego tworzywa ciemnej materii i ostudzeniu go potem obliczaniu for-
mowania si ↪e galaktyk, o ewentualności wyst ↪epowania cz ↪astek egzotycznych wszystko to,
jeśli powiedziane krótko, w uproszczeniu i zrozumiale, przyczynia si ↪e do zwi ↪azania tych
badań w jedn ↪a spójn ↪a ca lość, bardzo wspó lczesn ↪a i żyw ↪a, otwart ↪a na pytania, a dzi ↪eki
temu budz ↪ac ↪a autentyczne zainteresowanie. Dlatego w planie wyk ladów uwzgl ↪edniamy i
te wyprzedzaj ↪ace tematy — z umiarkowaniem realizowane.

C.42 Metoda wyznaczania średniej g
↪
estości Ω przez

pomiary stosunków masy do jasności M/L.

Najpierw musimy studentom uświadomić, że bezpośrednia metoda wyznaczania średniej
masy wszechświata wprost z definicji ρ = m/V , gdzie za V bralibyśmy np. arbitralnie wy-
znaczone w przestrzeni i odpowiednio duże sześciany (reprezentatywne dla wszechświata),
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jest ca lkowicie nierealne. Takich trójwymiarowych obj ↪etości nie potrafimy w przestrzeni
wyznaczyć, a i pomiar mas zawartych w nich galaktyk (nie skorelowanych wzajemnie) by-
 lyby wi ↪ecej niż problematyczne. Z kolei jeśli skupimy si ↪e na próbce galaktyk zwi ↪azanych
z sob ↪a grawitacyjnie w gromad ↪e (gdzie możemy mieć nadziej ↪e na pomiar masy), to w
żaden sensowny i choć troch ↪e dok ladniejszy sposób nie możemy im przypisać konkretnej
obj ↪etości.

Te trudności można w dużym stopniu omin ↪ać stosuj ↪ac metod ↪e pomiarów stosunku masy
do jasności, w coraz to wi ↪ekszych skalach. Dla jej wyk ladowego omówienia można wy-
startować z zapisem obecnej średniej g ↪estości wszechświata ρ0

(21 w postaci oczywistej
tożsamości:

ρ =
MPR

VPR

=
MPR

LPR

· LPR

VPR

(7.77)

gdzie VPR oznacza obj ↪etość reprezentatywnej dla wszechświata (dostatecznie dużej) prób-
ki, zaś MPR i LPR odpowiednio sumaryczn ↪a mas ↪e wszystkich galaktyk (ogólniej: obiektów)
próbki i sumaryczn ↪a jasność wszystkich znajduj ↪acych si ↪e w próbce galaktyk (ogólniej: źró-
de l świat la).

Wprowadzaj ↪ac na drugi czynnik nazw ↪e g ↪estość promieniowania wszechświata i oznaczenie

L =
LPR

VPR

(7.78)

oraz wyrażaj ↪ac pierwszy czynnik zgodnie z powszechn ↪a konwencj ↪a w jednostkach s lonecz-
nych MS l i LS l, to znaczy jako

MPR

LPR

= ηPR ·
MS l

LS l

(7.79)

gdzie ηPR oznacza bezwymiarowy stosunek masy do jasności w reprezentatywnej, próbce,
otrzymamy recept ↪e na wyznaczenie szukanej średniej g ↪estości wszechświata

ρ = 〈MPR

LPR

〉 ·L = 〈η〉PRLMS l

LS l

(7.80)

Średniowanie obejmie dost ↪epne w praktyce obserwacyjnej próbki danego tym, umowne za
reprezentatywne.
Ca le zadanie sprowadza si ↪e wi ↪ec do wyznaczenia L oraz < η >PR (MS l i LS l doskonale
znamy) co b ↪edziemy kolejno omawiać.

G ↪estość promieniowania L (w której tkwi k lopotliwa obj ↪etość V) możemy oczywíscie
zapisać w postaci

L =
∫ ∞

0
L n(L)dL (7.81)

gdzie n(L) jest przestrzenn ↪a g ↪estości ↪a liczby galaktyk o jasności w przedziale(L,L + dL).
Wtedy problem k lopotliwej obj ↪etości V ograniczy si ↪e do kwestii przyj ↪ecia trafniej funkcji

21Poniżej b ↪edziemy dla prostoty zapisów opuszczać wskaźniki ”0” tak dla g ↪estości jak i innych parame-

trów, bo ca ly czas b ↪edzie nam chodzić tylko o ich wartości w obecnym wszechświecie.
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n(L). Postać tej tzw. funkcji świecenia n/L) uzyskuje si ↪e na drodze wst ↪epnego postulo-
wania formu ly matematycznej n(L) odpowiadaj ↪acej faktycznie obserwowanym rozk ladom
galaktyk w wielu gromadach (przestrzennym i jasnościowym) a nast ↪epnie poprzez staty-
styczne dopasowywania i uśrednianie wyst ↪epuj ↪acych w takiej formule i charakteryzuj ↪acych
j ↪a parametrów n∗ oraz L∗ (22. W taki sposób np. Schechter i wspó lpracownicy(23 wypra-
cowali szeroko akceptowan ↪a funkcj ↪e świecenia:

n(L) =
n∗

L∗ ·
(

L∗

L

)α

exp(−L/L∗) (α ≈ 5/4) (7.82)

w której dopasowali jako zgodn ↪a z obserwacjami i zamykaj ↪ac ↪a już w sobie obj ↪etość
V ) wartości n∗ = 0, 018h3Mpc−3 (h jest bezwymiarow ↪a sta l ↪a Hubble’a z relacji H =
h · 100km s−1Mpc−1) . Z poprzedniego zwi ↪azku (81) otrzymuje si ↪e wówczas na g ↪estość
promieniowania:

L = (1, 9± 0, 3) · 108hLS l ·Mpc−3 (7.83)

Inni autorzy takich pionierskich prac24 otrzymywali na L wartości podobne. Również
w najlepszym zapewne wspó lczesnym katalogu25, rozróżniaj ↪acym wk lad do pe lnej g ↪esto-
ści promieniowania L osobno galaktyk spiralnych oraz osobno eliptycznych, znajdujemy
wartości

LGS ≈ 4, 4 · 107hLS lMpc−3 oraz LGE ≈ 17, 4 · 107hLS lMpc−3 (7.84)

czyli  l ↪acznie na g ↪estość promieniowania wartości któr ↪a akceptujemy do dalszych obliczeń:

L ≈ 2, 2 · 108hLS lMpc−3 (7.85)

Uwaga 1 : Trzeba studentom koniecznie wyjaśnić, że zależnościL od wartości sta lej Hub-
ble’a h uwidoczniono w poważnych formu lach bierze si ↪e st ↪ad, że przy obliczaniuL = L/V
musimy zwykle pos lużyć si ↪e odleg lościami do odleg lych galaktyk, a do ich oceny w prak-
tyce wykorzystujemy prawo Hubble’a. Konkretnie odleg lości d ∼ h−1, sk ↪ad dalej v ∼ h−3.
Natomiast do oceny L wykorzystujemy mierzony strumień świat la F i odleg lość źród la,
czyli relacj ↪e L ∼ Fd2 ∼ h−2. Ostatecznie L ∼ h−2/h−3 ∼ h.

Drugim i w praktyce g lównym zadaniem przy obliczaniu g ↪estości ρ jest wyznaczenie
(M/L)PR, czyli 〈η〉PR dla wystarczaj ↪aco reprezentatywnej próbki wszechświata. Wsta-

wiaj ↪ac wartość L do zwi ↪azku (7.80) możemy g ↪estość wprost zapisać jako

ρ = 〈η〉PR · 2, 2 · 108hMS lMpc−3 = 〈η〉PR · 1, 5 · 10−32h · gcm−3 (7.86)

Natomiast bezwymiarowa g ↪estość wszechświata Ω wyrazi si ↪e przez

Ω =
ρ

ρkR

=
ρ

3H2/8πG
=
〈η〉PR · 1, 5 · 10−32h · gcm−3

2 · 10−29h2 · gcm−3
≈ 〈η〉PR

1330h
(7.87)

22Dopasowywanie wykorzystuje metod ↪e ”syntezy populacji” (patrz punkt C.43) Dobiera si ↪e zatem takie

uk lady w gromadzie różnych typów, galaktyk, aby w sumie uzyskać nat ↪eżenie promieniowania gromady

zgodne z obserwowanym (w różnych zakresach widma).
23Patrz [167]
24Patrz np. [168, 169]
25Revised Shapley Ames Catalogue
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Zauważymy, że krytycznej wartości ΩKR = 1 odpowiada krytyczny stosunek masy do
jasności

ηKR = 1330h czyli (M/L)KR = 1330h(MS l/LS l) (7.88)

Podsumowuj ↪ac, rzeczywist ↪a g ↪estość wszechświata Ω możemy zawsze wyrazić jako

Ω =

〈
M

L

〉
PR(

M

L

)
KR

=
〈η〉PR

ηKR

=
〈η〉PR

1330h
(7.89)

Uwaga 2 : Musimy w tym miejscu znów zastanowić si ↪e ze studentami nad zależności ↪a ob-
liczonej g ↪estości ρ oraz Ω od sta lej Hubble’a h, co jest bardzo istotne, bo wartość h znamy
wielce niedok ladnie. Otóż przy wyznaczaniu mas galaktyk pos lugujemy si ↪e (na ogó l) ich
krzywymi rotacji lub zależności ↪a masy od dyspersji pr ↪edkości — w obu przypadkach masa
jest proporcjonalna do rozmiarów liniowych galaktyki, a te obliczymy z odleg lości do ga-
laktyki. Zatem M ∼ d ∼ h−1, a jak już wiemy L ∼ h−2. Wobec tego (M/L)PR ∼ h, czyli
takie 〈η〉PR ∼ h. Ostatecznie widzimy zatem ze zwi ↪azku (80), że g ↪estość ρ ∼ h · h ∼ h2 i
silnie zależy od s labo znanej sta lej Hubble’a; natomiast że zwi ↪azku (7.89), że bezwymia-
rowa g ↪estość Ω w ogóle od wartości sta lej Hubble’a nie zależy.

Dopiero powyższy fakt stawia na realnym, konkluzywnym gruncie możliwości pomiarowe-
go wyznaczenia średniej g ↪estości wszechświata Ω. Zwi ↪azek (7.89) wskazuje, że ostatecznie
w tym celu wystarczy zmierzyć dla reprezentatywnej próbki wszechświata stosunek masy
do jasności 〈M/L〉 czyli 〈η〉 nie martwi ↪ac si ↪e o dok ladn ↪a wartość sta lej Hubble’a h, która
i tak si ↪e skróci (na ogó l) we wzorze na Ω.

Konkretnie sposoby wyznaczenia 〈M/L〉 w próbkach różnych typów i różnej skali oma-
wiamy w nast ↪epuj ↪acych teraz kolejno punktach wyk ladowych.

C.43 Jasności galaktyk i masy ich świec
↪
acej mate-

rii. Relacje Fabera-Jacksona i Tully’ego-Fishera.

Metoda syntezy populacji. Wyniki liczbowe.

Poprawność obliczeń g ↪estości Ω wed lug wzoru (7.89) zależy od tego czy wybrana do pomia-
rów próbka wszechświata by la dla niego reprezentatywna. Gdyby przestrzeń wszechświata
by la wype lniona jedynie gwiazdami takimi jak S lońce i niczym wi ↪ecej, to taka próbka mo-
g laby mieć dowoln ↪a, także niewielk ↪a obj ↪etość. Wówczas też oczywíscie wzór (7.79) daje
ηPR = 1 zaś wzór (7.89) da lby na g ↪estość wszechświata Ω = (1330h)−1 ≈ 0, 0008 · h−1 ≈
0, 0012 (przy h ≈ 0, 65)26. Tak jednak oczywíscie nie jest. Już dla niedużego obrazu otacza-
j ↪acego S lońce — w którym s ↪a jeszcze możliwe bezpośrednie pomiary M i L znajduj ↪acych

26W przypadku takiego bezpośredniego pomiaru (czy znajomości) M oraz L nie s ↪a one oczywíscie

uzależnione od ocen odleg lości (rozmiarów), nie s ↪a wi ↪ec uzależnione od wartości h. Wówczas także η nie
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si ↪e tam gwiazd — otrzymuje si ↪e ηPR ≈ 227, gdyż inne niż S lońce gwiazdy maj ↪a na ogó l
inne wartości M/L28 a ponadto może w tym obszarze znajdować si ↪e masa nieświec ↪aca.
Przy tym otoczenie S lońca z pewności ↪a nie jest próbk ↪a reprezentatywn ↪a wszechświata i
musimy si ↪egn ↪ać do skal istotnie wi ↪ekszych.

Weźmy teraz pod uwag ↪e próbki w skali rozmiarów pojedynczych galaktyk. Generalnie
bior ↪ac masy poszczególnych galaktyk M jest wyznaczyć trudno, zaś ich jasności L na
ogó l  latwo. Musimy przy tym wzi ↪ać pod uwag ↪e z osobna galaktyki eliptyczne i spiralne,
uwzgl ↪ednić wyst ↪epowanie w galaktykach różnych form materii (gwiazdy, py l, gaz — wodór
naturalny oraz zjonizowany, itp.) i promieniowań o różnych zakresach widma (optyczne,
radiowe, rentgenowskie). Ogólnie metody wyznaczania M i L można podzielić na statycz-
ne — w których wykorzystujemy tylko ilości świat la wysy lanego, oraz dynamiczne — w
których wykorzystujemy ruch gwiazd (lub gazu) wewn ↪atrz galaktyki.

Statyczne metody wyznaczania L polegaj ↪a na obserwacyjnym wyznaczaniu rozk ladów
jasności powierzchniowej dla pewnego typu galaktyk i dopasowaniu do nich wspólnego
wzoru analitycznego.29 Ca lkuj ↪ac t ↪e formu l ↪e po odleg lości od centrum r dostajemy pe ln ↪a
jasność L. Przy tym górn ↪a granic ↪e ca lkowania można ustalić tylko przez konwencj ↪e

30 gdyż
obraz galaktyki na kliszy

”
rośnie” wraz ze wzrostem czasu ekspozycji.

Dynamiczne metody pomiaru L możemy stosować, jeśli potrafimy mierzyć pr ↪edkość ma-
terii wewn ↪atrz galaktyk lub wielkości od nich zależne. Dla galaktyk eliptycznych ch ↪etnie
wykonuje si ↪e relacj ↪e Fabera i Jacksona, gdyż potrafimy zwykle zmierzyć (z poszerzenia
linii widmowych) dyspersj ↪a pr ↪edkości gwiazd σ2 = 〈v − 〈v〉2〉, przynajmniej w centrum
galaktyki (σc). Zwi ↪azek L i σc istnieje, gdyż bardziej masywne galaktyki maj ↪a wi ↪eksze σ, a
zarazem wi ↪eksz ↪a jasność. Faber i Jackson doszli do fenomenologicznego zwi ↪azku LB ∼ σ4

c

(LB jest jasności ↪a w barwie niebieskiej), poprawionego później obserwacyjnie na

LB = 2, 29 · 1010h−2LS l[σc/240 km/s]3,51 (7.90)

(W zwi ↪azku tym wyst ↪epuje sta la Hubble’a, gdyż pomiary L wymaga ly znajomości odle-
g lości do galaktyk, które oceniono przez prawo Hubble’a).

Podobn ↪a dynamiczn ↪a metod ↪a pomiaru L, znacznie wygodniejsz ↪a, ale nadaj ↪ac ↪a si ↪e tyl-
ko do galaktyk spiralnych, jest metoda oparta na relacji Tully’ego i Fishera. Również
tutaj chodzi o wspó lzależność jasności L i dyspersji pr ↪edkości σ, ale ponieważ w galakty-
kach spiralnych mamy dużo neutralnego wodoru (brak go w eliptycznych) to chaotyczny

zależy od h, zaś (7.89) pokazuje, że Ω ∼ h−1. Na ogó l jednak, jak pisalísmy w uwagach 1 i 2, mamy η ∼ h

czyli Ω jest od h niezależne.
27Patrz np. [170]
28Przypominamy tu studentom zależność Eddingtona L ∼ M4, sk ↪ad M/L ∼ 1/M3

29S ↪a to np. wzory typu I(r) = I0/(1 + r/rc)2 gdzie I0 jest jasności ↪a powierzchniow ↪a w centrum, zaś

rc jest charakterystycznym promieniowaniem zg ↪eszczenia centralnego. Określenie wartości rc wymaga

zwykle pos lużenia si ↪e jakimś modelem rozk ladu gwiazd w galaktyce (np. modelem Kinga, patrz [171]).
30Przyjmuje si ↪e za t ↪e granic ↪e tzw. promień Holmberga lub tzw. promień R21 patrz np. [49] lub [50].
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rozrzut pr ↪edkości mierzony przez σ ujawnia si ↪e bezpośrednio w poszerzeniu ∆λ linii wid-
mowej tego wodoru λ = 21 cm, a to jest bardzo  latwo zmierzyć. Znaj ↪ac zatem dyspersj ↪e
pr ↪edkości ze zwi ↪azku σ = c∆λ/λ wykorzystujemy relacj ↪e Tully’ego i Fishera w postaci:

LB = 2, 29 · 1010h−2LS l[σ/380 km/s]5/2 (7.91)

Obie powyższe zależności s ↪a s luszne tylko statystycznie, z rozrzutem oko lo 30%.

Masy pojedynczych galaktyk (lub od razu stosunku M/L) jest wyznaczyć trudniej. Sta-
tyczne metody wykorzystuj ↪a tzw. syntez ↪e populacji gwiazd galaktycznych. Gwiazdy róż-
nych typów maj ↪a charakterystyczne dla siebie widma promieniowania. Można zak ladać
jakieś wybrane udzia ly w galaktyce gwiazd kilku (kilkunastu) różnych typów i dodaj ↪ac
(syntetyzuj ↪ac) ich widma otrzymać widmo wypadkowe. Porównanie takich syntetyzowa-
nych widm wypadkowych z obserwowanym widmem rzeczywistym galaktyki daje recept ↪e
na w laściwy dobór przyj ↪etych udzia lów różnych typów gwiazd, czyli na ich cz ↪estość wy-
st ↪epowania w galaktyce. Ponieważ każdy typ gwiazd ma swoj ↪a charakterystyczn ↪a mas ↪e i
jasność, otrzymamy ostatecznie zależność cz ↪estości wyst ↪epowania gwiazd od ich masy —
tzw.

”
funkcj ↪e mas” oraz zależność cz ↪estości wyst ↪epowania gwiazd od ich jasności — tzw.

”
funkcj ↪e świecenia”31. Na tej podstawie można teraz obliczyć w dalszym post ↪epowaniu

masy (świec ↪acej!) do jasności M/L. Obecnie osi ↪aga si ↪e dok ladność tej metody wyznacza-
nia M/L dla materii świec ↪acej rz ↪edu dwa. Ostatecznie stwierdzamy, że wartość M/L dla
materii świec ↪acej gwiazd 32(zw laszcza w dużych galaktykach eliptycznych) mieszcz ↪a si ↪e w
zakresie od 2 do 7 (w jednostkach s lonecznych) patrz np. [172, 144].

C.44 Obliczenie masy Galaktyki jako wst
↪
epny przy-

k lad metody dynamicznej.

Dynamiczne metody wyznaczania masy s ↪a szczególnie ważne, gdyż daj ↪a ca l ↪a zwi ↪azan ↪a
grawitacyjnie mas ↪e uk ladu, w tym niewidoczn ↪a mas ↪a materii nieświec ↪acej. Dlatego w
wyk ladach musimy na nie po lożyć nacisk, zaczynaj ↪ac od wprowadzaj ↪acego przyk ladu sza-
cunkowego obliczenia masy naszej Galaktyki. W króciutkim przyk ladzie B.10. nie chodzi
zatem o dok ladne liczby — zak ladamy w nim kulisto-symetryczne roz lożenie masy zamiast

”
dyskowego”, a wi ↪ec otrzymujemy za duż ↪a liczb ↪e (≈ 9 · 1010MS l zamiast ≈ 5 · 1010MS l)

Chodzi o to, aby każdy student przypomnia l sobie (uświadomi l) pot ↪eg ↪e zwi ↪azku Newtona
(7.70), który w kilku wariantach jest podstaw ↪a wszystkich metod dynamicznych. Także o
to, by poczu l jego prostot ↪e obliczaj ↪ac samodzielnie i w kilku linijkach mas ↪e Galaktyki —
mas ↪e pe ln ↪a wraz z ewentualn ↪a materi ↪a nieświec ↪ac ↪a.

Oczywíscie w gruncie rzeczy prawdziwym problemem obliczania masy Galaktyki jest po-
miar pr ↪edkości ruchu obiegowego S lońca wokó l galaktycznego centrum. W przyk ladzie B.10

31Podobnie konstruowan ↪a ”funkcj ↪e świecenia” (tylko dotycz ↪ac ↪a nie gwiazd lecz galaktyk) wykorzysty-

walísmy do obliczania globalnej g ↪estości promieniowaniaL (patrz punkt C.42).
32W galaktykach spiralnych świecić intensywnie może ponadto gaz (w eliptycznych jest go bardzo ma lo)
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omijamy ten problem jednym zdaniem, ale w kursie semestralnym z pewności ↪a musimy
poświ ↪ecić mu uwag ↪e, gdyż ma on podstawowe znaczenie w teorii dynamicznej Galaktyki33 ,
a przy tym jest doskona lym wprowadzeniem do centralnego zagadnienia krzywych rotacji,
które b ↪edziemy omawiać w nast ↪epnym punkcie programu. Ponieważ nie mamy naturalnie
czasu na pe lniejsz ↪a teori ↪e (sta le Oorta, równanie różniczkowe, przekszta lcenia) propono-
wa lbym tylko skupienie si ↪e na wyjaśnieniu z użyciem rysunków, dlaczego obserwuje si ↪e
systematycznie ruchy gwiazd lub gazu w otoczeniu S lońca i jaki jest zwi ↪azek tych ruchów
z obiegow ↪a pr ↪edkości ↪a S lońca. Najpierw studenci — w oparciu o newtonowski zwi ↪azek
(7.70) — musz ↪a jasno zdać sobie spraw ↪e, że rotacja Galaktyk ma charakter różniczkowy
(keplerowski) i co to oznacza w praktyce dla gwiazd wokó l S lońca; zwykle bowiem s ↪adz ↪a,
że ca la Galaktyka rotuje jak sztywny talerz. Przyjmuj ↪ac wi ↪ec upraszczaj ↪ace za lożenie,
ze masa Galaktyki ogranicza si ↪e z grubsza do zg ↪eszczenia centralnego mamy ze zwi ↪azku
(7.71) dla S lońca i otaczaj ↪acych je gwiazd (lub gazu) zależność v ∼ r−1/2. Dlatego d lugości
wektorów pr ↪edkości s ↪a takie jak na rys.7.2a, który ilustruje sytuacj ↪e w uk ladzie zwi ↪aza-
nym z centrum Galaktyki. Zatem wzgl ↪edem S lońca pr ↪edkości otaczaj ↪acych je gwiazd (lub
atomów gazu) musz ↪a być takie jak na rys.7.2b, a ich sk ladowe radialne — które możemy
mierzyć poprzez odpowiadaj ↪ace im przesuni ↪ecia dopplerowskie, s ↪a takie jak na rys. 7.2c.
Znaczy to, że gdy zmieniamy k ↪at obserwacji gwiazd (lub atomów wodoru) otaczaj ↪acych
S lońce w zakresie 0◦− 360◦, to przesuni ↪ecia dopplerowskie rejestrowanego od nich świat la
(lub promieniowania o d lugości λ = 21 cm) powinny zmieniać si ↪e, jak na rys.7.3. Efekt ten
zosta l faktycznie stwierdzony także dla świat la gwiazd, ale wygodniejsze i dok ladniejsze
s ↪a oczywíscie pomiary wodoru atomowego, rozpoznawanego po charakterystycznej linii
promieniowania radiowego λ = 21 cm. Rzeczywíscie, dla wodoru obserwacje w pe lni po-
twierdzaj ↪a nasze oczekiwania, toteż mierz ↪ac posuni ↪ecie z dostajemy rozk lad oraz wartości
liczbowe pr ↪edkości radialnych z rys.7.2c. Cofaj ↪ac si ↪e nast ↪epnie obliczeniowo do rys.7.2b
oraz 7.2a dostaniemy ostatecznie wartość v pr ↪edkości S lońca.

Rysunek 7.2: Pr ↪edkości gwiazd (lub atomów wodoru) otaczaj ↪acych S lońce: a) wzgl ↪edem

centrum Galaktyki (kierunek C). b) wzgl ↪edem S lońca (S), c) sk ladowe radialne (vrad)

pr ↪edkości wzgl ↪edem S lońca (które mierzymy poprzez przesuni ↪ecia dopplerowskie).

33Teori ↪a dynamiczn ↪a Galaktyki opracowali w latach 1925-27 Lindblad oraz Oort (który też dokona l

pierwszych pomiarów); od tego czasu jest ona udoskonalana.
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Rysunek 7.3: Zależność radialnych sk ladowych pr ↪edkości vrad (stwierdzonych przez prze-

suni ↪ecie dopplerowskie z = vrad/c) od k ↪ata obserwacji — dla gwiazd lub atomów wodoru

z otoczenia S lońca.

C.45 Krzywe rotacji dla galaktyk — dynamiczne świa-

dectwo ciemnej materii ukrytej.

Jest to bardzo ważny punkt wyk ladowy, gdyż po raz pierwszy w sposób uderzaj ↪acy student
przekonuje si ↪e, tak jak przekona la si ↪e ca la spo leczność astronomów i kosmologów, że oto
niespodziewanie ujawnia swe istnienie w galaktykach niewidoczna ciemna materia i to w
ilościach dominuj ↪acych.

Rysunek 7.4: ????????????????????

Zasadniczo linia wyk ladu mog lyby być tak jak w przyk ladzie B.11 cz.1. W kursie se-
mestralnym należa loby ten przyk lad potraktować pe lniej, rozwijaj ↪ac i objaśniaj ↪ac pewne
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szczegó ly. Trzeba przede wszystkim odróżnić galaktyki eliptyczne, w których gazu prawie
nie ma, od wygodnych do pomiaru krzywych rotacji galaktyk spiralnych, w których duże
ilości wodoru tak zjonizowanego (obszary H II) jak i neutralnego (obszary H I) pozwalaj ↪a
na obserwacj ↪e zarówno w dziedzinie optycznej (H II) jak i radiowej (H I, linia 21 cm). We
wszystkich znanych przypadkach optyczne i radiowe krzywe rotacji s ↪a zgodne. Metody
optyczne (najważniejsze rezultaty dostarczy la tu grupa V.Rubin, patrz [136]) pozwalaj ↪a
si ↪egn ↪ać pomiarowo do odleg lości od centrum tylko rz ↪edu 2/3 promienia Holmberga, na-
tomiast metody radiowe 3-krotnie dalej. Istotne jest to, że zawsze w ca lym dost ↪epnym
pomiarowo zakresie mamy rezultat vrot = const czyli M(< r) ∼ r. Tak wi ↪ec ciemna
materia istnieje i ci ↪agnie si ↪e, dominuj ↪aco, daleko poza dysk. Jeżeli zmierzy si ↪e konkretnie
krzyw ↪a rotacji i jednocześnie dokona si ↪e pomiarów fotometrycznych dla danej galaktyki,
to można wyznaczyć konkretne rozk lady masy także z osobna dla materii dysku, dla ma-
terii ciemnej, dla gazu (w galaktykach spiralnych sumaryczna masa wodoru stanowi kilka
procent masy ca lkowitej). Rozk lady takie uwidaczniaj ↪a si ↪e też w przebiegach vrot, oblicza-
nych z osobna ze wzgl ↪edu na wp lyw odpowiednio dysku, materii ciemnej, gazu, tak jak na
za l ↪aczonym rys.7.4 (patrz np. [135]), stanowi ↪acym rozwini ↪ecie rysunków z przyk ladu B.11.

W rezultacie można wnioskować, że ciemna materia znajduje si ↪e już w świec ↪acych cz ↪e-
ściach galaktyk, lecz stanowi tam mniej niż po low ↪e ca lkowitej masy, natomiast masa ca lej
ciemnej materii w ca lym obszarze, który potrafimy zbadać krzywymi rotacji jest od trzech
do pi ↪eciu razy wi ↪eksza od masy materii świec ↪acej; liczby te stanowi ↪a zatem dolne ograni-
czenie materii ukrytej zwi ↪azanej z poszczególnymi galaktykami.

Na analiz ↪e pomiarowej strony uzyskania wartości vrot nie mamy zwykle wiele czasu, ale
trzeba chociaż uświadomić s luchaczom, że bezpośrednio pomiary przesuni ↪eć dopplerow-
skich linii 21 cm daj ↪a tylko radialne sk ladowe pr ↪edkości wodoru wzgl ↪edem nas i aby je
przeliczyć na pr ↪edkość rotacji wzgl ↪edem centrum badanej galaktyki potrzebne s ↪a dodatko-
we geometryczne informacje pomiarowe dotycz ↪ace tej galaktyki (jej wspó lrz ↪edne, nachy-
lenie dysku, pr ↪edkość ucieczki).

Powinnísmy też wspomnieć, że w niektórych galaktykach eliptycznych można odnaleźć
choć tyle wodoru neutralnego, by również pokusić si ↪e o cz ↪astkowe wyznaczenie krzywych
rotacji. (Cz ↪astkowe, bo zwykle udaje si ↪e tylko wyznaczyć vrot w istniej ↪acym zewn ↪etrznym
gazowym pierścieniu i skorelowanie vrot z dyspersj ↪a pr ↪edkości gwiazd w pobliżu centrum
— co daje krzyw ↪a rotacji pe lnego gazowego dysku

”
gdyby” by l on tam obecny). Otrzymu-

je si ↪e podobne wnioski jak dla galaktyk spiralnych: również tutaj istnieje materia ciemna
i to w ilościach dominuj ↪acych, na podobn ↪a skal ↪e.

Przeliczaj ↪ac uzyskane rezultaty ca lkowitych mas galaktyk na charakteryzuj ↪ace je stosunki
M/L (jasność L mierzymy  latwo metodami wskazanymi w C.43), dostaje si ↪e wartości (w
jednostkach s lonecznych) M/L ≥ 30 h ≈ 20 cz ↪esto liczby z zakresu 〈M/L〉 ≈ (60 ± 20)
h ≈ 40, ale nawet wartości M/L ≈ 75 też s ↪a spotykane dla dużych galaktyk eliptycznych
[146, 158]. Liczby te należy porównać z wartościami M/L ≈ (3 ÷ 13)h dla materii świe-
c ↪acej w centralnych cz ↪eściach galaktyk, aby uwidoczni l si ↪e w pe lni wp lyw ciemnej materii
ukrytej.
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C.46 Rodzaje i rozk lad materii naszej Galaktyki —

zdobywanie informacji.

Wśród galaktyk spiralnych warto wyróżnić w wyk ladach nasz ↪a w lasn ↪a Galaktyk ↪e — s lu-
chacze zawsze szczególniej interesuj ↪a si ↪e nowym w lasnym

”
domem”, a ponadto niedawno

obliczyli sobie szacunkowo jej w laśnie mas ↪a. Dlatego wyk ladowca dobrze zrobi, jeśli w
miar ↪e wolnego czasu poświ ↪eci nieco wyk ladu na króciutki przegl ↪ad zdobywania informa-
cji o rodzajach i rozk ladzie materii Galaktyki. Po przypomnieniu rozk ladu sk ladowych
gwiazdowych: p laskiego dysku i sk ladowej sferoidalnej (gromady kuliste), warto najpierw
zwrócić uwag ↪e na obecność py lu utrudniaj ↪acego nam obserwacje (ekstynkcja) i daj ↪acego
poczerwienienie

”
t la” świat la galaktycznego. Istotnym sk ladnikiem materii rozproszonej

jest ch lodny (T ≈ 100 K)wodór neutralny i o jego g ↪estości (w centrum ∼10 atomów/cm3),
rozk ladzie, ruchach ob loków warto powiedzieć. W stanie zjonizowanym jest kilka procent
wodoru (co wymaga lokalnie temperatur 104K). Zawsze budzi zainteresowanie pole ma-
gnetyczne Galaktyki i warto naszkicować przebieg jego linii, bo tu studenci si ↪e gubi ↪a.
Przynajmniej wspomnieć też trzeba promieniowanie synchrotronowe obserwowane jako
t lo promieniowania radiowego, t lo ultrafioletowe, t lo rentgenowskie, promieniowanie gam-
ma.

W szczególnie nam bliskim rejonie Galaktyki tj. bezpośrednim otoczeniu S lońca ca lko-
wit ↪a g ↪estość materii wszystkich rodzajów można dynamicznie ocenić na 0, 15MS l·pc−3.
Tymczasem obecne tam gwiazdy i gaz daj ↪a wk lad rz ↪edu 0, 08MS l·pc−3. Jak ↪a natur ↪e ma
pozosta la, nieświec ↪aca materia? Obecnie wydaje si ↪e, że s ↪a to tzw.

”
br ↪azowe kar ly”, spe-

cyficzne gwiazdy o masach zaledwie 0, 1MS l lub mniejszej — która to idea staje si ↪e coraz
g lośniejsza w astronomii ostatnich lat i warto o niej wspomnieć s luchaczom.

Inn ↪a ide ↪a pobudzaj ↪ac ↪a uwag ↪e studentów jest postulowana coraz poważniej (np. w pracach
Lyndel–Bella z Cambridge) możliwość istnienia w samym j ↪adrze naszej Galaktyki gigan-
tycznej czarnej dziury. Ocenia si ↪e bowiem, że j ↪adro ma mas ↪e oko lo 106MS l (co wynika loby
z obserwowanych ruchów materii wokó l niego), zaś rozmiar nie wi ↪ekszy niż 0, 0001pc.

Najważniejszy jednak jest, zw laszcza dla naszych celów, rozk lad masy w ca lej Galaktyce
oparty na wyznaczeniu jej krzywej rotacji, w porównaniu z rozk ladem materii świec ↪acej.
W rezultacie znów konieczne jest za lożenie istnienia otoczki materii ciemnej. Na ogó l
przyjmuje si ↪e jej sferyczny kszta lt i rozk lad typu ρ(r) = ρ0[1+(r/rc)

2]−1, gdzie rc ≈ 2kpc.
Ścíslejsza analiza pokazuje, że otoczka si ↪egać może do wartości r ≤ rmax, gdzie za dol-
ne ograniczenie rmax przyjmuje si ↪e rmax ≥ 4, 9RS l ≈ 41kpc. Z tych danych wylicza si ↪e,
że ca lkowita masa Galaktyki wynosi co najmniej M(rmax) = 4, 6 · 1011MS l (przy czym
masa dysku to 6 · 1010MS l, masa zg ↪eszczenia centralnego 1 · 1010MS l). Przeliczaj ↪ac t ↪e wiel-
kość na wartość M/L autorzy (patrz np. [144, 173]) podaj ↪ac, że dla naszej Galaktyki
M/L ≤ 70± 20 (w jednostkach s lonecznych).
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C.47 Wyznaczenie M/L dla galaktyk eliptycznych —

dyspersja pr
↪
edkości, model Kinga.

W celu wyznaczenia M/L dla reprezentatywnej próbki wszechświata (a st ↪ad jego g ↪estości
Ω),konieczne jest oczywíscie zmierzenie tej wielkości również dla galaktyk eliptycznych.
Tymczasem w zaledwie 15% z nich pomiary wykazuj ↪a istnienie neutralnego wodoru w
ilościach mierzalnych, toteż zastosowanie krzywych rotacji jest rzadko możliwe — jak
wi ↪ec pokonać ten problem? Wyznaczenie M/L dla galaktyk eliptycznych jest zadaniem
nie latwym pomiarowo i skomplikowanym teoretycznie. Chodzi przy tym o metod ↪e dyna-
miczn ↪a, aby wyznaczyć mas ↪e ca lkowit ↪a, a nie tylko świec ↪ac ↪a. Obserwacyjnie wyznacza si ↪e
przede wszystkim dyspersj ↪e pr ↪edkości gwiazd σ mierz ↪ac poszerzenie linii widmowych po-
chodz ↪acych z tych gwiazd wywo lane ich chaotycznymi pr ↪edkościami; wykorzystujemy tu
zależności ∆λ/λ = σ/c. Jeśli potrafimy wyznaczyć σ jako funkcj ↪e po lożenia w galaktyce,
to  latwo już i dok ladnie możemy określić dynamicznie rozk lad masy i mas ↪e ca lej galak-
tyki — ale tak jest tylko w nielicznych przypadkach. Na ogó l umiemy zmierzyć jedynie
dyspersj ↪e pr ↪edkości w centrum σc. Musimy si ↪e teraz pos lużyć jakimś przyj ↪etym mode-
lem teoretycznym rozk ladu materii w galaktyce (rozk ladem po lożeń i pr ↪edkości gwiazd,
a st ↪ad rozk ladami potencja lu, energii, mas, jasności) — np. akceptowanym szeroko tzw.
modelem Kinga. Post ↪epowanie jest z grubsza nast ↪epuj ↪ace. Przyjmiemy

”
rozs ↪adn ↪a” postać

matematyczn ↪a na przestrzenn ↪a i pr ↪edkościow ↪a funkcj ↪e rozk ladu cz ↪astek (gwiazd) w ga-
laktyce. Ca lkuj ↪ac po pr ↪edkościach dostajemy przestrzenn ↪a funkcj ↪e rozk ladu cz ↪astek, a z
niej dostajemy przestrzenny rozk lad g ↪estości ρ(r). We wzorach na ten rozk lad pojawia si ↪e
σc a także parametry rc oraz rt określaj ↪ace odpowiednio promień zg ↪eszczenia centralne-
go oraz ca lkowity promień uk ladu, co jest technicznym rezultatem przyj ↪ecia przez Kinga
rozs ↪adnego rozk ladu energii gwiazd (tak by unikn ↪ać nieograniczonych energii, mas i roz-
miarów). Możemy teraz z rozk ladu g ↪estości ρ(r) wyliczyć powierzchniowy rozk lad masy
Σ. Ten ostatni powinien być zwi ↪azany z obserwowanym powierzchniowym rozk ladem ja-
sności I, gdyż jeśli przyjmiemy, że M/L = const przestrzennie, to I ∼ Σ ·L/M . Tak wi ↪ec
stwierdzaj ↪ac zgodność wyliczonego rozk ladu Σ z mierzonym rozk ladem I możemy również
wyznaczyć M/L jako wspó lczynnik proporcjonalności.

W szczególności  latwiej wyznacza si ↪e w podobny sposób stosunek masy do jasności w
centrum galaktyki korzystaj ↪ac z zależności (M/L)c = ρc/jc, gdzie ρc jest centraln ↪a g ↪esto-
ści ↪a masy zaś jc jest centraln ↪a g ↪estości ↪a jasności. Każdy nasz student ze zwyk lej zależności
grawitacyjnej GMmr−2 = mv2r−1 (lub tw. o wiriale) dostanie natychmiast (przyjmuj ↪ac
ρc ≈ const) zależność ρc = 3v2/4πGr2

c , czyli przy uwzgl ↪ednieniu v2 = 3σ2 zależność
ρc = 9σ2/4πGr2

c spotykan ↪a w artyku lach i zobaczy, że jest ona oczywista. Natomiast
konkretn ↪a wartość parametru rc (podobnie jak rt pojawiaj ↪acego si ↪e przy obliczaniu jc)
uzyskuje si ↪e dopiero wykorzystuj ↪ac dopasowanie modelu Kinga do rozk ladu jasności po-
wierzchniowej.

Omówione tu metody prowadz ↪a do wartości M/L bardzo rozmaitych dla poszczegól-
nych obiektów i o dużych niepewnościach pomiarowych. Tym nie mniej ogólny wniosek
o obecności także w galaktykach eliptycznych ciemnej materii i jej dominacji (zw laszcza
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w zewn ↪etrznych partiach) nie budzi w ↪atpliwości. Dla centralnych cz ↪eści na ogó l podaje
si ↪e wartości M/L ≈ (10 ÷ 20)h ≈ 6 ÷ 14 (w jednostkach s lonecznych) ale spotyka si ↪e
nawet wartości M/L = 48± 35 i 175± 131 (b l ↪edy!) dla znanej pary eliptycznych galaktyk
kar lowatych. Dla cz ↪eści zewn ↪etrznych galaktyk eliptycznych podawane s ↪a wartości podob-
ne jak dla spiralnych, rz ↪edu M/L ≈ (60 ± 20)h lub wi ↪ecej (cz ↪esto w oparciu o pomiary
rentgenowskie).

C.48 Ciemna materia w uk ladzie dwóch galaktyk —

dynamiczna ocena masy ca lkowitej.

Po omówieniu poszczególnych galaktyk i stwierdzaniu wyst ↪epowania w nich (wokó l nich)
ciemnej masy przechodzimy do wi ↪ekszej skali, to jest do uk ladów galaktyk, zaczynaj ↪ac
od cz ↪estych przyk ladów zwi ↪azania grawitacyjnego pary galaktyk. Poznawcze i dydaktycz-
ne wydzielenie galaktyk podwójnych z dużych uk ladów (gromad) jest o tyle korzystne,
że ca lkowita masa uk ladu może być wyznaczona ścísle i przekonujemy si ↪e, jak dok ladnie
określon ↪a i wysok ↪a wartość ma w tym uk ladzie galaktyk stosunek M/L.

Jeśli za lożymy, że ruch galaktyk odbywa si ↪e po orbitach ko lowych to z praw Newtona

M1 + M2 = r12 ·∆v2/G (7.92)

gdzie r12 jest odleg lości ↪a mi ↪edzy galaktykami, zaś ∆v różnic ↪a ich pr ↪edkości. W praktyce
nie możemy mierzyć bezpośrednio r12 oraz ∆v lecz ich rzuty na sfer ↪e niebiesk ↪a. Zak ladaj ↪ac
losowe roz lożenie orientacji przestrzennej orbit i wykonuj ↪ac średniowanie matematyczne
dostaje si ↪e w rezultacie

〈M1 + M2〉 = (32/3π)(M1 + M2)OBS

gdzie dla obliczenia (M1 +M2)OBS wstawia si ↪e we wzorze (7.92) bezpośrednio obserwowa-
ne (rzutowanie na sfer ↪e niebiesk ↪a) wielkości r12

OBS i ∆vOBS. St ↪ad po podzieleniu przez
obserwowan ↪a jasność uk ladu mamy rezultat

〈M/L〉 ≈ (32/3π)〈M/L〉OBS (7.93)

Tak wiec mierz ↪ac dla wielu wybranych par (fizycznych) charakteryzuj ↪ace je parametry
r12

OBS, ∆vOBS, L otrzymujemy wiarygodne ilościowo oszacowanie 〈M/L〉 i ciemnej ma-
terii w najprostszym uk ladzie galaktyk,. Typowo otrzymuje si ↪e wartości M/L ≈ (70±)h
czy też (60± 20)h (patrz np. [134, 136]) co dobitnie świadczy, że ilość ciemnej materii już
w takim dwójkowym uk ladzie jest bardzo wysoka.
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C.49 Twierdzenie o wiriale dla grup i gromad

galaktyk — dominacja materii ukrytej.

Wykorzystanie do pomiaru masy ca lkowitej twierdzenia o wiriale jest najważniejsz ↪a i kla-
syczn ↪a metod ↪a dynamiczn ↪a, stanowi ↪ac ↪a obok krzywych rotacji drugi g lówny filar naszych
wniosków o materii ukrytej. Dlatego istota tej metody zosta la przedstawiona (bardzo
krótko) w przyk ladzie B.11. cz.2. gdyż nawet w kosmologicznym minimum nie możemy o
niej zapomnieć. Wnioski pomiarowe s ↪a tym istotniejsze, że rozpatruj ↪ac grupy i gromady
obracamy si ↪e już w skalach daj ↪acych reprezentatywne próbki wszechświata, a zatem war-
tości M/L s ↪a bardzo istotne do obliczenia globalnej g ↪estości wszechświata Ω.

Zasadniczy tok myśli może być taki jak podany krótko w przyk ladzie B.11, cz.2., ale
w kursie semestralnym musimy go wzbogacić o istotne konkretyzacje ilościowe.

Przypomnijmy najpierw studentom, że twierdzenie o wiriale dla najprostszego wypad-
ku masy m kr ↪aż ↪acej wokó l dużej masy M jest równoważne newtonowskiemu zwi ↪azkowi
M = v2R/G. Przechodz ↪ac do uk ladu wielu mas Mi w gromadzie (tj: w uk ladzie gra-
witacyjnie zwi ↪azanym, stacjonarnym) dostaniemy analogiczny zwi ↪azek (

”
twierdzenie o

wiriale”), w postaci obowi ↪azuj ↪acej równości:

MGROM = 〈v2〉RCHAR/G (7.94)

gdzie 〈v2〉 jest średnim kwadratem pr ↪edkości galaktyk gromady, zaś RCHAR jest charak-
terystyczn ↪a dla danej gromady odleg lości ↪a mi ↪edzy parami jej galaktyk, obliczan ↪a jako

1

RCHAR

=

∑
i

∑
j

MiMj/2rij

 /M2 (7.95)

gdzie rij oznacza odleg lość mi ↪edzy galaktykami o numerach i oraz j34 , zaś M oznacza sum ↪e
mas galaktyk w gromadzie (mas świec ↪acych znanych nam uprzednio), czyli M =

∑
i Mi.

Najistotniejszym wynikiem wszystkich pomiarów jest, że ze zwi ↪azku (7.94) nie otrzymuje
si ↪e MGROM = M , lecz zawsze MGROM > M .

Techniczne (pomiarowe) problemy polegaj ↪a na tym, że wielkości po prawej stronie zwi ↪azku
(7.94) nie można wyznaczyć bezpośrednio, gdyż mierzyć możemy tylko jedn ↪a (radialn ↪a)
sk ladow ↪a pr ↪edkości i tylko dwie sk ladowe po lożenia galaktyk. Ale gdy za lożymy istnienie
symetrii sferycznej, co jest na ogó l dobrze spe lnione w regularnych gromadach, można
przyj ↪ać 〈v2〉 = 3〈vr

2〉 = 3σr
2 (gdzie σr oznacza dyspersj ↪e mierzonych pr ↪edkości radial-

nych). Wówczas możemy także policzyć analogiczn ↪a do RCHAR wielkość ROBS, używaj ↪ac
zamiast odleg lości rij ich obserwowane rzuty na p laszczyzn ↪e nieba, przy czym ROBS moż-
na wstawić do (7.94) w miejsce RCHAR po domnożeniu przez geometryczny czynnik π/2.

34Czynnik 1/2 wyprowadzony jest oczywíscie dla unikni ↪ecia podwójnego sumowania.
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Dlatego
”
twierdzenie o wiriale” zmienia si ↪e w mniej może oczywisty zwi ↪azek wynikaj ↪acy

teraz z (7.94):

MGROM = 3σr(π/2)ROBS/G (7.96)

gdzie ROBS dane jest przez (7.95) z podstawieniem za rij odleg lości mierzonych wprost
na sferze niebieskiej.

Omawiaj ↪ac fundamentalne wyniki pomiarowe osi ↪agane w ten sposób warto powiedzieć
studentom o pionierskich pracach F.Zwicky’ego, który już w 1933 r (!) pos luży l si ↪e t ↪a me-
tod ↪a i sformu lowa l s lawny

”
missing mass problem” w gromadach galaktyk. Zwicky pisa l

o
”
missing mass”, bo wylicza l najpierw ze zwi ↪azków typu (7.96) mas ↪e MGROM , która jest

dynamicznie konieczna, a nast ↪epnie dodaj ↪ac do siebie masy poszczególnych galaktyk obli-
czone na drodze statycznej (z dopasowań do ich ilości świat la, patrz C.43) stwierdzi l, że tak
obliczanej masy w uk ladzie brakuje. To znaczy stwierdzi l, że (ΣLi)(M/L)gal < MGROM .
W istocie problem ten powinien si ↪e raczej nazywać

”
missing light problem”, bo masa tam

jest, tylko ciemna.

Wyznaczaj ↪ac w opisany sposób MGROM dla wielu gromad a także dla wielu grup ga-
laktyk (grupy zawieraj ↪a tylko po kilkadziesi ↪at galaktyk i na ogó l brak w nich symetrii
sferycznej, st ↪ad wnioski o ich masach s ↪a mniej konkluzywne i raczej statystyczne), mo-
żemy takie podać charakteryzuj ↪ace je stosunki M/L. Okazuje si ↪e, ([137, 145, 146, 158])
że dla grup (gromad ubogich) zawieraj ↪a si ↪e one w granicach M/L = (160÷ 400)h, nato-
miast dla typowych bogatych gromad wartości masy do jasności osi ↪agaj ↪a nawet wartości
M/L ≈ 650h. Inni autorzy zwracaj ↪a jednak uwag ↪e, że przy subtelniejszej analizie za lożeń
otrzymać można znacznie niższe wartości M/L, rz ↪edu M/L ≈ (150± 50)h.

W każdym jednak razie wyst ↪epowanie i bardzo znaczna dominacja ciemnej materii ukry-
tej w grupach i gromadach galaktyk jest faktem nie budz ↪acym w ↪atpliwości (pami ↪etamy,
że dla świec ↪acej materii M/L nie przekracza ≈ 15h).

C.50 Przyk lad obliczania M/L oraz Ω dla gromady w

Warkoczu Bereniki (Coma Berenicae Cluster).

W naszym kursie kosmologii studenci powinni jak najcz ↪eściej sami dokonywać oszaco-
wań i wyci ↪agać wnioski. Jednym z takich przyk ladów może być postawienie im pyta-
nia: jeżeli uznać znan ↪a gromad ↪e galaktyk Coma Berenicae Cluster za reprezentatywn ↪a
próbk ↪e wszechświata, to jaka geometria i przysz ly los wszechświata wynikaj ↪a z analizy
danych obserwacyjnych dla tej gromady? Jako te dane obserwacyjne podajemy: dysper-
sj ↪a pr ↪edkości galaktyk w gromadzie 〈σ2〉1/2 = 861 km· s−1, odleg lość charakterystyczn ↪a
mi ↪edzy galaktykami w gromadzie RCHAR ≈ 4, 6h0

−1Mpc, jasność ca lkowit ↪a gromady
L ≈ 7, 5 · 1012h0

−2LS l.

Ze zwi ↪azku (7.94) każdy student otrzyma teraz natychmiast wartość pe lnej masy gromady
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MGROM , przy czym mamy okazj ↪e sprawdzić czy pami ↪eta (i rozumie!), że v2 = 3σ2. Podsta-
wienie wartości liczbowych daje MGROM = 2, 38 ·1015h0

−1MS l, a st ↪ad po podzieleniu przez
jasność mamy M/L = 317h0MS l/LS l (przy okazji student wdraża si ↪e do wyznaczenia M i
L w jednostkach s lonecznych). Jest tu też okazja, by praktycznie wskazać zależność poja-
wiaj ↪acych si ↪e wielkości od sta lej Hubble’a h0 i przypomnieć jej przyczyny. Ostatecznym
krokiem jest przypomnienie sobie krytycznej wartości (M/L)KR = 1330h0 i wyliczenie Ω
— to znaczy si ↪egni ↪ecie do wzoru (7.89). Otrzymujemy Ω = 0, 23 (bez wzgl ↪edu na wartość
h0). Znakomita okazja by student przypomnia l sobie jak ↪a geometri ↪e i los wszechświata
oznacza ten wynik.

Ca ly przyk lad jest banalnie prosty, ale dzi ↪eki temu każdy student wykona go z  latwo-
ści ↪a samodzielnie, a takie samodzielne wyci ↪aganie wniosków bardzo zbliża do nauki, czyni
j ↪a osobist ↪a. Student zastanawiać si ↪e też teraz czy jego wniosek na pewno jest konkluzyw-
ny, to jest czy próbka by la reprezentatywna, jak

”
wychodzi” dla innych próbek?. To nam

otwiera nast ↪epny punkt programu.

C.51 Podsumowanie pomiarów M/L, globalna war-

tość Ω i standardowe wnioski o wszechświecie.

Czy możemy spodziewać si
↪
e Ω = 1?

Omawiaj ↪ac kolejne metody pomiarów M/L nie powinnísmy tracić z oczu celu, jakim jest
porównanie uzyskanych wyników z (M/L)KR = 1330(MS l/MS l) i wyci ↪agni ↪ecie wniosków
o bezwymiarowej g ↪estości wszechświata Ω (wzór (7.89)). Już w trakcie wyk ladów każ-
dy student powinien zauważyć wyraźn ↪a tendencj ↪e wzrostu M/L, gdy zwi ↪ekszamy skal ↪e
rozmiarów obszaru uznawanego za

”
reprezentatywn ↪a próbk ↪e” wszechświata. Warto teraz

podsumować w tabelce te obserwacje, pami ↪etaj ↪ac o ilustracyjnym tylko charakterze liczb,
ze wzgl ↪edu na wielki rozrzut niepewności. Ale przed pokazaniem tabelki trzeba koniecznie
sprawdzić, czy studenci dobrze rozumiej ↪a istotny sens zwi ↪ekszenia skali — to jest że bada-
my wówczas wzajemne rozmieszczenie przestrzenne ciemnej i świec ↪acej materii (i jeśliby
by lo ono homogeniczne, to w każdej skali otrzymywalibyśmy ten sam wynik). Tabelka
może mieć postać:

Oczywista tendencja obserwacyjna wzrostu Ω przy zwi ↪ekszaniu analizowanej pomiarowo
skali sk lania natychmiast do pytań: ile wynosi ostateczna

”
globalna” wartość Ωwsz, tj.

wartość Ω w skali ca lego wszechświata? Czy możemy spodziewać si ↪e Ωwsz = 1?

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwag ↪e studentom, że otrzymywane akurat wartości
Ω ≈ 1 jest intryguj ↪ace; czyż g ↪estość wszechświata nie mog laby raczej wynosić np. Ω ≈ 103

lub Ω ≈ 10−5?35. W dodatku stopień dopasowania ρ do ρKR (stopień dok ladności Ω ≈ 1)
staje si ↪e wr ↪ecz nieprawdopodobnie wysoki — jak na dzie lo przypadku — gdy cofamy si ↪e

35

”Życiowy” (dos lownie) aspekt tego zagadnienia omawiać b ↪edziemy w jednym z dalszych wyk ladów

poprzez tzw. zasad ↪e antropiczn ↪a (patrz np. [174, 175, 176, 177, 178, 179]).
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Przy za lożeniu, że
”
reprezentatywn ↪a

próbk ↪a” wszechświata jest (s ↪a):

wartość M/L (w jednost-

kach s lonecznych MS l/MS l)

wynikaj ↪aca z tego za-

 lożenia wartość Ω

tylko gwiazdy identyczne ze S loń-

cem

1 0,0008h−1
0 ≈0,0012

świec ↪aca materia galaktyk ∼ (3÷ 13)h0 0,002÷0,02 (średnio

0,01)

ca la materia galaktyk ∼ (60÷ 90)h0 0,03÷0,08

galaktyki podwójne ∼ (70± 20)h0 ∼0,05

grupy galaktyk (gromady
”
ubogie”) ∼ (160÷ 400)h0 0,12÷0,30

duże gromady
”
bogate” ∼ 600h0 ? ∼0,45 ?

w przesz lość wszechświata. Choćby dlatego ch ↪etnie powitalibyśmy teori ↪e, która dawa laby
Ω = 1 nie z przypadku, a z konieczności.

W tym miejscu wyk ladowca powinien powiedzieć kilka, czy kilkanaście zdań o teorii in-
flacji ([16, 149]) zagadnienie wyprzedzaj ↪ace w planie kursu), możliwie silnie akcentuj ↪ac
jej zalety (w tym niezależn ↪a od kosmologii genez ↪e), a zatem i nacisk na jej akcepta-
cj ↪e. Najważniejszym b ↪edzie dostrzeżenie przez studentów, że gwa ltowna inflacja likwiduje
wszelkie pocz ↪atkowe krzywizny daj ↪ac k = 0 tak jak znik lyby fa ldy i krzywizna w otocze-
niu wybranego punktu pomarszczonego balonika, jeśli nad ↪elibyśmy go w u lamku sekundy
∼ 1030-krotnie(!). Dla naszych studentów (w ramach standardowej kosmologii) k = 0
oznacza wszechświat o g ↪estości Ω = 1, tak wi ↪ec inflacja staje si ↪e poszukiwan ↪a teori ↪a wy-
jaśniaj ↪ac ↪a wartość Ω.

Przy takim podej́sciu oczekujemy, że pomiary w jeszcze wi ↪ekszych skalach potwierdz ↪a

”
oczywist ↪a” (tabelka) tendencj ↪e wzrostu Ω, daj ↪ac w skali ca lego wszechświata wniosek

Ωwsz = 1 i gruntuj ↪ac przy okazji pi ↪ekn ↪a i ważn ↪a teori ↪e inflacji jako spójn ↪a z ca l ↪a ko-
smologi ↪a. Tutaj mamy dobry moment, aby przytoczyć zgodne z powyższym trendem nie-
dawne wyniki. Jeden z nich bazuje na wielkoskalowych pomiarach ruchu naszej Grupy
Lokalnej w kierunku gromady w Pannie (tzw. Virgocentric flow). Wnioskiem autorów jest
Ω ≈ 0, 35±15 (patrz [180]). Drugi bazuje na wielkoskalowych pomiarach ruchów w lasnych
galaktyk obserwowanych w podczerwieni przez satelitarny teleskop IRAS (Infra Red . . . ).
Autorzy podali (patrz [150]), że z ich pomiarów wynika Ω ≈ 1, 0 ± 0, 2. Jednak podany
b l ↪ad ma charakter tylko statystyczny, podczas gdy możliwy jest w tym wypadku duży
b l ↪ad systematyczny, który móg l znacznie zawyżyć wyniki. Trzecie wskazanie dużego Ω
pochodzi z pomiarów opartych na g l ↪ebokich zliczeniach galaktyk (skale ∼ 1000h−1Mpc).
Autorzy (patrz [151]) uzyskali Ω+0,7

−0,5, ale tu też oszacowanie b l ↪edów jest niepewne.

Teraz jednak najwyższy czas aby przestrzec studentów przed pochopnym wyci ↪aganiem
wniosków w nauce i uleganiu modnym trendom. Obserwowana (tabelka) tendencja mono-
tonicznego wzrostu Ω ze wzrostem skali jest

”
oczywista” tylko pozornie. Bogate gromady
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nie s ↪a typowymi obiektami wszechświata i próbki obejmuj ↪ace tylko takie gromady nie s ↪a
reprezentatywne, przeważaj ↪a bowiem we wszechświecie grupy galaktyk i gromady

”
ubo-

gie”. Zgodnie z nasz ↪a wiedz ↪a za reprezentatywn ↪a próbk ↪e bylibyśmy sk lonni uważać raczej
tak ↪a, w której tylko 5% galaktyk należy do gromad bogatych, zaś 95% do grup. Wobec
tego rozs ↪adniejszym i znacznie lepiej obserwacyjnie umotywowanym (choć nie koniecznie
pewnym) b ↪edzie przyj ↪ecie, że Ωwsz jest podobne jak dla grup, a zatem wynosi

Ω ≈ 0, 15÷ 0, 30 (7.97)

Jeśli nie zgadza si ↪e to z popularn ↪a teori ↪a inflacji — trudno. (Nie chc ↪ac jej odrzucić zacz ↪eto
już tworzyć dość wymyślne rewizje, jak

”
inflacja chaotyczna”, w których może być Ω < 1

itp., patrz [181, 182, 183]). Standardowe wnioski o wszechświecie z g ↪estości ↪a Ω ≈ 0, 20 (to
jest k = −1, v = ∞ itp.), jego los, s ↪a już studentom dobrze znane. Przy tym niepodwa-
żalnym i nowym rezultatem pomiarów M/L jest istnienie i dominacja ciemnej materii
ukrytej, której jest 15÷30 krotnie wi ↪ecej niż materii widzialnej.

W wyniku ca lej dyskusji studenci powinni mieć świadomość, że chociaż wartości Ωwsz ≈
0, 15÷0, 30 można uznać za preferowane, to zagadnienie jest stale otwarte badawczo i także
wyższe wartości,  l ↪acznie z Ωwsz = 1 można uznać za dopuszczalne w przysz lych badaniach
obserwacyjnych. Dopiero wyniki Ω ≥ 2 możemy traktować jako praktycznie wykluczone
— wynikaj ↪acy st ↪ad parametr hamowania q ≥ 1 by lyby już wyraźnie nie tolerowany przez
dane obserwacyjne.

C.52 Niestandardowe spojrzenie na rezultaty pomia-

rów Ωwsz — sta la kosmologiczna otwiera nowe

możliwości!

Nasi s luchacze zdaj ↪a sobie teraz spraw ↪e, że rozwój kosmologii zdaje si ↪e prowadzić do pew-
nego dyskomfortu; albo pogodzimy si ↪e z wartości ↪a Ωwsz ≈ 0, 15÷0, 30 ale niestety musimy
wtedy odrzucić lub ryzykownie modyfikować teori ↪e inflacji, albo uznamy za prawdziw ↪a t ↪e
ważn ↪a i pi ↪ekn ↪a teori ↪e, ale wtedy musimy niestety rozgl ↪adać si ↪e za wynikiem Ωwsz = 1.
Takie konflikty rozwojowe maj ↪a cz ↪esto duż ↪a moc twórcz ↪a, generuj ↪ac nowe spojrzenie na
konfliktowe zagadnienia. W naszym wypadku możemy teraz zwrócić uwag ↪e na konsekwen-
cje możliwego istnienia niezerowej sta lej kosmologicznej ([64, 120, 121, 184, 185]), co jest
szczególnie usprawiedliwione niedawnymi doniesieniami pomiarowymi (patrz [122, 131])
o jej wykryciu! O sta lej kosmologicznej nasi studenci s lyszeli dot ↪ad tylko ogólnikowo w
ramach

”
dygresji historycznej” (punkt C.33), oraz wzmiankowo przy omawianiu proble-

mu wieku wszechświata (C.39) toteż jest to nowe zagadnienie wyprzedzaj ↪ace. Teraz po-
winnísmy kilka zdań przypisu44 w przyk ladzie B.12 oraz przypisu28 w komentarzu C.39
rozszerzyć w wyk ladach do zdań kilkunastu, aby studenci poczuli fascynacj ↪e powstaj ↪ac ↪a
możliwości ↪a spójnego utrzymania normalnej teorii inflacji [147] oraz wartości Ω ≈ 0, 25,
możliwości ↪a unikni ↪ecia k lopotów z wiekiem wszechświata,([130, 186]), etc. Najistotniejsze
jest uświadomienie, że inflacja wymaga tylko k = 0, zaś iunctim pomi ↪edzy k = 0 i Ω = 1
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przestaje obowi ↪azywać przy Λ > 0 (gdyż k = 0 wymaga wówczas tylko Ωwsz + ΩΛ = 1).T↪e
kwesti ↪e wyjaśnimy studentom dok ladniej ([90, 91, 187, 188, 189]) przy systematycznym
omawianiu modeli ze sta l ↪a kosmologiczn ↪a. Tak wi ↪ec, jeżeli faktycznie potwierdz ↪a si ↪e do-
niesienia ([92, 93, 122, 190]) o niezerowej sta lej kosmologicznej, to pomimo Ωwsz ≈ 0, 25
możemy żyć we wszechświecie p laskim o k = 0 lub nawet zamkni ↪etym o k = +1, a
przy tym wiecznie si ↪e rozszerzaj ↪acym. We wszechświecie, którego ekspansj ↪e mog la zapo-
cz ↪atkować gwa ltowna inflacja ([147, 148]), rozwi ↪azuj ↪aca nabrzmia le problemy p laskości
wszechświata, jego wieku i horyzontu ([16, 149]).

Doświadczenie wyk ladowe poucza, że wprowadzenie w tym miejscu takich informacji o
możliwej roli Λ gwa ltownie zwi ↪eksza zainteresowanie studentów tak bież ↪acym wyk ladem,
jak i w przysz lości modelami ze sta l ↪a kosmologiczn ↪a.

C.53 Poza-barionowy charakter dominuj
↪
acej masy

wszechświata.

Po przedstawieniu fundamentalnego odkrycia olbrzymich ilości materii ukrytej we wszech-
świecie natychmiast stajemy wobec pytania naszych s luchaczy: czym ona jest? Znów po-
jawia si ↪e zagadnienie wyprzedzaj ↪ace w naszym planie wyk ladów, ale musimy już teraz
zaspokoić krótko ciekawość s luchaczy i pobudzić zainteresowanie na przysz lość. Kilka-
naście podstawowych zdań na ten temat zamieszczonych jest w przyk ladzie B.12 cz.2.
Musimy studentom zapowiedzieć, że te niezwykle ważne zagadnienia omówimy dok ladnie
w drugiej cz ↪eści kursu. W obecnej fazie wyk ladów ograniczamy si ↪e czasem i rozumieniem
przez s luchaczy.

Już tu możemy studentów poruszyć pot ↪eg ↪a i sprawności ↪a kosmologii, która jest w sta-
nie precyzyjnie powi ↪azać tworzenie si ↪e

4
2He, 7

3Li, 3
2He, 3

1T, 7
4Be w pierwszych minutach

wszechświata (patrz np. [9, 67, 68, 191]), z ówczesn ↪a, a także obecn ↪a g ↪estości ↪a wszyst-
kich barionów — bez wzgl ↪edu na to czy obecnie tworz ↪a one materi ↪e świec ↪ac ↪a czy ciemn ↪a.
Zdumiewaj ↪ace stwierdzenie poza-barionowości dominuj ↪acej masy wszechświata ([66, 192]
lub powyżej dane pozycje) rodzi od razu nast ↪epn ↪a poruszaj ↪ac ↪a kwesti ↪e: jeśli nie materi ↪a
barionow ↪a, to czym jest g lówna materia wszechświata?. Takie zwrotne punkty wyk ladu
— i rozwoju nauki — decyduj ↪a o zainteresowaniu.

C.54 Neutrina kosmiczne i zagadnienie masy neutrin.

”
Gor

↪
aca” czy

”
zimna” materia ukryta? Cz

↪
astki

”
egzotyczne”.

Zagadnienia wymienione w tytule wybitnie pobudzaj ↪a zainteresowanie studentów i z pew-
ności ↪a powinny być poruszone już teraz — w próbach ustalenia czym jest ukryta materia
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— ale tylko bardzo krótko, wprowadzaj ↪aco. Wrócimy do nich w drugiej cz ↪eści wyk la-
dów, poza tym przygotowanie studentów jest umiarkowane (a podstawow ↪a nasz ↪a trosk ↪a
jest zachowanie rozumienia). Jedno z możliwych podej́sć wyk ladowych jest przedstawione
w przyk ladzie B.12 cz.2, ale to każdy z wyk ladowców musi indywidualnie zdecydować
(uwzgl ↪edniaj ↪ac realia grupy studenckiej) co rozszerzyć lub skrócić, w ogóle co i jak wyk la-
dać w tej specyficznej partii kursu. W tej partii musimy zrezygnować ze ścis lego ilościowego
podej́scia na rzecz (rzetelnej) informacji.

Pierwsz ↪a nasz ↪a trosk ↪a dydaktyczn ↪a w tej cz ↪eści wyk ladów powinno być, aby studenci
mogli jasno rozróżnić co jest sprawdzon ↪a, ugruntowan ↪a, pewn ↪a (w praktyce) wiedz ↪a ko-
smologiczn ↪a i fizyczn ↪a, a co jest tylko hipotez ↪a, możliw ↪a ide ↪a, spekulacj ↪a. Niestety bowiem
liczne popularne a ma lo odpowiedzialne artyku ly, audycje itp. zacieraj ↪a t ↪e różnic ↪e (cza-
sem wr ↪ecz mieszaj ↪ac nauk ↪e z pseudonauk ↪a), która bywa klarowna tylko dla specjalisty.
Znaczenie formacyjne b ↪edzie mia lo pokazanie rozwoju trendów opinii badawczej. Zacz ↪ać
należy na pewno od informacji o neutrinach, o których w każdym razie wiemy na pewno,
że istniej ↪a i wyst ↪epuj ↪a w ogromnych ilościach, 109-krotnie g ↪eściej niż bariony — to one
s ↪a wi ↪ec pierwszymi kandydatami na ukryt ↪a materi ↪e lub jej cz ↪eść przynajmniej (patrz np.
[52, 84, 85, 193, 194, 195, 196, 197]).Potem możemy krótko omówić narastaj ↪acy trend

”
wiary” w neutrina jako nośniki (wy l ↪acznie) ca lej ciemnej materii, w ich niezerow ↪a mas ↪e
∼ 30 eV itp. Jednak szczegó ly, nawet tak pi ↪ekne jak niedawne odkrycie w Kamiokande
oscylacji i masy neutrin [164], trzeba zostawić do drugiej cz ↪eści kursu. Tu natomiast ce-
lowe b ↪edzie wskazanie na obecny

”
zst ↪epuj ↪acy” trend neutrinowy, gdyż to przygaśni ↪ecie

idei neutrin jako ciemnej materii jest wyrazem rozwoju naukowego tj. rozwoju kosmolo-
gicznej wiedzy szczegó lowej. Chodzi tu o lepsze rozpracowanie procesu formowania si ↪e
galaktyk, przy którym trzeba by lo zrezygnować z wiod ↪acej roli neutrinowej ciemnej ma-
terii (lub jakichś innych cz ↪astek zaliczanych do Hot Dark Matter) na rzecz powolnych,
masywnych cz ↪astek Cold Dark Matter (np. [155, 198]). Jest wyrazem dojrza lości danej
dziedziny nauk ścis lych, gdy przez rozpracowanie wewn ↪etrznych powi ↪azań, dok ladniejsze
obliczenia szczegó lów i ich konfrontacje jest ona w stanie eliminować i korygować konkuru-
j ↪ace opcje, aby precyzować rzeczywistość. Tu zauważmy, że naukowa spójność i dojrza lość
kosmologii uwidacznia si ↪e także i w tym, że niezależnie wykryte samo istnienie ciemnej
materii, i to niebarionowej, okazuje si ↪e również warunkiem koniecznym procesu tworzenia
si ↪e galaktyk36. Przy tym jest godne uwagi, że fizycy cz ↪astek elementarnych usi luj ↪acy zna-

36Pierwszym poważnym problemem teorii powstania struktur jest brak dostatecznej ilości czasu na

uformowanie si ↪e obserwowanych dzís galaktyk. Zal ↪ażki galaktyk (fluktuacje g ↪estości) w postaci zwyk lej

materii barionowej nie mog ly powstać wcześniej niż tuż po okresie rekombinacji do atomów (T ≈3000K),

gdyż wcześniej intensywne oddzia lywanie fotonów ery promieniowania rozbija je natychmiast. St ↪ad do-

wodzi si ↪e, że nawet do dzís (T ≈3K) kontrast g ↪estości zdo la lby zwi ↪ekszyć si ↪e tylko 1000-krotnie, co przy

pocz ↪atkowych zg ↪eszczeniach wynosz ↪acych tylko 10−5 (takie w laśnie ”zmarszczki” obserwujemy w promie-

niowaniu reliktowym) dawa loby narośni ↪ecia zg ↪eszczenia do dzís tylko do wartości 103 · 10−5 = 10−2 —

a zatem galaktyki (maj ↪ace g ↪estość 106 razy wi ↪eksz ↪a od otoczenia) jeszcze do dzís nie narodzi lyby si ↪e!

Jedynym i zbawiennym wyj́sciem z tego problemu okazuje si ↪e istnienie niebarionowej (jak np. neutri-

na) ciemnej materii : nie oddzia lywuje ona z fotonami i jej zg ↪eszczenia mog ly narastać przed okresem

rekombinacji, przy temperaturze �3000K! Taka wczesna kondensacja (np. neutrin) tworzy la lokalne gra-

146



leźć kompletn ↪a teori ↪e mikroświata, czuj ↪a si ↪e ostatnio zmuszeni do postulowania dok ladnie
takich cz ↪astek, jakich w ramach CDM potrzebuj ↪a kosmologowie, aby wyjaśnić istnienie
wielkich struktur wszechświata. To też jest przejaw spójności i jedności nauki. Jeśli jednak
zdecydujemy si ↪e na jakieś informacje o hipotetycznych przecież stale cz ↪astkach CDM (jak
aksjony [52, 165] czy fotina [166, 199] etc.), pami ↪etajmy o budowaniu świadomości s lucha-
czy, że s ↪a to stale

”
egzotyczne” cz ↪astki na granicy spekulacji i poznania, o ca lkiem innym

statusie niż np. neutrina. Obecnie wydaje si ↪e, że najlepsz ↪a recept ↪a na rzeczywisty wszech-
świat jest wzi ↪ecie pewnej ilości dobrze nam znanej materii barionowej (planety, gwiazdy,
galaktyki), dodanie do niej znacznie wi ↪ekszych ilości zimnej materii ciemnej (CDM), i
także nieco gor ↪acej materii ciemnej (HDM), oraz być może przyprawienie wszystkiego
dodatni ↪a sta l ↪a kosmologiczn ↪a (Λ > 0).

C.55 Materia ukryta a rozwijanie si
↪
e pogl

↪
adu na

wszechświat — jak
↪
a drog

↪
e przeszlísmy,

co osi
↪
agn

↪
elísmy?

Ustalaj ↪ac plan i sposób prowadzenia partii wyk ladów o materii ukrytej powinnísmy pa-
trzeć perspektywicznie: jak omawiane dokonania rozwija ly pogl ↪ad na wszechświat — i jak
rozwin ↪a studenta?

Mamy tu charakterystyczny przyk lad rozwijania si ↪e nauki. Zaczyna si ↪e od sformu lowa-
nia celu badawczego, którym tutaj jest poznanie losu wszechświat; znajduje si ↪e metod ↪e
badawcz ↪a, któr ↪a tutaj jest wyznaczenia M/L i specyfikuje konkretny problem, to jest ile
wynosi M/L oraz w konsekwencji Ω. Dokonujemy pierwszych pomiarów (metod ↪a krzy-
wych rotacji) i nast ↪epuje zaskoczenie: jest inaczej niż przewidywalísmy! Sprawdzamy ten
nowy zaskakuj ↪acy efekt na innej drodze (przez twierdzenie o wiriale) i (chc ↪ac nie chc ↪ac,
niejako wbrew sobie) uzyskujemy potwierdzenie: jest inaczej niż przewiduje teoria, tj. nasz
dotychczasowy pogl ↪ad na świat. Jest to moment rewolucji naukowej, kreuj ↪acy (w duchu
Thomsona Kuhna) nowy paradygmat poznawczy. Tym prze lomem paradygmatycznym w
obrazie wszechświata jest tutaj wykrycie istnienia materii ukrytej. Nast ↪epuje teraz faza
opanowywania zjawiska, poznawania odkrytego terenu: jak dużo jest tej materii? Jaka
jest jej natura? Oznacza to seri ↪e żmudnych licznych pomiarów (kolejne galaktyki, groma-
dy galaktyk), próby określenia niepewności pomiarowych. Ten proces, to w istocie — po
rewolucyjnej zmianie paradygmatycznej — proces powolnego, ewolucyjnego formu lowania

witacyjne studnie potencja lu, w które po rekombinacji wpada la zwyk la materia barionowa — a w tych

warunkach grawitacyjnych już wystarcza czasu na utworzenie si ↪e galaktyk.

Ale . . . przy obliczeniach (i symulacjach komputerowych) okaza lo si ↪e, że w tym zgrabnym obrazie problem

stanowi wielka pr↪edkość neutrin. Takie studnie rozbiegaj ↪a si ↪e w przestrzeni zbyt szybko i wkrótce staj ↪a

si ↪e zbyt duże aby zrodzić skromne rozmiarowo galaktyki (s ↪a ewentualnie dobre dla tworzenia wielkich

supergromad, ”murów” itp.) Dla galaktyk trzeba mieć cz ↪astki znacznie wolniejsze, o wi ↪ekszych masach —

cz ↪astki Cold Dark Matter.
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nowego paradygmatu, jego dok ladnej treści i granic. Po rozeznaniu jak g l ↪ebokie s ↪a zmiany
paradygmatyczne (np. rozmycie terminu

”
rozmiar galaktyki” itp.) dochodzimy do efektu

końcowego tj. nowego paradygmatu wszechświata (z w l ↪aczon ↪a doń ciemn ↪a niebarionow ↪a
materi ↪a). Post ↪ep w poznaniu ukazuje si ↪e zwykle poprzez ujawnienie si ↪e pożytków p lyn ↪a-
cych z nowego paradygmatu — np. tutaj możemy dzi ↪eki niemu zrozumieć formowanie si ↪e
galaktyk, prze lamuj ↪ac dotychczasowe trudności (niedostatek czasu). Nowy paradygmat
przynosi też nowe horyzonty filozoficzne — np. tutaj ujawniaj ↪ac znikomość materialnej
kondycji cz lowieka w raz z ca l ↪a materi ↪a barionow ↪a. . . Razem z now ↪a treści ↪a paradygma-
tyczn ↪a ujawnia si ↪e pytanie o wszystkie nowe konsekwencje, możliwości, oczekiwania; tutaj
dzi ↪eki materii ukrytej oczekujemy (aby mieć wreszcie zgodność z teori ↪a inflacji) globalnej
g ↪estości wszechświata Ω = 1. Ale oto nast ↪epuje moment najciekawszy: pomiary nie daj ↪a
Ω = 1. Ciemna materia ukryta, istnieje dominuje wszechświat, ale nie aż w tym stopniu.
To jest moment najciekawszy, bo ujawnia si l ↪e pomiarów w naukach ścis lych (zw laszcza w
fizyce czy kosmologii) — ostatecznie to pomiar jest kontrol ↪a i drogowskazem, si l ↪a sprawcz ↪a
dla nowej teorii. Tu leży, w tym bezpośrednim kontakcie z rzeczywistości ↪a (choć kontakt
ten możliwy jest tylko w j ↪ezyku jakiej́s teorii!) , przewaga poznawcza fizyki nad naukami
tylko spekulatywnymi (jak np. filozofia). Ta konsternacja (w naszym wypadku: a jednak
Ω < 1!?) jest twórcza — zmusza do poszukiwań. I jeśli w rezultacie wyniknie z niej (po-
twierdzi si ↪e) nowa idea — w naszym wypadku teza o sta lej kosmologicznej Λ > 0 — to
otrzymamy znów nowy, jeszcze bardziej, g l ↪ebiej rewolucyjny paradygmat wszechświata niż
poprzedni. Oto szkic drogi post ↪epu naukowego.

Co może dać dobra linia organizacji wyk ladu naszemu studentowi? Przede wszystkim
przez śledzenie procesu rozwoju nauki — nie w teoretycznych stwierdzeniach jak powyżej
lecz w bezpośrednich konkretach pomiarów i wniosków — student formuje sobie pogl ↪ad
na żywy konkret nauki, na jej badawczy i pytajny charakter, sterowany obserwacj ↪a i
doświadczeniem. W ten sposób formuje też (naukowo, światopogl ↪adowo) siebie. Nie do
przecenienia jest doświadczenie niepewności i klimatu

”
badań frontowych” — wzmaga

ono poczucie wspó luczestnictwa. W sumie takie praktyczne przej́scie drog ↪a rozwoju na-
uki przynosi wi ↪ecej, g l ↪ebiej i autentyczniej niż najm ↪adrzejsze nawet ogólne sformu lowania.

Do pozytywnie formuj ↪acych elementów należy też z pewności ↪a praktyczne dostrzeżenie
jedności nauki, jako przejawu jedności Przyrody — tutaj szczególnie silne przez tak
integraln ↪a  l ↪aczność kosmologii (makrofizyki) z cz ↪astkami elementarnymi (mikrofizyk ↪a)
([10, 200]). Od strony filozoficznej b ↪ed ↪a z pewności ↪a pożyteczne świadectwa tak zniko-
mości cz lowieka (z materialn ↪a, barionow ↪a struktur ↪a jego i jego świata), jak i wielkości
jego zdolności do poznawania Przyrody — zadziwiaj ↪aco poznawalne.
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Rozdzia l 8

KOSMOLOGIA OBSERWACYJNA

DUŻYCH ODLEG LOŚCI.

HORYZONT.

LINIA TREŚCI (linia A6)

• Metryka Robertsona-Walkera a emisja i odbiór świat la.

• Odst ↪epy czasu, d lugości fal, p ↪edy w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie.

• Poj ↪ecia (dużych) odleg lości i pr ↪edkości a rozszerzanie wszechświata. Niejednoznacz-
ność odleg lości i pr ↪edkości — definicje, formu ly i ich dyskusje.

• Jak obliczyć odleg lość i pr ↪edkość kwazara o znanym przesuni ↪eciu ku czerwieni?
Dyskusja wyników.

• Uzyskiwanie zwi ↪azków mi ↪edzy obserwacyjnymi wielkościami: przesuni ↪eciem a jasno-
ści ↪a. Odleg lość jako funkcja jasności i jako funkcja przesuni ↪ecia. Dyskusja metody i
wyników.

• Formu ly wyrażaj ↪ace prawo Hubble’a dla odleg lości ma lych oraz dla odleg lości bar-
dzo dużych. Formu la Mattiga. Dyskusja wyników. Co możemy nazywać prawem
Hubble’a?

• Test przesuni ↪ecie–jasność a wyznaczanie sta lej Hubble’a i parametru deceleracji.
Trudności ze znalezieniem dobrych świec standardowych — problem ewolucji galak-
tyk, kwestia kwazarów. Aktualne odrodzenie testu przy wykorzystaniu supernowych
Ia.
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• Test zliczeń galaktyk a problemy ewolucyjne.

• Jak daleko możemy si ↪egn ↪ać obserwacjami? Co rozumiemy przez obserwowalny wszech-
świat i jaki jest jego rozmiar? Poj ↪ecia horyzontu cz ↪astek i horyzontu zdarzeń dla
wszechświata statycznego.

• Horyzont cz ↪astek we wszechświecie rozszerzaj ↪acym si ↪e. Sfera Hubble’a a horyzont.

• Obliczenia promienia horyzontu dla najprostszych wszechświatów, dyskusja wyni-
ków i podstawowe wnioski.

• Inne obserwowane wielkości (strumień, jasność powierzchniowa) i użyteczne formu ly
w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie.

• Praktyczne problemy pomiarów przy dużych odleg lościach.

Linia przyk ladów (linia B)

B.13 Jak obliczyć odleg lość i pr
↪
edkość o znanym prze-

suni
↪
eciu ku czerwieni?

Przypuśćmy, że zaobserwowano kwazar o z = 4. Kiedy zosta l wyemitowany obserwowany
sygna l? Jaka by la wówczas odleg lość i pr ↪edkość (wzgl ↪edem nas) kwazara, jakie s ↪a one
obecnie? Przyjmijmy, że przestrzeń jest p laska (k = 0).

Jak pami ↪etamy przesuni ↪ecie jest rezultatem wzrostu funkcji skaluj ↪acej R(t)

R(t0)

R(t)
= 1 + z (8.1)

Jeżeli przestrzeń jest p laska to możemy korzystać z modelu Einsteina-de Sittera R = at2/3

R(t)

R(t0)
=
(

t

t0

) 2
3

Oznaczaj ↪ac przez te moment emisji sygna lu (t0 jest obecn ↪a chwil ↪a jego odbioru czyli
obecnym wiekiem wszechświata) otrzymujemy z powyższych zwi ↪azków

te =
1

(z + 1)
3
2

t0 (8.2)
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Obecny wiek wszechświata t0 dany jest we wszechświecie Einsteina-de Sittera zwi ↪azkiem
t0 = 2

3
T0 (T0 = H0

−1), co daje

te =
1

(1 + z)
3
2

· 2

3
T0 (8.3)

Przyjmuj ↪ac T0 = 18 · 109 lat i podstawiaj ↪ac liczby otrzymujemy t0 = 12 · 109 lat, i na
szukany czas emisji

te = 0, 089 · (2/3) · 18 · 109 lat = 1, 07 · 109 lat (8.4)

Możemy też zapytać, ile lat temu źród lo wyemitowa lo sygna l? Ten obserwowany
”
zasi ↪eg

czasowy” te0 wynosi oczywíscie

te0 = t0 − te =

[
1− 1

1 + z
3
2

]
· 2

3
T0 (8.5)

czyli

te0 = 10, 93 · 109 lat (8.6)

idzimy, że obserwowany sygna l bieg l od kwazara do nas przez wi ↪ekszość (≈ 11/12) ca lego
wieku wszechświata.

Aby odpowiedzieć na dalsze pytania przypomnijmy najpierw jak zależy odleg lość r(t)
źród la świat la (od nas, w danej chwili t) od czasu te wyemitowania przez to źród lo sygna-
 lu, który to sygna l w laśnie odbieramy w obecnej chwili t0. Czas te może być wyznaczony
z obserwacji przesuni ↪ecia jak w (8.3).

Jeżeli wprowadzimy sferyczny uk lad wspó lrz ↪ednych w którego pocz ↪atku si ↪e znajdujemy
(odbiór sygna lu), to świat lo od źród la ulokowanego w miejscu o wspó lrz ↪ednych (r, Θ, ϕ)
biegnie do nas wzd luż promienia (czyli w jego ruchu dΘ = dϕ = 0). Uk lad jest wspó l-
poruszaj ↪acy si ↪e, czyli wspó lrz ↪edna r nie zmienia si ↪e z czasem, zaś zmiany odleg lości r(t)
źród la od nas opisujemy funkcj ↪a skaluj ↪ac ↪a R(t)

r(t) = r(t0)
R(t)

R(t0)
≡ rR(t) (8.7)

↑
definicja r̄

Jak wiemy dzi ↪eki warunkom jednorodności i izotropii (zasada kosmologiczna) odleg lość
czasoprzestrzenna dwóch zdarzeń ds2 = gikdxidxk sprowadza si ↪e do prostej formu ly Robertsona-
Walkera.

ds2 = c2dt2 − dl2 = c2dt2 −R2(t)

[
dr2

1− kr2
+ r2

(
sin2 Θdϕ2 + dΘ2

)]
(8.8)

Jeśli zdarzenia polegaj ↪a na emisji i odbierze świat la to jak wiadomo ds2 = 0. Przy tym
warunku i uwzgl ↪ednieniu dΘ = dϕ = 0 (8.8) daje
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c · dt = R(t)
dr√

1− kr2
(8.9)

Oznaczaj ↪ac przez te moment emisji sygna lu, a przez t0 obecn ↪a chwil ↪a jego odbioru (czyli
obecny wiek wszechświata) mamy

c
∫ t0

te

dt

R(t)
=
∫ r

0

dr√
1− kr2

(8.10)

W p laskim wszechświecie k = 0 i zwi ↪azek (8.10) sprowadza si ↪e do postaci

r = c
∫ t0

te

dt

R(t)
(8.11)

umożliwiaj ↪acej wyznaczenie wspó lrz ↪ednej r źród la w zależności od czasu wyemitowania
tego świat la te. St ↪ad przez (8.7) osi ↪agamy szukan ↪a odleg lość.

Podstawiaj ↪ac do (8.11) R(t) = at2/3 otrzymamy dla wspó lrz ↪ednej źród la

r =
t

2
3
0 c

R(t0)

∫ t0

te

dt

t
2
3

=
3ct0

R(t0)

[
1−

(
te
t0

) 1
3

]
(8.12)

zatem zgodnie z (8.7) odleg lość źród la w dowolnej chwili t wynosi

r(t) = 3ct0
R(t)

R(t0)

[
1−

(
te
t0

) 1
3

]
(8.13)

Widzimy teraz, że wykorzystuj ↪ac zwi ↪azek (8.2) i (8.1) możemy wyrazić (8.13) przez prze-
suni ↪ecie z.

Odleg lość r(te) naszego kwazara w chwili emisji sygna lu (t = te) wynosi la zatem

r(te) =
2

1 + z

(
1− 1√

1 + z

)
· cT0 (8.14)

Analogicznie odleg lość kwazara w obecnej chwili (t = t)) odbioru sygna lu wynosi

r(t0) = 2

(
1− 1√

1 + z

)
· cT0 (8.15)

Pr ↪edkość kwazara wzgl ↪edem nas (kosmologiczn ↪a ”
pr ↪edkość unoszenia”) otrzymamy róż-

niczkuj ↪ac po czasie odleg lości (8.7), albo wprost z prawa Hubble’a

v(t) = H(t)r(t) (8.16)

Dla wszechświata Einsteina-de Sittera H(t) = Ṙ/R = 2/3t. Wstawiaj ↪ac do (8.16) ten
zwi ↪azek i (8.14) dostajemy, że w chwili emisji sygna lu pr ↪edkość kwazara wynosi la

v(te) =
t0

te
· 2

1 + z

(
1− 1√

1 + z

)
· c
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co po uwzgl ↪ednieniu (8.2) daje odpowiedź

v(te) = 2
(√

1 + z − 1
)
· c (8.17)

Analogicznie (8.16) i (8.15) daj ↪a odpowiedź, że w obecnej chwili i odbioru sygna lu pr ↪edkość
kwazara (o raczej pozosta lości po nim) wynosi

v(t0) = 2

(
1− 1√

z + 1

)
· c (8.18)

Przyjmuj ↪ac T0 = 18 · 109 lat otrzymujemy dla z = 4

r(te) = 0, 22cT0 = 3, 98 · 109 lat św. (8.19)

r(t0) = 1, 11cT0 = 19, 9 · 109 lat św. (8.20)

v(te) = 2, 47 c (8.21)

v(t0) = 1, 11 c (8.22)

Można si ↪e jeszcze zastanowić jak ↪a drog ↪e l przeby l sygna l? (W czasie jego ruchu przestrzeń
rozszerza si ↪e, wi ↪ec pewnie l > r(te), ale l < r(t0)).

”
Drog ↪e w lasn ↪a” fotonu jest l (ds2 =

c2dt2 − dl2) przy warunku ds2 = 0; otrzymujemy st ↪ad natychmiast

dl = cdt czyli l = c(t0 − te) (8.23)

Podstawiaj ↪ac z (8.4) liczby dostajemy dla naszego przyk ladu

l = (12− 1, 07) · 109 lat św. = 10, 93 · 109 lat św. (8.24)

Otrzymane powyżej wyniki, w tym pr ↪edkości przekraczaj ↪ace pr ↪edkość świat la mog ↪a wydać
si ↪e bulwersuj ↪ace. Pami ↪etamy jednak (Rozdzia l 5), że dla dużych z odleg lość i pr ↪edkość s ↪a
wielkościami niejednoznacznymi — poj ↪eciowo i liczbowo. W tym przyk ladzie obliczylísmy
tzw. odleg lość w laściw ↪a (proper distance), wynikaj ↪ac ↪a z recesji przestrzeni wszechświata,
która nie jest bezpośrednio nierealna. Można wprowadzić inne odleg lości, np. jasnościow ↪a d
określon ↪a zwi ↪azkiem l = L/4πd2 (L — moc promieniowania źród la, l — obserwowane nat ↪e-
żenie). Podobnie obliczona w przyk ladzie pr ↪edkość jest pr ↪edkości ↪a (czy pseudo-pr ↪edkości ↪a)
recesji przestrzeni — jej punktu w którym spoczywa kwazar. Pr ↪edkość

”
zwyk la” kwazara

zwyk la w sensie nast ↪epowania zmiany punktów przestrzeni (tj. mierzona w lokalnym p la-
skim uk ladzie odniesienia) wynosi zero. Gdybyśmy zaś dla określenia

”
pr ↪edkości” kwazara

np. si ↪egali uparcie po relatywistyczny wzór Dopplera (mimo, że duże przesuni ↪ecia nie
s ↪a wynikiem efektu Dopplera) to otrzymalibyśmy oczywíscie wartość

”
pr ↪edkości” nieco

mniejsz ↪a niż c — jak to si ↪e zwykle robi w popularnych opracowaniach.
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B.14 Jak wyrazić prawo Hubble’a poprzez wielkości

bezpośrednio obserwowane?

Prawo Hubble’a uznajemy za prawdziwe, gdyż zosta lo ono stwierdzone obserwacyjnie.
Zauważmy jednak, że w najpowszechniej przyjmowanym jako prawo Hubble’a zwi ↪azku

v = H0r (8.25)

– zwi ↪azku pi ↪eknie zgodnym z paradygmatem wszechświata rozszerzaj ↪acego si ↪e izotropowo
— pr ↪edkość v ani odleg lość r nie s ↪a wielkościami bezpośrednio obserwowalnymi. W istocie
mierzono przesuni ↪ecie z interpretuj ↪ac je jako miar ↪e pr ↪edkości ( i obliczaj ↪ac z niego v) oraz
jasność obserwowan ↪a galaktyk m, interpretuj ↪ac j ↪a jako miar ↪e odleg lości (i obliczaj ↪ac st ↪ad
r). Ale takie interpretacje z oraz m i obliczenie v, r mog ↪a być dyskusyjne — zw laszcza
dla dużych odleg lości, kiedy v oraz r s ↪a niejednoznaczne. Dlatego przez prawo Hubble’a
powinnísmy rozumieć zwi ↪azek z = f(m) — wydedukowany z przyjmowanego paradygma-
tu rozszerzenia si ↪e wszechświata oraz sprawdzalny obserwacyjnie. Jak ↪a powinien on mieć
postać?

Dla bardzo ma lych odleg lości (ma lych z) uzyskalísmy prawo Hubble’a w postaci (8.25)
gdyż wolno nam by lo interpretować pomiarowe przesuni ↪ecie jako z = v/c (efekt Dopplera
lub poprawniej przybliżenie kosmologiczne interpretowanego z). Bardziej obserwacyjnym
zapisem prawa Hubble’a jest wi ↪ec

zc = H0r (8.26)

Ale w istocie nie obserwujemy bezpośrednio r. Dla ma lych odleg lości wolno nam by lo za
odleg lość galaktyki przyj ↪ać jednoznacznie r ze zwi ↪azku

l =
L

4πr2
(8.27)

gdzie L jest absolutn ↪a moc ↪a promieniowania zaś l obserwowanym jego nat ↪eżeniem.  L ↪acz ↪ac
zwi ↪azki (8.26) i (8.27) otrzymujemy w postaci obserwacyjny zapis prawa Hubble’a

l =
LH2

0

4π
· 1

c2z2
(8.28)

Widać, że dla zbadania prawa Hubble’a na wykresie wygodnie jest zlogarytmować powyż-
szy zwi ↪azek, otrzymuj ↪ac prost ↪a

log l = log L− 2 log c z + 2 log H0 − log 4π

Przy użyciu astronomicznych jednostek jasności obserwowanej m oraz jasności absolut-
nej M (definicje m, M oraz jak odpowiadaj ↪a one wielkości ↪a l,L można znaleźć w pod-
r ↪ecznikach astronomii) powyższy zwi ↪azek przyjmuje ostateczn ↪a (dla ma lych odleg lości!)
obserwacyjn ↪a postać prawa Hubble’a

m = M + 5 log c z − 5 log H0 + 25 (8.29)
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Dokonuj ↪ac obserwacji wielkości z oraz m (dla
”
standardowych świec”, np. galaktyk o tym

samym i zmiennym M) możemy potwierdzić obserwacyjnie tak ↪a liniow ↪a zależność i wy-
znaczyć sta l ↪a Hubble’a H0.

Dla ma lych przesuni ↪eć zapisy (8.25), (8.26), (8.28), (8.29) prawa Hubble’a s ↪a wszystkie
poprawne i sobie równoważne — tyle, że bardziej koncepcyjne jak (8.25) lub obserwacyjne
jak (8.29). Sytuacja jest znacznie bardziej z lożona i subtelna, tak poj ↪eciowo jak obserwa-
cyjnie, dla odleg lości dużych. D ↪ażymy znów do wyprowadzenia zależności m = f(z), ale
możemy uścíslić poprzednie zwi ↪azki, gdyż odleg lość czy pr ↪edkość trac ↪a jednoznaczność.
Najprościej za obserwacyjn ↪a odleg lość możemy uważać tzw. odleg lość jasnościow ↪a d dan ↪a
zwi ↪azkiem takim jak (8.27)1 czyli l = L/4πd2, co w jednostkach astronomicznych m, M
prowadzi nas do zwi ↪azku

m = M + 5 log d + 25 (8.30)

Aby uzyskać prawo Hubble’a powinnísmy wyprowadzić zależność d = f(z) analogiczn ↪a do
(8.26)2, co możemy zrobić podobnie jak obliczylísmy w przyk ladzie B.13 odleg lość kwaza-
ra o danym z3. Ale jak w tamtym przyk ladzie widzielísmy obliczona odleg lość zależy od
modelu wszechświata R(t) — ten zaś wyznaczaj ↪a w uj ↪eciu Friedmana (tj. przy Λ = 0)
jednoznaczne parametry H0 i ΩM (lub równoważnie q0 = ΩM/2).

Dlatego uzyskujemy na odleg lość zwi ↪azki d = f(z; H0, q0) stanowi ↪ace w istocie zapisy
prawa Hubble’a. W przybliżeniu taylorowskim (czyli dla niezbyt wielkich z) uzyskuje si ↪e

H0d = c
[
z + 1/2 (1− q0) z2 + . . .

]
(8.31)

jako prawo Hubble’a zast ↪epuj ↪ace zwi ↪azek (8.26), co prowadzi do w pe lni obserwacyjnej
postaci prawa Hubble’a

m = M + 5 log cz − 5 log H0 + 25 + 1.086(1− q0)z + . . . (8.32)

zast ↪epuj ↪acej zwi ↪azek (8.29). Natomiast dla bardzo wielkich odleg lości musimy korzystać
już tylko wprost z wyprowadzonego przez Mottinga ścis lego zwi ↪azku — znów w istocie
prawa Hubble’a

H0d = c
2

ΩM
2

{
ΩMz + (ΩM − 2)

[
(1 + ΩMz)

1
2 − 1

]}
(8.33)

Ścis l ↪a obserwacyjn ↪a postać prawa Hubble’a dla wielkich odleg lości uzyskamy wstawiaj ↪ac
d wyliczone z wzoru (8.33) do zwi ↪azku (8.30).

1Możliwe i stosowne jest zdefiniowanie obserwacyjnej odleg lości na inne sposoby, np. jako tzw. odle-

g lości k ↪atowej.
2Wi ↪ażemy przesuni ↪ecie wprost z odleg lości ↪a d a nie z pr ↪edkości ↪a bo jak wiemy (patrz rozdzia l 5) duże

przesuni ↪ecia nie mog ↪a być już uważane za wynik efektu Dopplera, zaś pr ↪edkość odleg lych galaktyk jest

poj ↪eciem kompletnie niejednoznacznym.
3Tam jednak obliczylísmy tzw. odleg lość wspó lrz ↪ednościow ↪a (”paper distance”) r0, która jak nietrudno

pokazać wi ↪aże si ↪e z odleg lości ↪a jasnościow ↪a d zwi ↪azkiem d = r0(z + 1) — patrz C.60
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Na zakończenie zauważamy, że z ogólniejszej niż friedmanowska kosmologii gdzie sta la
kosmologiczna Λ 6= 0 i zatem istnieje g ↪estość energii ΩΛ 6= 0 uzyskuje si ↪e na odleg lość
jasnościow ↪a d jeszcze ogólniejsz ↪a niż (8.33) formu l ↪e typu d = f(z; H0, ΩM , ΩΛ) i dopiero
j ↪a (patrz [90] i [91]) należy wstawić do zwi ↪azku (8.30). To zagadnienie poszerzymy później
w wyk ladach omawiaj ↪ac niedawne doniesienia o pomiarze sta lej kosmologicznej Λ > 0 z
obserwacji supernowych.

B.15 Co rozumiemy przez rozmiar obserwowalnego

wszechświata?

Czy sygna ly które odbieramy mog ↪a pochodzić z dowolnie odleg lych punktów wszech-
świata? Sygna ly te poruszaj ↪a si ↪e ze skończon ↪a pr ↪edkości ↪a równ ↪a (co najwyżej) pr ↪edkości
świat la, toteż  latwo widać, że jeśli wszechświat mia l pocz ↪atek skończon ↪a liczb ↪e lat temu
odpowiedź jest przecz ↪aca. We wszechświecie statycznym o nieruchomych galaktykach, któ-
ry zacz ↪a l si ↪e t0 lat temu, najwi ↪eksza odleg lość z której możemy obserwować sygna l wynosi
rH = ct0 — świat lo od obiektów, które mog ↪a znajdować si ↪e dalej nie zd ↪aży lo jeszcze do
nas dotrzeć. W bardziej realistycznych modelach wszechświata musimy jednak uwzgl ↪ednić
jego rozszerzenie si ↪e.

Ponieważ rozpatrywane zdarzenia polegaj ↪a na emisji i odbiorze świat la to ich odleg lość
czasoprzestrzenna ds2 = 0. Jak już mówilísmy w przyk ladzie B.13 interwa l ds2 dany
jest formu l ↪a Robertsona-Walkera (8.8), która przy powyższym warunku sprowadza si ↪e do
zwi ↪azku (8.9)

cdt = R(t)
dr√

1− kr2

gdzie R(t) jest funkcj ↪a skaluj ↪ac ↪a przyjmowanego modelu wszechświata, zaś r wspó lrz ↪edn ↪a
źród la w uk ladzie wspó lporuszaj ↪acym si ↪e, w którego pocz ↪atku znajdujemy si ↪e i odbieramy
tam sygna l z tego źród la. Oznaczaj ↪ac przez te moment emisji sygna lu a przez t0 obecn ↪a
chwil ↪e jego odbioru mamy

∫ t0

te

cdt

R(t)
=
∫ r(te)

0

dr√
1− kr2

(8.34)

Im chwila emisji sygna lu te jest wcześniejsza, tym wspó lrz ↪edna źród la r(te) jest wi ↪eksza.
Najwi ↪eksz ↪a możliw ↪a wspó lrz ↪edn ↪a r(te) obserwowanego dzís (w chwili t0) źród la otrzyma-
my, jeśli emisja sygna lu nast ↪api la już na pocz ↪atku wszechświata, czyli gdy te = 0 (lub gdy
te te → −∞ dla modeli nie maj ↪acych pocz ↪atku). Ta maksymalna wspó lrz ↪edna rH wy-
znacza tzw. horyzont cz ↪astek, poza który nie możemy obecnie (w danej chwili t0) si ↪egn ↪ać
żadn ↪a obserwacj ↪a. Odleg lość do horyzontu w obecnej chwili t0 znajdziemy jako

rH = R(t0)rH (8.35)
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gdzie rH = r(t0) obliczamy ze zwi ↪azku (8.34) przy te = 0 (lub te → −∞).

Jak widać horyzont cz ↪astek jest tak ↪a sfer ↪a o promieniu rH(t0) że w danej chwili t0 znaj-
duj ↪ace si ↪e poza ni ↪a cz ↪astki nie mog ↪a być (i nie mog ly być nigdy dot ↪ad) przez centrum
tej sfery zaobserwowane — w żadnym stadium egzystencji tych cz ↪astek. (Mówi ↪ac bardziej
technicznie: linie świat la cz ↪astek spoza horyzontu danego obserwatora nigdy dot ↪ad nie
przeci ↪e ly stożka świetlnego tego obserwatora). Horyzont cz ↪astek wyznacza wi ↪ec rozmiary
obserwowalnego wszechświata.

B.16 Ile wynosi odleg lość do horyzontu w różnych

przypadkach wszechświata p laskiego?

Obliczamy odleg lość do horyzontu w najprostszym przypadku wszechświata p laskiego
(k = 0). Ze zwi ↪azków (8.34) o (8.35) wynika wówczas, że promień obserwowalnego wszech-
świata rH w dowolnej chwili t0 wynosi

rH = R(t0)
∫ t0

0 (lub−∞)

cdt

R(t)
(8.36)

Rozpatrzmy kilka możliwości

1. Gdyby p laski wszechświat mia l pocz ↪atek w czasie lecz by l statyczny, czyli R(t) =
const = R(t0) otrzymujemy ze (8.36) natychmiast rH = ct0, zgodnie z tym co
już powiedzielísmy w B.15. Zauważmy, że w tym wypadku promień sfery Hubble’a
wynosi L = cT0 = cR

Ṙ
= ∞. Pr ↪edkość punktów (galaktyk) na horyzoncie wynosi

oczywíscie v = 0, natomiast pr ↪edkość poruszania si ↪e samego horyzontu wynosi vH =
drH

dt0
= c.

2. Realistyczny przypadek p laskiego wszechświata rozszerzaj ↪acego si ↪e opisuje model
Einsteina-de Sittera czyli R(t) = at2/3. Zwi ↪azek (8.36) daje

rH = at0
2/3
∫ t0

0

cdt

at2/3
= 3ct0 (8.37)

Wiek wszechświata t0 wi ↪aże si ↪e z czasem Hubble’a T0 = 1/H0. zależności ↪a T0 =
R
Ṙ

= 3
2
t0. Jeśli zatem przyjmiemy T0 = 18 · 109 lat otrzymamy na dzisiejszy promień

obserwowalnego wszechświata wartość

rH = 2cT0 = 36 · 109 lat świetlnych (8.38)

Zauważymy, że w tym wypadku promień sfery Hubble’a wynosi L = cT0 = rH/2.

Pr ↪edkość punktów (galaktyk) na horyzoncie wynosi v = HrH =
2

3t0

· 3ct0 = 2c,

natomiast pr ↪edkość samego horyzontu wynosi vH =
drH

dt
= 3c.
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3. We wczesnym wszechświecie również k = 0, ale R(t) = at1/2. Otrzymujemy analo-
gicznie:

rH = at0
1/2
∫ t0

0

cdt

at1/2
= rH = cT0 (8.39)

bo T0 = R
Ṙ

= 2t0.

W tym wypadku promień sfery Hubble’a L = cT0 = rH . Pr ↪edkość punktów na
horyzoncie wynosi v = c, natomiast pr ↪edkość samego horyzontu vH = 2c.

4. W modelu de Sittera (wszechświat bez pocz ↪atku) mamy R(t) = aeHt, gdzie H =
const = H0. Otrzymujemy:

rH = aeH0t
∫ t0

−∞

c dt

aeH0t
= ∞ (8.40)

a zatem w tym modelu nie wyst ↪epuje horyzont cz ↪astek — zaobserwować możemy
nawet te cz ↪astki próbne, które w chwili t0 znajduj ↪a si ↪e dowolnie daleko. Promień
sfery Hubble’a jest natomiast skończony i wynosi L = cT0 = c/H0 (jak można
pokazać wyznacza on w tym modelu tzw. horyzont zdarzeń).

LINIA KOMENTARZY (linia C)

C.56 Cel, charakter i struktura rozdzia lu.

Stoimy teraz u progu rozdzia lu trudniejszego. Ma on charakter poj ↪eciowo-obliczeniowy.
Pierwszym celem rozdzia lu jest rozpatrzenie konsekwencji nowego paradygmatu przestrze-
ni, nowych poj ↪eć odleg lości i pr ↪edkości na terenie gdzie te konsekwencje s ↪a istotne i zna-
cz ↪ace, to jest w laśnie dla dużych odleg lości. Musimy je zobaczyć, zrozumieć a nast ↪epnie
zaniechać tradycyjnych skojarzeń poj ↪eciowych i przyzwyczaić si ↪e do nowego myślenia.
Charakterystyczn ↪a jego cech ↪a b ↪edzie pojawienie si ↪e niejednoznaczności. Przy tym taki
rozwój poj ↪eć nie jest bynajmniej tylko ćwiczeniem akademickim. Drugim celem rozdzia lu
jest d ↪ażenie do zastosowania poj ↪eć i zwi ↪azków kosmologicznych w praktyce obserwacyjnej
w realnych pomiarach, gdzie operujemy tylko wielkościami bezpośrednio mierzalnymi. Dla
dużych odleg lości ujawniaj ↪a si ↪e poj ↪eciowe ale i interpretacyjne trudności, niespodziewane
wyniki, odmienności. Duże odleg lości s ↪a zaś najistotniejsze dla kosmologii — zajmuj ↪acej
si ↪e wszak ca lym wszechświatem — i s ↪a zagadnieniem we wszechświata tego pocz ↪atki.

Najpierw powinnísmy zanalizować podstawy teoretyczne: jaki wp lyw ma rozszerzanie izo-
tropowe ma rozszerzanie izotropowe na pomiary odst ↪epów czasu, a dalej d lugości fal oraz
p ↪edów. Teraz b ↪edziemy mogli zastanowić si ↪e nad ważn ↪a kwesti ↪a rozchodzenia si ↪e świat la w
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rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie. G lówn ↪a myśl ↪a startow ↪a dla opisu aktów emisji i odbio-
ru świat la b ↪edzie fakt, że interwa l czasoprzestrzenny takich dwóch zdarzeń ds2 = 0. St ↪ad
możemy uzyskać konsekwencje dla obliczenia wspó lrz ↪ednych oraz odleg lości i pr ↪edkości.
Najlepiej jednak zacz ↪ać to zagadnienie od przyk ladu praktycznego: jak obliczyć odleg lość
i pr ↪edkość obiektu tego (kwazara) o znacznym i dużym przesuni ↪eciu ku czerwieni (z = 4)?
Numeryczne odpowiedzi na takie pytania znajdujemy bowiem powszechnie w popularnych
ksi ↪ażkach, a nawet gazetach codziennych - ale powinny one wzbudzić w ↪atpliwości i pyta-
nia. Gdy czytamy, że kwazar porusza si ↪e z pr ↪edkości ↪a np. v = 0, 95c to nasuwa si ↪e pytanie
o jak ↪a pr ↪edkość chodzi: obecn ↪a (gdy odbieramy świat lo) czy minion ↪a, gdy kwazar świat lo
wyemitowa l? Wszak zdarzenia te dzieli odst ↪ep norm niemal równy (patrz przyk lad B.13)
wiekowi wszechświata! I jak ↪a ma sens

”
pr ↪edkość kwazara”, jeśli przy nowym paradygmacie

przestrzeni rozumiemy że spoczywa on wzgl ↪edem punktu swojej w niej lokalizacji (v = 0)?
A co rozumiemy przez wyliczan ↪a (jak?) odleg lość, jeżeli bezpośrednio jej w ogóle nie mie-
rzymy, lecz tylko np. jasność m (albo k ↪aty)? Start z konkretnego przyk ladu i nast ↪epuj ↪ace
proste wyliczenie ma t ↪e zalet ↪e, że

”
wychodzi” v > c (zarówno ve w chwili emisji jak i v0 w

chwili odbioru) — i nasi studenci przeżywaj ↪a szok, czy niepokój, ze wzgl ↪edu na znane im
wymogi SzTW. Teraz uwidacznia si ↪e, że dokonywane w rozdziale 5 rozróżnienia pr ↪edkości
zwyk lej (lokalnej) i pseudo-pr ↪edkości recesji nie by ly czczym teoretyzowaniem lecz maj ↪a
znaczenie ca lkiem praktyczne. W ślad za tym i nast ↪epuj ↪acym dalej obliczeniem odleg lości
pojawia si ↪e pytanie: jakie wielkości można uznać za bezpośrednio nierealne? Nast ↪epuje
rozróżnienie np. odleg lości jasnościowej i odleg lości k ↪atowej, które s ↪a odmiennymi (choć
zwi ↪azanymi wzajemnie) poj ↪eciami przy odleg lościach dużych.

Powyższe przemyślenia i uścíslenia prowadz ↪a bezpośrednio do pytania: co jest obserwacyj-
nym prawem Hubble’a? Zarówno v jak r nie s ↪a jednoznaczne i nie s ↪a w ogóle bezpośred-
nio mierzalne obserwacyjnie. Od prawa chcemy zaś wymagać, aby by lo one obserwacyjnie
sprawdzalne. Tak studenci uświadamiaj ↪a sobie, że w istocie chodzi o mierzaln ↪a zależność
jasności od przesuni ↪ecia m = f(z), do czego najpierw trzeba zdefiniować pomiarowo od-
leg lość d jako funkcj ↪e jasności d = f1(m) a nast ↪epnie wyliczyć d jako funkcj ↪e przesuni ↪ecia
d = f2(z; H0, q0). Zastosowanie praktyczne tej recepty prowadzi nas do znanego, testu
przesuni ↪ecie—jasność, który próbowano od lat wykorzystać jako sposób pomiaru H0 oraz
deceleracji q0 (a w ten sposób wyznaczyć Ω0 i przysz lość wszechświata. Jak wiadomo test
ten nawet dla bardzo odleg lych galaktyk (z ≈ 1) okaza l si ↪e niekonkluzywny ze wzgl ↪edu
na b l ↪edy pomiarowe przewyższaj ↪ace realny rozrzut q0, a dla kwazarów (z ≈ 3) w ogóle
nie może być stosowany, bo kwazary okaza ly si ↪e bardzo z lymi standardowymi świecami
(maj ↪a one bardzo różne i nie znane jasności absolutne M — a one wchodz ↪a w formu ly).
Mimo to należy koniecznie test omówić, ze wzgl ↪edu na jego odrodzon ↪a ostatnio fascynuj ↪a-
c ↪a aktualność; potraktowanie supernowych Ia jako świec standardowych (maj ↪a absolutne
jasności niemal identyczne!) umożliwi lo ponowne zastosowanie

”
starego” testu i przynios lo

sensacyjne niezwyk lej wagi wyniki ([122,186,187,189]): wszechświat w ogóle nie deceleru-
je lecz akceleruje, zapewne dlatego, że istnieje znacz ↪aca niezerowa sta la kosmologiczna
(czyli g ↪estość energii próżni, nowa wielkość fundamentalna). Choć te wyniki s ↪a jeszcze do
starannego sprawdzenia musimy już teraz umożliwić studentom ich przysz le rozumienie.
Innym testem o którym warto wspomnieć w wyk ladach jest test zliczeń galaktyk, gdyż
nie zrealizowawszy swoich pierwotnym celów okaza l si ↪e za to mocnym dowodem na ewo-
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lucyjność wszechświata.

Drug ↪a istotn ↪a cz ↪eści ↪a rozdzia lu jest poj ↪ecie horyzontu. Startujemy z pytania jak daleko
możemy si ↪egn ↪ać obserwacjami (czyli inaczej mówi ↪ac do jak odleg lej przesz lości)?. Istotne
jest uświadomienie wst ↪epne studentom, że nie do odleg lości ct0 (t0 — wiek wszechświa-
ta) — ze wzgl ↪edu na rozszerzanie si ↪e tego wszechświata. Musimy teraz dokonać analizy
poj ↪ecia

”
wszechświat obserwowalny”.

Problem horyzontów jest dość trudny i w loży lem sporo wysi lku w prób ↪e jego elemen-
taryzacji, obejmuj ↪ac ↪a ca lość tego szerokiego zagadnienia. W niniejszej rozprawie (tak jak
w praktyce wyk ladowej, ograniczonej czasem) ograniczam si ↪e do przytoczenia tylko uj ↪eć
wst ↪epnych i stosunków najprostszych. Zaczynamy od poj ↪ecia horyzontu cz ↪astek (Przyk lad
B.15). Po jego poj ↪eciowym i matematycznym zdefiniowaniu przechodzimy do wzorcowych,
modelowych określeń i do rozróżnienia mi ↪edzy horyzontem cz ↪astek a horyzontem zdarzeń
dla najprostszego z wszechświatów, to jest newtonowskiego wszechświata statycznego. Tu
studenci prosto poznaj ↪a istotn ↪a natur ↪e i cechy obu poj ↪eć. W nast ↪epnym kroku przecho-
dzimy do realnego wszechświata uwzgl ↪edniaj ↪ac jego rozszerzenie. To można teraz zrobić
najpierw wykorzystuj ↪ac przerabiany już przyk lad obliczeń dla tego kwazara o dużym prze-
suni ↪eciu (przyk lad B.13) — odleg lość r(t0) staje si ↪e promieniem horyzontu cz ↪astek jeśli
podstawimy z = ∞. Pokazuje to bezpośrednio i konkretnie, że promień horyzontu nie
jest tożsamy ani z promieniem sfery Hubble’a ani z promieniem ct0. Teraz mog ↪a wreszcie
nast ↪apić prościutkie obliczenia horyzontów (przyk lad B.16) w najprostszych przyk ladach
wszechświatów p laskich: statycznego, Einsteina-de Sittera, wczesnego wszechświata, de
Sittera (próżniowego). Te obliczenia, daj ↪ace proste konkretne a różne wartości dla hory-
zontu w różnych modelach bardzo klaruj ↪a poj ↪ecie horyzontu cz ↪astek.

C.57 Wp lyw rozszerzenia na obserwacje odst
↪
epów

czasu, d lugości fal, p
↪
edu.

Ponieważ obserwacji dokonujemy za pomoc ↪a promieniowania elektromagnetycznego na-
leży przede wszystkim dok ladniej opanować wyobrażeniowo i obliczeniowo proces jego
rozchodzenia si ↪e (emisja-odbiór) w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie. Nasi studenci rozu-
miej ↪a już (rozdzia l 5) zwi ↪azek z + 1 = R(t0)/R(t) jako poj ↪eciowo wynikaj ↪acy z ekspansji
przestrzeni. Ścíslejsze wyprowadzenie tego zwi ↪azku i dalszych podobnych (zmiany p ↪e-
du) b ↪edzie dobrymi przyk ladami ilościowymi gwarantuj ↪acymi prawdziwość adekwatności
przyjmowanego paradygmatu rozszerzenia izotropowego.

Startuj ↪ac z metryki Robertsona-Wallera identycznie jak w przyk ladzie B.13 dochodzi-
my do wniosku, że dla dwóch zdarzeń po l ↪aczonych sygna lem świetlnym (emisja-odbiór)
istnieje zwi ↪azek (r wspó lrz ↪edna radialna galaktyki, R(t) funkcja skaluj ↪aca opisuj ↪aca roz-
szerzania si ↪e wszechświata).

cdt = R(t)
(
1− kr2

)−1/2
dr (8.41)
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Oznaczaj ↪ac przez te moment emisji sygna lu (np. wys lanie fali o d lugości λ) zaś przez t0

moment jego odbioru przez nas mamy∫ t0

te

cdt

R(t)
=
∫ r

0

(
1− kr2

)(−1/2)
dr (8.42)

Rozpatrzmy teraz drugi sygna l emitowany krótko po pierwszym, w momencie te + ∆te
(np. wys lania nast ↪epnej fali) i odbierany przez nas w momencie t0 + ∆t0.

Rysunek 8.1: Obliczanie zmian odst ↪epów czasu w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie.

Wówczas analogicznie ∫ t0+∆t0

te+∆te

cdt

R(t)
=
∫ r

0

(
1− kr2

)−1/2
dr (8.43)

Prawe strony tych wniosków s ↪a równe, a zatem też lewe. Przyrównuj ↪ac je i rozpisuj ↪ac
granice ca lkowania mamy

∫ t0

te
=
∫ t0

te+∆te
+
∫ t0+∆t0

t0
=
∫ t0

te
−
∫ te+∆te

te
+
∫ t0+∆t0

t0
czyli

∫ te+∆te

te

cdt

R(t)
=
∫ t0+∆t0

t0

cdt

R(t)
(8.44)

Ponieważ R(t) zmienia si ↪e powoli zaś ∆te i ∆t0 s ↪a krótkie mamy st ↪ad

c

R(te)
·∆te =

c

R(t0)
·∆t0

czyli
∆t0

∆te
=

R(t0)

R(te)
(8.45)

Jest to generalna recepta na zmian ↪e obserwowanych dowolnych odst ↪epów w czasie (np.
chodu zegarów) w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie. W nowym przyk ladzie emisji fali o
d lugości λe = c ·∆te odbieranej jako λ0 = c ·∆t0 mamy st ↪ad

λ0

λe

=
R(t0)

R(te)
= z + 1 (8.46)

gdzie uwzgl ↪ednilísmy definicj ↪e przesuni ↪ecia z =
λ0 − λe

λe

.

W celu najbardziej uproszczonego znalezienia zmiany p ↪edu cz ↪astki obserwowanego przez
nas obecnie jako p0 zaś wynosz ↪acego w chwili jej emisji (gdzieś w dalekiej odleg lości)
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pe, możemy pos lużyć si ↪e ide ↪a de Broglie’a i traktować cz ↪astk ↪e jako fal ↪e o d lugościach
λ0 = h/p0 oraz λe = h/pe.

Daje to natychmiast ze zwi ↪azku (8.46) regu l ↪e

p0 = peR(te)/R(t0) = pe/(z + 1) (8.47)

a zatem p ↪ed cz ↪astki maleje (samoistnie!) odwrotnie proporcjonalnie do R(t) w rozsze-
rzaj ↪acym si ↪e wszechświecie. Ponieważ E = hν = hc/λ = pc podobnie jak p ↪ed malej ↪a
cz ↪estotliwość i energia cz ↪astki (lub kwantu).

Czy mamy też wi ↪ec do czynienia z za lamaniem si ↪e zasad zachowania p ↪edu i energii?
Musimy znów naszym studentom uświadomić, że chodzi o recesyjn ↪a pseudo-pr ↪edkość, o
recesyjny p ↪ed i energi ↪e. Obserwacje przy emisji i przy odbiorze dokonywania si ↪e w różnych
czasach i w różnych lokalnych uk ladach odniesienia — ZZP i ZZE obowi ↪azuj ↪a w danym
jednym uk ladzie odniesienia (lokalnie p laskim), gdzie p ↪edy i energie maj ↪a dobre, jedno-
znacznie zdefiniowany sens.

Regu l ↪e na zmiany obserwowanego p ↪edu p możemy również otrzymać stosuj ↪ac transfor-
macj ↪e Lorentza do obliczenia jego niewielkiej zmiany o ∆p a potem ca lkuj ↪ac otrzyma-
ne rezultaty. Jeżeli cz ↪astka obserwowanych w chwili t p ↪edzie p, energii E i pr ↪edkości v
(v = pc2/E) znajdzie si ↪e po krótkim czasie ∆t w punkcie odleg lym o d = v∆t, to ob-
serwator tam si ↪e znajduj ↪acy b ↪edzie mierzy l jej p ↪ed p + ∆p w swoim lokalnym uk ladzie
odniesienia poruszaj ↪acym si ↪e z pr ↪edkości ↪a V = H0d (prawo Hubble’a) wzgl ↪edem obserwa-
tora pierwszego. Dlatego z transformacji Lorentza dla p ↪edu, w której opuszczamy wyrazy
kwadratowe w V (tj.γ ≈ 1), mamy z wykorzystaniem powyższych zwi ↪azków:

p + ∆p = γ
(
p− V

E

c2

)
≈ p−H0d

E

c2
= p−H0v∆t

E

c2
= p−H0v∆t

p

v
= p−H0p∆t

Uwzgl ↪edniaj ↪ac jeszcze H0 = Ṙ/R mamy st ↪ad

∆p = −Ṙ

R
p∆t

czyli przechodz ↪ac do nieskończenie ma lych przyrostów

dp

p
= −Ṙ

R
dt = −dR

R
(8.48)

Ca lkuj ↪ac ten wynik otrzymamy

p =
const

R
lub p0 = pe

R(te)

R(t0)
= pe/(z + 1) (8.49)

zgodnie z wnioskami uzyskanymi na wewn ↪etrznej drodze. Oczywíscie stosuj ↪ac ten rezultat
dla fotonów otrzymamy, teraz natychmiast (p = hν/c = h/λ) zwi ↪azek (8.46).
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C.58 Niejednoznaczność poj
↪
eć odleg lości i pr

↪
edkości

Stoimy teraz przed nie latwym poj ↪eciowo i obliczeniowo zadaniem wskazania na różne
możliwe definicje dużych odleg lości w rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie i sposoby ich ob-
liczania z wielkości obserwacyjnych. Dok ladniejsze przedstawienie zagadnienia jest dość
zawik lane i trudne i możemy tego dokonać raczej tylko z profesjonalnie nastawion ↪a grup ↪a
studentów. W każdym razie powinnísmy wskazać, że jeżeli nastawiamy si ↪e na wyznaczenie
odleg lości poprzez obserwacj ↪e na przyk lad rozmiarów k ↪atowych dΘ obiektu o rozmiarze
liniowym dX, to b ↪edziemy oczywíscie korzystać ze zwi ↪azku

dX = adΘ (8.50)

definiuj ↪acego tzw. odleg lość k ↪atow ↪a a. Jeżeli natomiast chcemy zbadać odleg lość poprzez
zmierzenie na przyk lad jasności obserwowanej f źród la o jasności absolutnej L, to wyko-
rzystamy zwi ↪azek

f =
L

4πd2
(8.51)

definiuj ↪acy tzw. odleg lość jasnościow ↪a d. Obie te odleg lości s ↪a identyczne dla obiektu
bliskiego, ale nie dla bardzo odleg lego (w rozszerzaj ↪acym si ↪e świecie). Można to pokazać
wykorzystuj ↪ac metryk ↪e Robertsona-Walkera z użyciem nowej zmiennej χ tak aby dχ =
dr/(1− kr2)1/2, czyli ds2 w postaci

ds2 = c2dt2 −R2(t)
{
dχ2 + f 2(χ)

[
dΘ2 + sin2 Θdϕ2

]}
(8.52)

gdzie f(χ) =


sin χ dla k = +1
χ dla k = 0
sinh χ dla k = −1

Otrzymuje si ↪e
4

a = R(t0)f(χ)/(1 + z) (8.53)

oraz d = R(t0)f(χ)/(1 + z) (8.54)

gdzie R(t0) jest funkcj ↪a skaluj ↪ac ↪a w czasie odbioru sygna lu t0 zaś z jego mierzonym prze-
suni ↪eciem. Formu ly powyższe wskazuj ↪a na zwi ↪azek odleg lości jasnościowej i k ↪atowej

d = (1 + z)2a (8.55)

W swej istocie fizycznej zwi ↪azek ten wynika st ↪ad, że obliczaj ↪ac odleg lość jasnościow ↪a we-
d lug definicji (8.51) musimy uwzgl ↪ednić iż obserwowana przez nas moc promieniowania
Lobs jest mniejsza od emitowanej mocy L z powodu rozszerzania wszechświata: po pierw-
sze (1 + z) razy na skutek obniżenia hν, po drugie (1 + z) razy na skutek wzrostu czasu
odbioru (zmiana lokalnego standardu czasu); razem Lobs = L/(1 + z)2.

4Patrz np.[38, 49, 50, 101].
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Otrzymalísmy cz ↪estotliwość odleg lości d i a, ale otwart ↪a spraw ↪a pozostaje ich obserwa-
cyjne wyznaczenie. Aby to zrobić dla zwi ↪azków (8.51) i (8.50) należa loby poza wprost
mierzonymi w obserwatorium f i dΘ znać jeszcze sk ↪adś L i dX. Na ogó l mierzymy tyl-
ko przesuni ↪ecie z. Zwi ↪azki (8.53) i (8.54) zawieraj ↪a z, ale zawieraj ↪a też nieobserwowalne
parametry χ, R(t0). Jedyn ↪a rol ↪e pozostaje wyliczyć odleg lość zak ladaj ↪ac określony model
wszechświata R(t). Wówczas metryka Robertsona-Walkera dla biegn ↪acego do nas sygna lu
świetlnego (ds2 = 0) daje na odleg lość

cdt = dl =
R(t)

(1− kr2)1/2
dr (dϕ = dΘ = 0) (8.56)

Widzimy st ↪ad (jak i rozumiemy poj ↪eciowo), że odleg lość wp lywa recesja przestrzeni dana
przez R(t). Jeżeli bazujemy na pomiarze przesuni ↪ecia z to widzimy, że dopiero znaj ↪ac
model R(t) możemy wyliczyć np. odleg lość l = c(t0 − te); ze zwi ↪azku 1 + z = R(t0)/R(t)
wyznaczymy czasy dopiero znaj ↪ac funkcj ↪e R(t). Zauważmy przy tym, że w uj ↪eciu Fried-
mana funkcja R(t) jest jednoznacznie wyznaczana przez parametry H0 i Ω (odr ↪ebnie dla
k = −1, k = 0, k = +1).

Reasumuj ↪ac stwierdzamy, że odleg lość przypisywana obiektowi o danym przesuni ↪eciu za-
leżeć b ↪edzie przede wszystkim od przyjmowanego modelu wszechświata (a w modelach
Friedmana od H0, Ω). Przy tym nawet dla wybranego modelu wartość odleg lości jest
niejednoznaczna, bo zależy o jakim rodzaju odleg lości (np. jasnościowa, k ↪atowa) myślimy
gdy j ↪a obliczamy (wyniki dla dużych odleg lości b ↪ed ↪a różne).

Podobnie niejednoznacznym poj ↪eciem jest przy dużych odleg lościach pr ↪edkość. W uk la-
dzie wspó lporuszaj ↪acym si ↪e odleg la galaktyka jest mierzona przez recesuj ↪ac ↪a przestrzeń i
znajduje si ↪e na tej samej wspó lrz ↪ednej (gdy pominiemy jej ruchy w lasne) toteż ma

”
zwy-

k l ↪a” pr ↪edkość — zwyk la w sensie zmiany punktów przestrzeni — równ ↪a zero. Możemy jej
natomiast przypisać niezerow ↪a pr ↪edkość recesji — zajmowanego przez ni ↪a punktu prze-
strzeni. Ta w laśnie pr ↪edkość (czy pseudo-pr ↪edkość) recesji wyst ↪epuje w prawie Hubble’a
v = Hr, a wi ↪ec może być obliczona na przyk lad przy pomocy tego zwi ↪azku. Zauważmy,
że przy danym zmierzonym przesuni ↪eciu z wynik obliczeń nawet tej pr ↪edkości jest niejed-
noznaczny, bo uzależniony b ↪edzie od przyj ↪etego modelu wszechświata R(t), od którego

zależ ↪a wyliczane odleg lość r oraz sta la Hubble’a H =
Ṙ

R
. Maj ↪ac zmierzone przesuni ↪ecie

z możemy też
”
na si l ↪e” wyliczać pr ↪edkość dalekiego obiektu z wzoru Dopplera; niektó-

rzy szczególnie lubi ↪a w popularnych podej́sciach jego relatywistyczn ↪a wersj ↪e, bo wtedy
nawet dla najwi ↪ekszych z nie dostaje si ↪e nigdy v > c, a takich wyników si ↪e obawia —
jakby zapominaj ↪ac, że chodzi tylko o pr ↪edkość recesji, której nie dotycz ↪a ograniczenia
SzTW. Prościutkie obliczenie pr ↪edkości z wzoru Dopplera jest jednak niepoprawne, bo
dla dużych odleg lości przesuni ↪ecie nie może być uważane za rezultat tego zjawiska. Dop-
plerowsko obliczona pr ↪edkość np. kwazara daje tylko najwyżej porównanie jak ↪a musia lby
mieć zwyk l ↪a pr ↪edkość ten kwazar gdyby porusza l si ↪e w lokalnym, statycznym i p laskim,
uk ladzie odniesienia (np. przelatuj ↪a lokalnie nad naszymi g lowami), aby móg l dać (dzi ↪eki
swej pr ↪edkości) takie samo przesuni ↪ecie jakie daje (dzi ↪eki recesji przestrzeni) rzeczywisty
kwazar znajduj ↪acy si ↪e w odleg lości kosmologicznej.
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C.59 Obliczanie odleg lości i pr
↪
edkości odleg lego obiek-

tu (kwazara) — sposób i sens.

Dla skonkretyzowania poj ↪eć odleg lości i pr ↪edkości dalekiego obiektu, dla pokazania prak-
tyki ich obliczania i gruntownego rozjaśnienia sytuacji bezcenna jest rola prostego przy-
k ladu. Dlatego si ↪egamy po przyk lad kwazara jako dalekiego obiektu o dużym przesuni ↪eciu
z = 4. Studenci wiedz ↪a już że znajomość z wyznacza bezpośrednio tylko R(t0)/R(te), zaś
obliczenia st ↪ad np. czasu emisji te, odleg lości czy pr ↪edkości kwazara wymaga znajomości
dok ladnej postaci funkcji R(t) czyli przyj ↪ecia konkretnego modelu wszechświata. W tym
przyk ladzie przyjmujemy model Friedmana w jego najprostszej (a zarazem zupe lnie real-
nej) wersji dla k = 0, czyli R = at2/3. Zapewnia to uderzaj ↪ac ↪a prostot ↪e obliczeń, dzi ↪eki
czemu przyk lad można polecić jako dobre samodzielne ćwiczenie studenckie. Wyliczania
odleg lości i pr ↪edkości b ↪ed ↪a tu jednoznaczne, bo mamy wyspecyfikowany model wraz z
wartościami jego parametrów (Ω, H0): k = 0 oznacza Ω = 1 zaś za wartość H0 przyjmu-
jemy na przyk lad H0 = T0

−1 = (18 · 109lat)−1.

Najpierw ustalmy plan obliczenia. Tak wi ↪ec znaj ↪ac przesuni ↪ecie z w pierwszym kroku
znajdujemy (przy pomocy R = at2/3) czas emisji świat la przez kwazar te. W drugim
kroku wyliczamy wspó lrz ↪edn ↪a kwazara w uk ladzie wspó lporuszaj ↪acym si ↪e, niezmienn ↪a w
czasie. W trzecim kroku domnażaj ↪ac przez R(t) otrzymujemy przyrastaj ↪ac ↪a z czasem w
miar ↪e recesji przestrzeni, odleg lość kwazara. Podstawiaj ↪ac t = te lub t = t0 precyzujemy
jej wartość w chwilach emisji i odbioru. Znaj ↪ac odleg lość wyznaczamy pr ↪edkość kwazara
na podstawie prawa Hubble’a v = Hr, co jest metod ↪a naturaln ↪a bo równoważn ↪a obli-
czaniu pochodnej odleg lości po czasie (v = Hr = (Ṙ/R)(rR) = rṘ = ṙ). Jest to wi ↪ec
pr ↪edkość recesji.

Ca lość obliczenia przebiega jak w przyk ladzie B.13., jest prosta i na ogó l nie sprawa
studentom wi ↪ekszych trudności. Dyskutuj ↪ac wyniki warto zwrócić uwag ↪e na kilka okolicz-
ności. Po pierwsze dla kwazara o danym przesuni ↪eciu np. z = 4 otrzymalísmy nie jedn ↪a
a dwie różne odleg lości i dwie różne pr ↪edkości: w chwili emisji świat la te i chwili odbioru
t0 przy czym zgodnie z wzorem r(t0) > r(te) zaś v(t0) < v(te) wskutek grawitacyjny
deceleracji rozszerzania. (Oczywíscie w chwilach pośrednich te < t < t0) nasz kwazar ma
pr ↪edkości pośrednie). Po drugie gdy zbadamy zależność odleg lości od przesuni ↪ecia z to
widzimy, że r(t0) rośnie z przesuni ↪eciem monotonicznie (co oczywiste — im kwazar ma
wi ↪eksze przesuni ↪ecie tym dalej jest od nas obecnie), ale odleg lość w chwili emisji r(te) ma
maksimum przy z = 1, 25 a dla wi ↪ekszych z maleje! Dobrze jest przedyskutować ze studen-
tami poj ↪eciowo to niespodziewane naogó l zjawisko i jego konsekwencje (np. dla rozmiarów
k ↪atowych obiektu — przy rosn ↪acych z > 1, 25 k ↪aty nie malej ↪a lecz rosn ↪a!) Po trzecie sami
studenci zwróc ↪a uwag ↪e, że otrzymalísmy przy z = 4 obie g ↪estości kwazara v(te) a nawet
v(t0) przekraczaj ↪ac pr ↪edkość świat la. Po raz kolejny wyjaśniamy, że to na nie niepokoi
gdyż obliczalísmy tylko pr ↪edkość recesji punktu przestrzeni w którym spoczywa kwazar,
efekt cz ↪esto kinematyczny nie maj ↪acy nic wspólnego z ograniczeniami SzTW. Dobrze jest
znów dać poj ↪eciowe przyk lady takich kinematycznych,

”
projekcyjnych” efektów (np. pro-

jekcja punktów ma lej sfery na wi ↪eksz ↪a przy zmianie promienia krzywizny przestrzeni).
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Najlepszym podsumowaniem ca lego przyk ladu b ↪edzie wykonanie wykresów r = f(z) oraz
v = f(z) z naniesieniem zależności od z tak odleg lości zmieniaj ↪acej r(te) jak i r(t0), oraz
analogicznie v(te) i v(t0). Jeżeli naniesiemy jeszcze zależności wynikaj ↪ace z ewentualnego
obliczenia v i r poprzez zjawisko Dopplera (w wersjach relatywistycznej i nierelatywi-
stycznej) to b ↪edziemy mieli przejrzysty uk lad krzywych bardzo u latwiaj ↪acy praktyczn ↪a
orientacj ↪e w obliczonych odleg lościach i pr ↪edkościach dalekich obiektów. Zamieszczamy te
wykresy na nast ↪epnej stronie.

C.60 Uzyskiwanie obserwacyjnych zwi
↪
azków jasności,

odleg lości i przesuni
↪
ecia.

Zwi ↪azki wzajemne odleg lości, jasności i przesuni ↪ecia s ↪a bardzo istotne bo daj ↪a możliwość
praktycznych obliczeń (np. odleg lości dalekich obiektów) a przy tym stanowi ↪a obserwa-
cyjny zapis prawa Hubble’a. Studenci znaj ↪a je jako v = Hr, a tymczasem na wykresach
dla dużych odleg lości widz ↪ac one podpisane jako m i log c z czuj ↪a si ↪e zgubieni. Prawem
Hubble’a nazywane s ↪a różne formu ly i potrzebne jest uporz ↪adkowanie, co stara si ↪e dać
przyk lad B.14. Ponieważ w prawie Hubble’a wyst ↪epuje odleg lość, to jego dyskusja jest
zwi ↪azana bezpośrednio z dyskusj ↪a poj ↪ecia i sposobem obliczania odleg lości, np. jasnościo-
wej d.
Drog ↪e do obliczania d jako funkcji przesuni ↪ecia z przygotowalísmy już omawiaj ↪ac prostszy
przyk lad B.13. Tu zauważmy tylko, że ze wzgl ↪edu na (1 + z) — krotne obniżenie energii
kwantów hν i (1+z)-krotny wzrost czasu przy odbiorze (na skutek zmiany standardu czasu
∆t0 w stosunku do ∆te) wyrażamy jasność obserwowan ↪a l przez absolutn ↪a L zwi ↪azkiem

l =
L

4πr0
2
· 1

(z + 1)2
(8.57)

gdzie r0 = rR(t0), a r oznacza wspó lrz ↪edn ↪a odleg lej galaktyki. Uwzgl ↪edniaj ↪ac definicj ↪e
odleg lości jasnościowej l = L/4πd2 widzimy, że

d = r0(z + 1) (8.58)

Aby obliczyć zależność r0 od z post ↪epujemy w istocie podobnie jak robilísmy to w przy-
k ladzie B.13 dla kwazara o danym z, czyli najpierw obliczymy wspó lrz ↪edn ↪a r ze zwi ↪azku
uwzgl ↪edniaj ↪acego ds2 = 0 w metryce Robertsona-Walkera czyli

c
∫ t0

te
dt/R(t) =

∫ r

0
dr
(
1− kr2

)1/2
(8.59)

Aby wykonać to obliczenie mamy teraz dwie drogi: dla niezbyt dużych odleg lości możemy
zastosować w obliczeniach przybliżenie Taylora, ale dla bardzo dużych odleg lości trzeba
starać si ↪e obliczyć r (a st ↪ad r0 i d) ścísle. W pierwszym wypadku rozwijamy (8.59) w
szereg podstawiaj ↪ac za R(t) zwyk le rozwini ↪ecie taylorowskie

R(t) = R(t0)
[
1 + H0(t− t0)− (1/2)q0H0

2(t− t0)2 + . . .
]
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Rysunek 8.2: Zależność odleg lości i pr ↪edkości obiektu (np. kwazara) od jego zmierzonego

przesuni ↪ecia z dla wszechświata p laskiego (opisanego zwi ↪azkiem Einsteina-de Sittera R =

at2/3). Na rys.8.2a wykres r(te) podaje wyliczon ↪a odleg lość obiektu w chwili te emisji

świat la, zaś r(t0) w obecnej chwili t0 odbioru tego świat la przez nas. Liniami przerywanymi

zaznaczone s ↪a odleg lości obiektu wynikaj ↪ace z prawa Hubble’a r = vH−1
0 = vT0 gdybyśmy

traktowali przesuni ↪ecie z (niepoprawnie) jako wynik efektu Dopplera i obliczali pr ↪edkość

obiektu v ze wzorów dopplerowskich w wersji nierelatywistycznej lub relatywistycznej.

Analogicznie na rys.8.2b wykres v(te) podaje pr ↪edkość recesji obiektu (wyliczon ↪a z prawa

Hubble’a v = H0r) w chwili te emisji świat la. Zaś v(t0) w obecnej chwili t0 odbioru tego

świat la. Liniami przerywanymi podane s ↪a zależności dopplerowskie.

gdzie H0 jest sta l ↪a Hubble’a zaś q0 parametrem deceleracji (q0 = 1
2
Ω0). Dla odleg lości

r0 = rR(t0) otrzymuje si ↪e st ↪ad

H0r0 = c
[
z − 1

2
(1 + q0)z2 + . . .

]
(8.60)

a uwzgl ↪edniaj ↪ac (8.58) dla odleg lości jasnościowej d zwi ↪azek

H0d = c
[
z − 1

2
(1 + q0)z2 + . . .

]
(8.61)

podany w przyk ladzie B.14.

W drugim wypadku trzeba podstawić do (8.59) ścis le rozwi ↪azania parametryczne uzy-
skiwane w modelach Friedmana dla R(t), zależne od Ω i H0, a nast ↪epnie pos lugiwać si ↪e
z lożonymi tożsamościami trygonometrycznymi. W ten sposób można otrzymać formu l ↪e
Matinga H0d = f(z; Ω) podan ↪a explicite w przyk ladzie B.14 jako zwi ↪azek (8.33).

Formu ly (8.61) i (8.33) podaj ↪a zwi ↪azki odleg lości (jasnościowej) d i przesuni ↪ecia. Obser-
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wacyjnie wyznaczamy d ze zwi ↪azku l = L/4πd2 który ma w jednostkach astronomicznych
postać

m = M + 5 log d + 25 (8.62)

stanowi ↪ac (definicyjny w istocie) zwi ↪azek odleg lości jasnościowej d z jasności ↪a obserwowa-
n ↪a m. Jeśli wi ↪ec chcemy otrzymać ostatecznie zwi ↪azek w pe lni obserwacyjnych wielkości,
a wi ↪ec jasności obserwowanej m i przesuni ↪ecia z (tj obserwacyjne prawo Hubble’a) wy-
starczy wstawić do (8.62) za odleg lość d albo zwi ↪azek (8.61) — otrzymuj ↪ac formu l ↪e (8.32)
z przyk ladu B.14 — lub ścis l ↪a formu l ↪e Mattiga (8.33).

C.61 Co nazywamy prawem Hubble’a?

Czy zwi ↪azek v = Hr jest prawem Hubble’a? Przez prawo chcemy rozumieć zwi ↪azek kon-
trolowany obserwacyjnie. Ponieważ wprowadzilísmy studentom kilka zwi ↪azków  l ↪acz ↪acych
pr ↪edkość, odleg lość, przesuni ↪ecie, jasność musimy zadbać o rozumienie czy i które z nich
możemy uważać za prawo Hubble’a. Zwi ↪azek v = Hr zosta l wprowadzony dla ma lych
odleg lości na bazie kontrolowanego obserwacyjnie zwi ↪azku zc = Hr dzi ↪eki jednoznacz-
nej odpowiedzialności zc = v i ma wówczas także obserwacyjn ↪a podstaw ↪e — oba te
zapisy stanowi ↪a prawo Hubble’a. Za zapisy prawa Hubble’a mog ↪a być też wówczas uwa-
żane wynikaj ↪ace z nich bezpośrednio obserwacyjne (w pe lni) zapisy l = LH0

2/4πc2z2 lub
m = M + 5 log c z − 5 log H0 + 25 (patrz przyk lad B.14). Równocześnie zwi ↪azek v = Hr
pos luży l do wprowadzenia modelu wszechświata, który rozszerza si ↪e on izotropowo, a sam
ten zwi ↪azek staje si ↪e immanentn ↪a, automatyczn ↪a cech ↪a takiego paradygmatu wszechświa-
ta. Jednak wówczas pr ↪edkość w tym zwi ↪azku przyjmuje charakter pr ↪edkości recesji vrec

która jest tożsama ze zwyk l ↪a pr ↪edkości ↪a tylko w uk ladzie lokalnym (tj. dla ma lych odle-
g lości), a dla dużych odleg lości jest czymś poj ↪eciowo zupe lnie innym.

Pr ↪edkość recesji vrec jest wielkości ↪a obliczeniow ↪a (i obliczalísmy j ↪a w przyk ladzie B.13,
w laśnie na podstawie automatycznego zwi ↪azku vrec = Hr), ale nie pomiarow ↪a — nie
można jej wyznaczyć obserwacyjnie niezależnie od tego zwi ↪azku. Nie można wi ↪ec kontro-
lować obserwacyjnie vrec = Hr (czy vrec = Hd). Zwi ↪azek pr ↪edkości (recesji) z odleg lości ↪a
pozostaje wi ↪ec dla dużych odleg lości automatyczn ↪a cech ↪a paradygmatu ale traci walor
sprawdzalności obserwacyjnej i przestaje być prawem (w sensie fizykalno-obserwacyjnym).
Obserwacyjn ↪a baz ↪a prawa Hubble’a zostaje wi ↪ec zwi ↪azek przesuni ↪ecia i odleg lości : dla
wartości ma lych jest to Hr = zc, a dla dużych musimy go wydedukować z przyj ↪etego pa-
radygmatu wszechświata — tak by otrzymać prawo eksperymentalnie sprawdzalne. Tak
w laśnie z naszego paradygmatu wszechświata, zawieraj ↪acego rozszerzenie izotropowe oraz
model Friedmana (postać funkcji skaluj ↪acej) wynika dedukcyjnie formu la Mattiga — czy
w przybliżeniu formu la (8.61) — maj ↪ace w istocie charakter prawa Hubble’a dla dużych
odleg lości. S ↪a to zapisy prawa, bo można je obserwacyjnie sprawdzić mierz ↪ac niezależ-
nie odleg lość d (z jasności, poprzez pomiar m = M + 5 log d + 25) oraz przesuni ↪ecie z.
Oczywíscie w pe lni, bezpośrednio obserwacyjne postaci dostaniemy wprowadzaj ↪ac jesz-
cze zamiast odleg lości d jasność obserwowan ↪a m, jak w przyk ladzie B.14. To zaś czy na
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omawiane zwi ↪azki maj ↪ace dla dużych odleg lości istotny charakter prawa Hubble’a rozci ↪a-
gniemy formaln ↪a nazw ↪e prawa Hubble’a (jak to si ↪e zwykle robi dla (8.31) i (8.28)), czy
też ograniczymy si ↪e do nazwy formu la Mattiga (jak nazywa si ↪e zwykle (8.33) — jest już
mniej istotn ↪a kwesti ↪a historyczno-nomenklaturow ↪a.

C.62 Nadzieje i porażki testu przesuni
↪
ecie—jasność

Weźmy pod uwag ↪e prawo Hubble’a w obserwacyjnej postaci (8.32), czyli

m = M + 5 log cz − 5 log H0 + 25 + 1, 086(1− q0)z + . . .

Poza pomiarowymi wielkościami m i z wyst ↪epuj ↪a w nim dwa podstawowe parametry cha-
rakteryzuj ↪ace wszechświat H0 i q0 oraz jasność absolutna M . Widzimy, że w zbiorze źróde l

Rysunek 8.3: Test przesuni ↪ecie jasność, czyli zależność obserwowanego przesuni ↪ecia z od

obserwowanej jasności m dla grupy
”
świec standardowych” tj. obiektów o tej samej ja-

sności absolutnej M. Parametrami teoretycznie wyliczonej zależności z = f(m) s ↪a sta le

Hubble’a H0 oraz parametr deceleracji q0, toteż w zasadzie można tym testem obserwacyj-

nie wyznaczyć H0 i q0 dla naszego realnego wszechświata, nanosz ↪ac na diagramy punkty

pomiarowe.

promieniowania ich mierzona jasność m staje si ↪e jednoznaczn ↪a funkcj ↪a z dopiero wtedy,
gdy M ma ustalon ↪a, w ca lym zbiorze t ↪e sam ↪a wartość z.  Latwo ten matematyczny fakt
rozumieć, bo w istocie prawo Hubble’a jest zależności ↪a pomi ↪edzy przesuni ↪eciem z a odle-
g lości ↪a d, zaś w zbiorze badanych źróde l ich jasność obserwowana m = M + log d+ 25 jest
miar ↪a odleg lości d tylko przy ustalonej wartości jasności absolutnej M .Widzimy zatem,
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że mierz ↪ac m i z w grupie źróde l oraz pos luguj ↪ac si ↪e zależności ↪a (8.32) mamy możliwość
wyznaczenia H0 i q0, ale pod warunkiem, że źród la które wykorzystujemy s ↪a dobrymi
świecami standardowymi, to jest maj ↪a wszystkie t ↪e sam ↪a i znan ↪a jasność absolutn ↪a M .
Poszukuj ↪ac świec standardowych można by lo uznać wst ↪epnie, że s ↪a nimi same galaktyki,
a zw laszcza ich wydzielone klasy, bo pomiarowo stwierdzono, że w istocie nie różni ↪a si ↪e
one swoimi absolutnymi jasnościami zbyt mocno.

Zależność (8.32) przedstawiona graficznie (dla określonego M = const) ma postać jak
podana schematycznie na rys.8.3, z charakterystycznym rozwidleniem dla dużych z za-
leżnym od wartości q0 — gdy poprawka zwi ↪azana z q0 zaczyna odgrywać rol ↪e. A zatem
nanosz ↪ac punkty obserwacyjne (m, z) mamy w zasadzie możliwość wyznaczenia nie tylko
H0, ale poprzez dopasowanie si ↪e do której́s z krzywych również wartości q0. Pami ↪etaj ↪ac że
q0 = 1

2
Ω0 widzimy, że uzyskujemy możliwość wyznaczenia bezwymiarowej g ↪estości wszech-

świata i w ten sposób testowania jego modelu i przysz lego losu.

W tym tzw. teście przesuni ↪ecie—jasność pok ladano duże nadzieje. Niestety, trudności
z wydzieleniem dobrej grupy świec standardowych wśród galaktyk i konieczność uwzgl ↪ed-
nienia różnych poprawek powoduj ↪a, że dok ladniejsze wyznaczenie nawet sta lej Hubble’a
jest bardzo trudne.

Osi ↪agni ↪eto tylko pewność, że 50 < H0 < 100 km s−1 Mpc−1. Na znacznie wi ↪eksz ↪a dok lad-
ność stwarzaj ↪a nadzieje obecnie dokonywane pomiary przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a;
pierwsze opracowane dane wskazuj ↪a na wartości oko lo H0 ≈ 65÷ 70 km s−1 Mpc−1.

Szczególnie jednak niekonkluzywne okaza ly si ↪e pomiary co do kwestii wartości q0. Wy-
znaczenie q0 wymaga wzi ↪ecia pod uwag ↪e galaktyk o wielkim z, tak dalekich, że badaj ↪ac
ich świat lo otrzymujemy tylko informacj ↪e jakimi one by ly przed conajmniej 109 lat. Jeżeli
galaktyki ulegaj ↪a ewolucji (a tak w laśnie jest) to wyraźnie zmieniaj ↪a w tak d lugim cza-
sie swoj ↪a jasność absolutn ↪a przestaj ↪ac być takimi samymi świecami standardowymi jak
galaktyki bliskie. Nie znaj ↪ac szczegó lów ewolucji galaktyk nie potrafimy wyeliminować
tego b l ↪edu systematycznego i test ulega rozmazaniu przestaj ↪ac być konkluzywnym. Gdy
jeszcze uwzgl ↪ednimy b l ↪edy losowe ( trudności pomiarowe dla dalekich galaktyk) okazuje
si ↪e, że q0 można by lo zamkn ↪ać tylko w bardzo szerokich granicach rz ↪edu −1 < q0 < 2,
podczas gdy chodzi lo o porównanie wartości q0 z liczb ↪a 1/2 (czyli Ω0 = 1) — potrzebne
do rozstrzygni ↪ecia kwestii geometrii i losu wszechświata.

Warto jeszcze zwrócić uwag ↪e (studenci sami o to cz ↪esto pytaj ↪a) na kwesti ↪e możliwości
pos lużenia si ↪e grup ↪a kwazarów jako świec standardowych, co wydaje si ↪e szczególnie do-
godne do wyznaczenia q0, bo kwazary maj ↪a ogromne przesuni ↪ecia z. Trzeba wyjaśnić,
że obserwacje kwazarów w ogóle nie daj ↪a funkcyjnej zależności m od z. Świadczy to, że
kwazary maj ↪a bardzo rozmaite jasności absolutne M , czyli nie tworz ↪a grupy świec stan-
dardowych i zupe lnie nie nadaj ↪a si ↪e do wyznaczania q0, H0. Fakt ten wskazuje natomiast,
że kwazary podlegaj ↪a silnej i szybkiej ewolucji w czasie.

Test przesuni ↪ecie–jasność warto omówić ze studentami z kilku powodów. Po pierwsze jest
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to metoda wyznaczenia naczelnych parametrów kosmologicznych H0 i q0 (czyli Ω0). Po
drugie pokazujemy rzeczywiste losy metody naukowej — nadzieje, trudności, za lamanie
— co oddaje klimat badawczy. Po trzecie i najważniejsze przygotowujemy sobie teren do
bardzo ważnego i owocnego odrodzenia testu przesuni ↪ecie–jasność jakie nast ↪api lo ca lkiem
ostatnio, gdy za świece standardowe wzi ↪eto — nie galaktyki lecz supernowe typu Ia. Oka-
za lo si ↪e, że jest to bardzo dobra, nie ewoluuj ↪aca grupa świec standardowych a uzyskiwane
wyniki wydaj ↪a si ↪e rewelacyjne i rewolucyjne dla kosmologii — co poszerzymy w dalszych
wyk ladach.

C.63 Test zliczeń galaktyk i ich ewolucja.

Skoro test przesuni ↪ecie–jasność nie doprowadza do zadawalaj ↪acych konkluzji o H0 i q0

można próbować si ↪egn ↪ać do innej metody: testu zliczeń radiogalaktyk. Liczba N(l) źró-
de l o jasności przewyższaj ↪acej wybrane l, czyli znajduj ↪acych si ↪e nie dalej niż pewne r,
powinna zależeć od funkcji R(t) — można wi ↪ec s ↪adzić, że test zliczeń N(l) pozwoli lby na
wyznaczenie R(t) czyli H0, q0.

Konkretnie nasi studenci bardzo prosto oblicz ↪a, że w wypadku przestrzeni euklidesowej i
nieruchomych źróde l o jasnościach L i koncentracji n0

N = (4/3)πr3n0

r = (L/4πl)1/2

}
N(l) = (4/3)πn0(L/4π)3/2 · l−3/2 = Cl−3/2 (8.63)

otrzymuj ↪ac tzw.
”
zależność 3/2”. Teraz musimy uwzgl ↪ednić wp lyw rozszerzenia i krzywizny

zależny od R(t). Obliczeniowo jest to trudne, ale możemy jakościowo przedyskutować
efekty poprawkowe dochodz ↪ac do wniosku, że przy pomniejszaniu l (obserwacji coraz
dalszych obiektów) powinnísmy rejestrować mniej radioźróde l niż przewiduje

”
zależność

3/2” wyprowadzona dla statycznego i euklidesowego wszechświata. Możemy ewentualnie
potwierdzić nasz wniosek przytaczaj ↪ac choćby najprostszy z ilościowo otrzymywanych
zwi ↪azków (który chcielibyśmy wykorzystać do wyznaczenia H0):

N(l) = Cl−3/2[1− (3H0/c)(L/4πl)1/2 + . . .]

Zwi ↪azek wskazuje, że faktycznie poprawka w nawiasie jest ujemna i powinnísmy reje-
strować mniej radioźróde l w rzeczywistym rozszerzaj ↪acym si ↪e wszechświecie. Tymczasem
pokazujemy teraz dane obserwacyjne, które wyraźnie przecz ↪a naszym oczekiwaniom i re-
jestruje si ↪e systematycznie i wyraźnie wi ↪ecej radioźróde l niż przewiduje

”
zależność 3/2”

(a tym bardziej przytoczony powyżej wzór)! Studenci powinni teraz skontrolować wymie-
nione za lożenia i wywnioskować, że widocznie radiogalaktyki nie s ↪a dobr ↪a grup ↪a świec
standardowych i musia ly ulec wyraźnej ewolucji zmieniaj ↪acej ich jasność absolutn ↪a: w
przesz lości by ly jaśniejsze (i może liczniejsze) niż obecnie. Interesuj ↪ace b ↪edzie dodanie, że
przy obserwacji najs labszych (a wi ↪ec najdalszych i najważniejszych) obiektów tendencja
wartości liczby radioźróde l ulega zahamowaniu i zmienia si ↪e na przeciwn ↪a: obserwujemy
wówczas wyraźne pomniejszenie liczby radioźróde l (N ≈ cl−0.8) w tych bardzo odleg lych
od nas czasach. Wszystko to razem świadczy dobitnie, że radiogalaktyki ulega ly w dzie-
jach wszechświata wyraźnej ewolucji i podaje jej zasadniczy przebieg: po okresie wczesnego
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wszechświata (brak radioźróde l) radiogalaktyki zaczynaj ↪a si ↪e formować (jest ich niewiele),
potem rozwijaj ↪a si ↪e i promieniuj ↪a intensywnie (nadmiar galaktyk ponad

”
zależność 3/2”),

a nast ↪epnie powoli s labn ↪a do chwili obecnej.

Test zliczeń radiogalaktyk zawiód l wi ↪ec przy próbach wykorzystania go do pomiaru Ω0 i
q0 (zależność N od tych parametrów zaciera ewolucje), ale wskaza l wyraźnie na pryncy-
pialny fakt ewolucji wszechświata. Powinnísmy zaś wskazywać studentom, że na ewolucj ↪e
(i pocz ↪atek) wszechświata wskazuj ↪a spójnie nie tylko prawo Hubble’a, modele Friedmana,
promieniowanie reliktowe itp. podstawowe fakty, ale również wiele innych obserwacji od
z lożonych do najprostszych [201, 202, 203]. Na przyk lad prosty fakt, że kwazary obserwu-
jemy przy dużych z (czyli z wczesnych epok wszechświata) a nie obserwujemy ich przy
z ma lych (czyli dzís i w niedawnej przesz lości) świadczy, że wszechświat przeszed l przez

”
okres kwazarów”, który dawno min ↪a l, po czym nast ↪api ly dalsze etapy jego ewolucji.

C.64 Obserwowalny wszechświat — horyzont cz
↪
astek

i horyzont zdarzeń dla wszechświata statycz-

nego.

Praktyka uczy, że kiedy omawiamy ze studentami obserwacje najdalszych obiektów, bar-
dzo odleg lych galaktyk czy jeszcze dalszych kwazarów, sami oni zaczynaj ↪a zadawać sobie
i nam charakterystyczne pytania. Jak daleko możemy si ↪egn ↪ać obserwacjami (przy dosko-
na lych przyrz ↪adach), czy bez końca ? Jeśli wszechświat mia l pocz ↪atek t0 lat temu, to
nasuwa si ↪e najprostsza odpowiedź, że na odleg lość ct0. Ale jak wp lywa na t ↪e odleg lość
rozszerzenie si ↪e wszechświata ? Czy zawsze istniej ↪a jakieś granice [204] obserwowalnego
wszechświata ? Jak zmieniaj ↪a si ↪e te możliwości obserwacyjne wraz z up lywem czasu ? Czy
możemy zawsze

”
zobaczyć” pocz ↪atek świata — jeśli on istnia l ? A co widzimy w modelach

wszechświata bez pocz ↪atku ? Ponadto studenci czytaj ↪a zw laszcza w popularnych pracach,
zwroty w rodzaju:

”
wiek i rozmiar wszechświata wynosi. . . ”,

”
we wszechświecie znajdu-

je si ↪e 1080 nukleonów” itp. — przy czym autorzy cz ↪esto zapominaj ↪a dodać, że chodzi o
wszechświat obserwowalny.

Wszystko to usilnie sk lania do zdefiniowania i analizy poj ↪ecia obserwowalnego wszech-
świata, a to w istocie oznacza wprowadzenie do wyk ladów poj ↪ecia horyzontów.

Omawianie w elementarnym kursie kosmologii horyzontów (cz ↪astek i zdarzeń) należy do
zadań trudniejszych — tak poj ↪eciowo jak i dydaktycznie. Przy czasie bardzo ograniczo-
nym można to zagadnienie tylko wzmiankować, lecz w korzystniejszych warunkach warto
je przedstawić dok ladniej. Zagadnienie horyzontu ma bowiem duże walory poznawcze.
Stawia pogl ↪ad na wszechświat na realniejszym gruncie, czyni różnic ↪e mi ↪edzy zamkni ↪etym
a otwartym wszechświatem mniej drastyczn ↪a, jest przydatne w dalszych problemach (np.
model inflacyjny), a przede wszystkim odpowiada na powszechnie i natarczywie nasuwa-
j ↪ace si ↪e studentom pytania typu wymienionych powyżej.
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Przy tym praktyka wskazuje, że szereg poj ↪eć jest mylonych, na przyk lad takie termi-
ny jak: promień wszechświata, promień sfery Hubble’a, promień krzywizny, promień ct0,
promień horyzontu — studenci cz ↪esto nie wiedz ↪a czy i które z nich si ↪e pokrywaj ↪a nie
rozumiej ↪ac porz ↪adniej ich znaczenia. Również w literaturze, zw laszcza popularnej, panuje
cz ↪esto zamieszanie. Trudności popularyzacji poj ↪ecia horyzontu powoduj ↪a, że niejasności
pojawiaj ↪a si ↪e nawet w publikacjach nastawionych na to zagadnienie (nawet, gdy sami
autorzy niew ↪atpliwie horyzonty rozumiej ↪a). Tym wi ↪eksze znaczenie ma nie latwe zadanie
klarownego a niezbyt d lugiego przedstawienia tych zagadnień na wyk ladzie.

Istotne fragmenty zagadnienia horyzontu cz ↪astek stara si ↪e podać przyk lad B.15. Jednakże,
pomimo objaśnień s lownych, takie dość formalne podej́scie nie wystarcza do pe lniejszego
rozumienia. Powinno ono być wzbogacone o interpretacj ↪e geometryczn ↪a i ni ↪a poprzedzone.

Można tu zaproponować nast ↪epuj ↪acy porz ↪adek wyk ladu:

Zaczynamy od dok ladnego omówienia horyzontu cz ↪astek oraz horyzontu zdarzeń w naj-
prostszym przypadku newtonowskiego wszechświata statycznego, pos luguj ↪ac si ↪e diagra-
mami jak na rys.8.4a oraz rys.8.4b.
W tym prostym przypadku studenci mog ↪a  latwo uchwycić istotne cechy i natur ↪e obu ro-
dzajów horyzontu. Widać, że horyzont cz ↪astek wynika z istnienia końca wszechświata,
natomiast horyzont zdarzeń z istnienia końca wszechświata. Horyzont cz ↪astek jest sfer ↪a w
przestrzeni, natomiast horyzont zdarzeń jest raczej powierzchni ↪a w czasoprzestrzeni (stoż-
kiem świetlnym danego obserwatora w ostatniej chwili wszechświata). Poza horyzontem
cz ↪astek znajduj ↪a si ↪e obiekty, które w danej chwili nie mog ↪a być obserwowane w żadnym
stadium swojej dotychczasowej egzystencji. Poza horyzontem zdarzeń znajduj ↪a si ↪e zdarze-
nia, które nigdy nie by ly i nie b ↪ed ↪a obserwowane w żadnym stadium egzystencji danego
obserwatora.

Przypadek wszechświata statycznego powinien stanowić wzorcow ↪a, modelow ↪a sytuacj ↪e
zagadnienia horyzontów. Dobre jego zrozumienie wytwarza paradygmat myślowy, do któ-
rego możemy sprowadzać bardziej skomplikowane przypadki.

C.65 Horyzont cz
↪
astek we wszechświecie rozszerzaj

↪
a-

cym si
↪
e.

W nast ↪epnym kroku musimy uwzgl ↪ednić rozszerzanie si ↪e wszechświata. Czy promień ho-
ryzontu cz ↪astek wynosi dalej rH = ct0 (t0 — wiek wszechświata) jak we wszechświecie
statycznym? Czy może jest on równy promieniowi sfery Hubble’a rH = cT0 (gdyż jak cz ↪e-
sto si ↪e argumentuje: źród lo poza sfery Hubble’a oddala si ↪e z pr ↪edkości ↪a przewyższaj ↪ac ↪a c,
toteż jego świat lo nie może do nas dotrzeć)? Aby rozeznać sytuacj ↪e najlepiej na pocz ↪atek
pos lużyć si ↪e już rozpracowanym, konkretnym przyk ladem B.13 (odleg lość kwazara o zna-
nym z) w skutek rozszerzania wszechświata rejestrowane sygna ly wykazuj ↪a przesuni ↪ecie
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Rysunek 8.4: a) Horyzont cz ↪astek: krzyżykiem × zaznaczone s ↪a promienie horyzontu cz ↪a-

stek rH w chwilach t0 i t1; b) Horyzont zdarzeń: • zdarzenia obserwowalne (dla obserwatora

A), ◦ zdarzenia nieobserwowalne (dla obserwatora A).

ku czerwieni, które dla źróde l znajduj ↪acych si ↪e na horyzoncie wynosi z = ∞, bowiem na
horyzoncie widzimy zdarzenia z pocz ↪atku wszechświata, kiedy R(t) = 0. W przyk ladzie
B.13 odleg lość r(t0) stanie si ↪e zatem promieniem horyzontu cz ↪astek, jeśli do (122) pod-
stawimy z = ∞. Daje to rH = 2cT0 = 3ct0. Przyk lad wskaza l wi ↪ec dobitnie, iż promień
horyzontu nie jest tożsamy ani z odleg lości ↪a ct0, ani z promieniem sfery Hubble’a — w
danym przypadku jest on od obu tych wielkości wi ↪ekszy.

W dalszym ci ↪agu wyk ladu możemy kroczyć drog ↪a wyznaczon ↪a przez przyk lad B.15. Dzi ↪eki
zdobytemu w poprzednim punkcie rozumieniu geometrycznemu i wyobrażeniowemu poj ↪e-
cia horyzontu cz ↪astek przedstawione w nim podej́scie analityczne staje si ↪e dla wi ↪ekszości
studentów w pe lni zrozumia le, nie tylko formalnie.
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C.66 Najprostsze obliczenia promieni horyzontów,

podstawowe wnioski.

Osi ↪agni ↪ete podstawowe, geometryczne i analityczne, rozumienie horyzontu cz ↪astek mo-
żemy teraz wzmocnić podaj ↪ac bardzo klaruj ↪ace sytuacj ↪e przyk lady obliczania promieni
horyzontów. Wybieramy cztery sytuacje dotycz ↪ace wszechświata p laskiego (k = 0), co
zapewnia wielk ↪a prostot ↪e obliczeń — zaprezentowan ↪a w naszym przyk ladzie B.16. Zalet ↪a
podanych tam wywodów jest konkretność, pozwalaj ↪aca studentom na zdobycie poczucia
pojawiaj ↪acych si ↪e realnie wartości liczbowych. W szczególności dobitnie widać wyst ↪epuj ↪a-
ce na ogó l różnice pomi ↪edzy promieniem horyzontu, promieniem sfery Hubble’a i promie-
niem ct0. Specjalnie warto podkreślić realistyczny przypadek b. Przyk lady uwidaczniaj ↪a
konkretnie rozróżnienie pomi ↪edzy pr ↪edkości ↪a obiektów na horyzoncie v oraz pr ↪edkości ↪a
samego horyzontu vH . Widać przy tym, iż we wszystkich przypadkach vH − v = c, czyli
ekspansja horyzontu wyprzedza (z lokaln ↪a pr ↪edkości ↪a wzgl ↪edn ↪a c) ekspansj ↪e wszechświata
— zatem coraz to nowe obiekty wy laniaj ↪a si ↪e spoza horyzontu i obserwowalny wszech-
świat stale powi ↪eksza nie tylko swe rozmiary ale także sw ↪a zawartość. Przyk lady wskazuj ↪a
jasno, iż w realnych przypadkach pr ↪edkość vH a nawet v bywaj ↪a wi ↪eksze niż c. Zwróćmy
też uwag ↪e, iż np. we wszechświecie Einsteina-de Sittera przesuni ↪ecie z = ∞. (wyst ↪epuj ↪ace
dla obiektów na horyzoncie) zaobserwujemy dopiero dla obiektów o pr ↪edkości v = 2c, a
nie o pr ↪edkości c. Rezultat ten potwierdza, iż to nie zjawisko Dopplera jest przyczyn ↪a
przesuni ↪eć ku czerwieni. Przypadek d ilustruje sytuacj ↪e kiedy nie istnieje horyzont cz ↪a-
stek, ponieważ nie istnieje pocz ↪atek wszechświata.
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Rozdzia l 9

WYBRANE ZAGADNIENIA

DALSZYCH WYK LADÓW

ZAMIAST SPISU TREŚCI (linia A)

W poprzednich rozdzia lach omówilísmy podstawow ↪a cz ↪eść kosmologii, cz ↪eść kszta ltuj ↪ac ↪a
jej baz ↪e poj ↪eciow ↪a i wprowadzaj ↪ac ↪a podstawowy standardowy model wszechświata. Ta
okoliczność i wzgl ↪ad na obj ↪etość pracy sk laniaj ↪a do jej zamkni ↪ecia. Jednakże trudno jest
urywać nagle tok cyklu wyk ladów nie mówi ↪ac nic o tym co dalej. Dlatego w tym rozdziale
zajmiemy si ↪e krótko dalszym ci ↪agiem kursu.

Pod wzgl ↪edem treściowym scharakteryzowalísmy już ogólnie dalsze wyk lady w rozdzia-
le drugim tej pracy, zw laszcza podaj ↪ac program w punktach 2.6 i 2.7. Teraz wi ↪ec nie
powtarzaj ↪ac spisu treści odsy lamy czytelnika do tych punktów. Praktyczna realizacja za-
rysowanego tam ogólnie programu b ↪edzie zależa la od dwóch okoliczności: czasu wyk la-
dowego do dyspozycji i poziomu zaawansowania s luchaczy. Jest to tym bardziej istotne,
że tematyka tych dalszych wyk ladów czasem wymaga wyraźnie wyższego zaawansowania
fizyczno-matematycznego niż cz ↪eść pierwsza. Natomiast poj ↪eciowo zasadnicza baza my-
ślowa zosta la już stworzona w omówionej cz ↪eści podstawowej, choć takie tematy jak sta la
kosmologiczna czy kwantowy pocz ↪atek wymagaj ↪a dalszych istotnych poszerzeń poj ↪ecio-
wych. W sytuacji nie sprecyzowanych możliwości czasowych i nieokreślonego poziomu za-
awansowania s luchaczy nie by loby rozs ↪adne i wartościowe jakieś ogólne krótkie omówienie
ca lości dalszych wyk ladów — musielibyśmy ograniczyć si ↪e do ma lo instruktywnych ogól-
ników. Dlatego postanowi lem zachować w tym rozdziale podzia l na lini ↪e przyk ladów i lini ↪e
komentarzy, a tematyk ↪a potraktować wybiórczo, omawiaj ↪ac wybrane konkretne zagadnie-
nia. Chodzi o użyteczność i praktyczn ↪a korzyść wyk ladow ↪a – zw laszcza dla czytelników
chc ↪acych z pracy czerpać przyk lady do zastosowania w krótkim kursie kosmologii.
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Kieruj ↪ac si ↪e tymi za lożeniami wybra lem do linii przyk ladów (linia B) cztery proste a ważne
zagadnienia. Dwa z nich zmierzaj ↪a do krótkiego i prostego omówienia epoki promieniowa-
nia: sk ↪ad wiemy, że musia la wyst ↪apić i jak d lugo trwa la. Nast ↪epny przyk lad przedstawia
model standardowy wczesnego wszechświata pokazuj ↪ac jak ten wszechświat ekspandowa l
i jak można konkretnie obliczać jego g ↪estość czy temperatur ↪e. Jest to punkt spójny z do-
tychczasow ↪a tematyk ↪a, w ramach której omawialísmy modele Friedmana. Czy już w tej
fazie wdamy si ↪e w analiz ↪e trudniejszego (rachunkowo i poj ↪eciowo) czynnika populacyjnego
κ zależy od poziomu studentów i czasu. Czwarty punkt rozszerza obraz wszechświata o
epok ↪e leptonow ↪a i hadronow ↪a, pokazuj ↪ac bardzo krótko jak konkretnie obliczać czasy ich
trwania.

Pi ↪eć dalszych zagadnień przedstawiam obszerniej traktuj ↪ac je jako komentarze (linia C).
Pierwszy komentuje i rozwija tematyk ↪e epok wszechświata krótko i wybiórczo przedsta-
wion ↪a w przyk ladach. Drugi zmierza do omówienia i skomentowania zagadnienia promie-
niowania reliktowego, w ↪ez lowego punktów wszelkich wyk ladów kosmologii, dot ↪ad w pracy
nie omawianego. Trzeci zajmuje si ↪e innym ogromnie ważnym zagadnieniem, a mianowi-
cie nukleosyntez ↪a pierwotn ↪a (tworzeniem pierwiastków w wielkim wybuchu), stanowi ↪ac ↪a
istotny krok naprzód i swoisty triumf kosmologii. Staramy si ↪e tu z jednej strony o wypraco-
wanie elementarnego, prostego ale niesfa lszowanego uj ↪ecia omijaj ↪acego wielkie rachunki, a
z drugiej strony o wskazanie i skomentowanie wyst ↪epuj ↪acych w takim uproszczonym uj ↪eciu
sta lych punktów i pu lapek. Czwarty punkt (najbardziej może zaawansowany) jest twór-
czym rozwini ↪eciem trzeciego: pokazuje jak g l ↪ebsze i bardziej wnikliwe drugie spojrzenie na
produkcj ↪e helu doprowadza to zupe lnie niespodziewanych wniosków fundamentalnych dla
ca lej fizyki. Wreszcie pi ↪aty punkt odnosi si ↪e krótko do obszernego zagadnienia pocz ↪atku
wszechświata i natury czasu.

WYBRANE PRZYK LADY (linia B).

B.17 Sk
↪
ad wiemy, że musia la istnieć epoka promieniowania?

Obecnie we wszechświecie g ↪estość energii zawartej w barionach — cz ↪astkach, z których
zbudowane s ↪a gwiazdy czy galaktyki — wynosi εB = ρ · c2 ≈ 5 · 10−31 g/cm3 · c2 i znacznie
przekracza g ↪estość energii zawart ↪a w wype lniaj ↪acym wszechświat promieniowaniu elek-
tromagnetycznym (reliktowym, T = 2, 7K) wynosz ↪ac ↪a εγ = aT 4 = 4 · 10−34 g/cm3 · c2.

Dlatego praktycznie tylko εB określa, poprzez równania Friedmana, dynamik ↪e wszech-
świata (εB � εγ czyli ε = εB + εγ ≈ εB) i obecna epoka dziejów wszechświata nazywa si ↪e
gwiazdow ↪a lub galaktyczn ↪a.
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Jednakże εB zmienia si ↪e przy rozszerzaniu jak liczbowa g ↪estość cz ↪astek, czyli εB =
const

R3

(bariony s ↪a nierelatywistyczne). Natomiast εγ zmienia si ↪e jak εB =
const

R3
· const

R
=

const

R4
,

gdyż rozszerzenie zmienia dodatkowo energi ↪e każdego z fotonów zgodnie z regu l ↪a E =

hv =
hc

λ
=

const

R
(pami ↪etamy, że λ jest proporcjonalne do R). Gdy zatem cofamy si ↪e w

przesz lość wszechświata (R maleje) musi wyst ↪apić epoka, w której podana wyżej nierów-
ność odwróci si ↪e na εγ � εB i wówczas ε = εB + εγ ≈ εγ. W tej epoce promieniowania
ca l ↪a dynamik ↪e wszechświata wyznaczaj ↪a dominuj ↪ace wówczas fotony (plus inne istniej ↪ace
cz ↪astki o relatywistycznych pr ↪edkościach jak neutrina) — poprzez swoj ↪a εγ i niepomijalne
wówczas císnienie p. Równania Friedmana przy odmiennym niż w późniejszym wszech-
świecie równaniu stanu (p = 1

3
εγ zamiast p = 0) daj ↪a dla epoki promieniowania odmienn ↪a

szybkość rozszerzania (R = at1/2 zamiast R = at2/3).

B.18 Jak d lugo trwa la epoka promieniowania

(
”
wczesny wszechświat”)?

Kończy la si ↪e, gdy εγ ≈ εB . Uwzgl ↪edniaj ↪ac ponadto , że εγR
4 = const = (εγ)0R

4
0 oraz

εBR3 = (εB)0R
3
0 (wskaźnik zero oznacza obecny wszechświat), dostajemy natychmiast

R =
(εγ)0

(εB)0

R0 =
(ργ)0

(ρB)0

R0. (9.1)

Podstawiaj ↪ac pomiarowe wartości (ργ)0 i (ρB)0 podane w poprzednim przyk ladzie mamy
R ≈ 10−3R0, a zatem epoka promieniowania kończy la si ↪e, gdy wszystkie odleg lości we
wszechświecie by ly oko lo tysi ↪ac razy mniejsze niż obecnie (z ≈ 1000).

Przyjmuj ↪ac, że wszechświat ewoluowa l nast ↪epnie (dok ladnie lub w przybliżeniu) zgodnie
z zależności ↪a R = at2/3 otrzymamy:

t2/3 ≈ 10−3 · t2/3
0 czyli t ≈ 3 · 10−5t0 (9.2)

Epoka promieniowania (
”
wczesny wszechświat”, R = at1/2) trwa la zatem tylko przez po-

dan ↪a wyżej cz ↪astk ↪e obecnego wieku wszechświata; dla t0 ≈ 12× 109 lat oznacza to oko lo
300—400 tysi ↪ecy pocz ↪atkowych lat.

B.19 Jak obliczać temperatur
↪
e w przesz lości wszechświata?

Jak ekspandowa l, oraz jak
↪
a mia l g

↪
estość wczesny

wszechświat?

Chodzi tu o temperatur ↪e wype lniaj ↪acego wszechświat promieniowania. Dominuje ono ca-
 ly

”
wczesny wszechświat” i jest wówczas w równowadze termodynamicznej zapewniaj ↪acej
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widmo Plancka; ale także później, gdy równowaga zostaje zerwana, musi pozostać już na
zawsze, do dzís widmem Plancka (wspania le potwierdzenie dla promieniowania reliktowe-
go przez satelit ↪e COBE !). Zatem zawsze jego g ↪estość energii wynosi εγ = aT 4 (prawo

Stefana-Boltzmanna). Pami ↪etaj ↪ac, że zarazem εγ =
const

R4
otrzymujemy natychmiast re-

gu l ↪e

R T = const = R0T0, czyli

T = T 0
R0

R
= T 0(z + 1) = 2, 7(z + 1)[K] (9.3)

Rozszerzanie obniża wi ↪ec temperatur ↪e dok ladnie tyle razy, ile powi ↪eksza skal ↪e wszechświa-
ta. Gdy np. kwazar o z = 4 wysy la l swoje świat lo (odbierane przez nas dzisiaj) tempera-
tura wynosi la T = 5 · 2, 7 = 13, 5K. Faza tworzenia si ↪e atomów (tzw. okres rekombinacji)
wymagaj ↪aca temperatury T ≤ 4000K istnia la przy z ≈ 1500, zaś nukleosynteza pierwot-
na nast ↪epuj ↪aca przy T ≈ 109K zachodzi la gdy z ≈ 4 · 108.

Powi ↪azanie temperatury nie tylko ze zmianami skali wszechświata, ale wprost z czasem,
jest we wczesnym wszechświecie możliwe poprzez zwi ↪azek

T =
1010

t1/2
(t w sekundach, T w Kelwinach) (9.4)

Aby go uzyskać trzeba rozważyć jak ekspandowa l wczesny wszechświat – czyli znaleźć
model wczesnego wszechświata.

Pami ↪etamy, że dzi ↪eki przyj ↪eciu zasady kosmologicznej, a wi ↪ec jednorodności i izotropii
rozk ladu materii, równania Einsteina OTW zastosowane do wszechświata sprowadzaj ↪a
si ↪e do dwóch tylko nie trywialnych zwi ↪azków — zależności mi ↪edzy g ↪estości ↪a materii ρ
a funkcj ↪a skaluj ↪ac ↪a R(t) oraz zależności mi ↪edzy císnieniem p a R(t). Te dwa równania
Friedmana maj ↪a explicite postać nast ↪epuj ↪ac ↪a:

(I) (Ṙ/R)2 = (8πG/3)ρ− kc2/R2 (9.5)

(II) 2(R̈/R) + (Ṙ/R)2 = −(8πG/c2)p− kc2/R2 (9.6)

Równanie (I) jest dobrze znane z przyk ladu B.7. Równanie (II) poza okresem wczesnego
wszechświata, to jest gdy císnienie można zaniedbać i po lożyć p = 0, można sprowadzić
 latwo1 do zasady zachowania masy przy rozszerzaniu, to jest zwi ↪azku ρR3 = const, zna-
nego już też z przyk ladu B.7. Natomiast we wczesnym wszechświecie g ↪estość ρ w (I), jest
wyznaczona przez dominuj ↪ace wówczas fotony epoki promieniowania i císnienia w żadnym
razie nie można zaniedbać, gdyż dla gazu fotonów jest ono określone przez równanie stanu

p =
1

3
ε =

1

3
ρc2 (9.7)

( ε — g ↪estość energii, ρ — g ↪estość w jednostkach masy)

1Wystarczy zróżniczkować (I) dla uzyskania R̈ i wstawić do równania wynikaj ↪acego z wstawienia (I)

do (II), po czym sca lkować wynikaj ↪ace proste równanie różniczkowe.
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Zauważmy ponadto, że ponieważ w epoce promieniowania ρ ∼ 1/R4, to przy wyst ↪epu-
j ↪acych wówczas ma lych wartościach R cz lon z krzywizn ↪a w równaniach (I) i (II) można
zaniedbać; oznacza to, że efektywnie możemy przyj ↪ać we wczesnym wszechświecie k = 0.
Uwzgl ↪edniaj ↪ac t ↪e okoliczność i podstawiaj ↪ac równanie stanu (9.7) do (9.6) dostajemy ze
(9.5) i (9.16) natychmiast

R̈/R + (Ṙ/R)2 = 0

Rozwi ↪azuj ↪ac to równanie różniczkowe2 dostaniemy

R = at1/2 (9.8)

Tak wi ↪ec wczesny wszechświat z dużym císnieniem, efektywnie p laski (k = 0), rozszerza
si ↪e wolniej niż p laski bezcísnieniowy późniejszy wszechświat Einsteina-de Sittera (p = 0,
k = 0, R = at2/3). Jest to pi ↪ekny przejaw relatywistycznej roli císnienia (císnienie p daje
g ↪estość energii ε równoważn ↪a g ↪estość masy ρ = ε/c2; obecność masy grawitacyjnie hamuje
rozszerzanie).

Podstawienie (9.8) do (9.5) , przy uwzgl ↪ednieniu k = 0 daje natychmiast (1/2t)2 =
(8πG/3)ρ, czyli bezpośredni ↪a zależność g ↪estości wszechświata od czasu:

ρ =
3

32πG
· 1

t2
(9.9)

lub równoważnie zależność od czasu g ↪estości energii ε = ρc2. Tak wi ↪ec na przyk lad przy
t ≈ 200000 lat (okres rekombinacji) wszechświat mia l g ↪estość rz ↪edu ρ ≈ 10−20 g/cm3, ale
przy t ≈ 200 s (okres nukleosyntezy) już ρ ≈ 10 g/cm3, zaś przy t ≈ 1s (epoka leptonowa)
g ↪estość wynosi la ρ ≈ 5 ·105 g/cm3. Zauważmy tu, że ponieważ g ↪estość energii fotonów (lub
innych cz ↪astek relatywistycznych) przek lada si ↪e na temperatur ↪e poprzez prawo Stefana-
Boltzmanna, czyli ε = aT 4 (lub dok ladniej ε = κaT 4, gdzie κ uwzgl ↪ednia także ewentual-
nie istniej ↪ace inne cz ↪astki relatywistyczne), to ze zwi ↪azku (9.9) otrzymujemy także bardzo
ważn ↪a możliwość obliczenia temperatury wczesnego wszechświata.

T =

(
3c2

32πGaκ

)1/4

· 1

t1/2
czyli T =

1, 5 · 1010

t1/2
(9.10)

(przy t w sekundach i T w Kelwinach).

Zwi ↪azek (9.10) wypisany jest numerycznie dla κ = 1, czyli gdyby wyst ↪epowa ly tylko
fotony. Uwzgl ↪ednienie istnienia epoki leptonowej prowadzi do wniosku, że w okresie za-
chodzenia reakcji tworz ↪acych hel czynnik populacyjny κ = 29/83. Zwi ↪azek (9.10) daje

2Pomocn ↪a jest tożsamość d
dt

(
Ṙ
R

)
= R̈

R −
(

Ṙ
R

)2

3Z fizyki statystycznej wiemy (patrz komentarz C.70 tej pracy), że dla gazu cz ↪astek relatywistycznych

g ↪estość energii wynosi ε = g · (7/16) · aT 4 dla fermionów lub ε = g · (1/2) · aT 4 dla barionów. Czynnik g

jest liczb ↪a stanów spinowych, czyli wynosi: g = 2 dla γ, e+, e−µ+, µ− . . ., g = 1 dla νe, ν̄e, νµ, ν̄µ, ντ , ν̄τ . . .

W okresie nukleosyntezy, czyli po wygaśni ↪eciu epoki leptonowej, pozostaj ↪a jako cz ↪astki relatywistyczne:

γ, νe, ν̄e, νµ, ντ , ν̄τ co oznacza, że ich  l ↪aczna g ↪estość energii wynosi ε = 2 · (1/2) · aT 4 + 6 · (7/16) · aT 4 =

(29/8) · aT 4. Zatem κ = 29/8.
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zatem dla tego okresu T = t−1/2 · 1, 5 · 1010 · 0, 7247 = 1, 09 · 1010/t1/2 czyli przytoczony
wyżej zwi ↪azek (9.4).

Zwi ↪azek (9.9) wskazuje, że jeżeli OTW stosowa loby si ↪e bez ograniczeń nawet do naj-
wcześniejszych chwil wszechświata, to przy t → 0 otrzymujemy z równań Friedmana od
pocz ↪atku wszechświata nieskończon ↪a g ↪estość ρ →∞. Mówimy, że pojawia si ↪e osobliwość
pierwotna. Ale rozważaj ↪ac najwcześniejsze chwile i ekstremalne g ↪estości musimy si ↪e za-
stanowić nad wyst ↪apieniem efektów kwantowych w samej czasoprzestrzeni i kwesti ↪a, czy
i kiedy ograniczaj ↪a one dalsz ↪a stosowalność OTW.

B.20 Jak d lugo trwa ly epoka leptonowa i epoka

hadronowa? Kiedy tworzy ly si
↪
e atomy?

Zwi ↪azek RT = const wskazuje, że w dostatecznie wczesnym wszechświecie (R → 0)
temperatury, a zatem i energie wype lniaj ↪acych go fotonów hv ≈ kT (k — sta la Bolt-
zmanna) by ly wystarczaj ↪aco duże, aby w ich zderzeniach by ly produkowane w wielkich
ilościach (równowagowych z fotonami) inne cz ↪astki, o coraz to wi ↪ekszych masach (gdy
R → 0). Tak wi ↪ec np. reakcje γγ ↔ e+e− prowadz ↪a do wyst ↪epowania elektronów przy
kT ≥ mec

2 = 0, 5MeV, a przy nieco wyższych temperaturach także ci ↪eższych leptonów µ
oraz τ . Zatem epoka leptonowa trwa do chwili, gdy kT ≈ 0, 5MeV, kiedy najlżejsze lep-
tony (elektrony) nieodwracalnie anihiluj ↪a. St ↪ad T ≈ 3 · 109 K, co poprzez zwi ↪azek (9.4)
podany w poprzednim przyk ladzie daje na czas trwania epoki leptonowej t ≈ 10 s.

Analogicznie wcześniejsza epoka hadronowa skończy la si ↪e, gdy anihilacje nawet najlżej-
szych hadronów (tj. mezonów π) sta ly si ↪e nieodwracalne, a zatem gdy kT ≈ mπc2 ≈
150MeV, czyli T ≈ 1012 K. Oznacza to czas trwania tej epoki rz ↪edu t ≈ 10−4 s.

Atomy mog ly si ↪e utworzyć z gor ↪acej plazmy elektronów i j ↪ader wyst ↪epuj ↪acych we wcze-
snym wszechświecie — tj. (g lównie) wodoru i helu — kiedy dla wi ↪ekszości fotonów hv ≤
13, 6 eV (energia jonizacji wodoru). Odpowiada to, przy uwzgl ↪ednieniu

”
ogona” w wid-

mie Plancka, temperaturze T ≈ 4000 K (czyli z ≈ 1500). To oznacza, iż ten tzw. okres
rekombinacji wyst ↪api l przy t ≈ 6, 6× 1012 s ≈ 200000 lat.
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WYBRANE KOMENTARZE (linia C).

C.67 Epoki wszechświata.

Wyst ↪epowanie epok w dziejach wszechświata zawsze budzi zainteresowanie studentów.
Szczególne zdumienie wywo luje sekwencja czasów trwania epok, coraz krótszych w miar ↪e
cofania si ↪e do chwili zero (tPROM ≈ 300000 lat, tLEPT ≈ 10 s, tHAD ≈ 10−4, s), oraz istotna
odmienność stanów wszechświata w różnych epokach.

Zasadniczy tok wywiadów jest taki jak w przyk ladach B17-B20, toteż do nich odsy la-
my dodaj ↪ac tu tylko kilka uwag.

Wprowadzaj ↪ac termin
”
epoka promieniowania” czy

”
promieniowanie dominuje” musimy

być świadomi, że dla studentów s ↪a to poj ↪ecia obce, które trzeba od podstaw wyt luma-
czyć, a potem pozwolić im si ↪e z nimi obyć — aby mogli je adaptować i zaakceptować. Aby
mogli poczuć warunki w których promieniowanie dominuje dobrze jest najpierw oszacować
kiedy císnienie promieniowania pγ nie jest pomijalne wobec zwyk lego císnienia termicz-
nych drgań cz ↪astek pcz. Ponieważ pγ = (1/3) · aT 4 zaś pcz = (ρ/mcz)kT (mcz oznacza
mas ↪e cz ↪asteczki) to widać, że pγ = pcz dopiero dla T = 4 · 107 K (przy r ≈ 1 g/cm3),
ale dla wyższych temperatur gwa ltownie dominuje (pγ � pcz). Tak wi ↪ec w szklance wody
pγ � pcz i możemy przyj ↪ać pγ = 0, ale w s lońcu (T ≈ 107 K) císnienie promieniowania gra
już istotn ↪a rol ↪e, zaś w bardzo wczesnym wszechświecie (T > 107 K) gra rol ↪e dominuj ↪ac ↪a,
bo pγ � pcz; wówczas także g ↪estość energii εγ � εcz (patrz przyk lad B.17).

Istotne jest porównanie g ↪estości fotonów nγ z g ↪estości ↪a barionów nB. To proste osza-
cowanie powinni wykonać sami studenci. Startujemy z pomiarowych informacji T = 3 K
(temperatura promieniowania dzís) oraz nB = 1, 5 · 10−7 cm−3. To daje4 nγ = aT 4/kT ≈
400 cm−3 a zatem nγ/nB ≈ 3·109. Przy tym jak  latwo widać ta wartość s = nγ/nB = 3·109

pozostawa la niezmienna przy rozszerzaniu wszechświata5 Studenci przyjmuj ↪a ze zdumie-
niem informacj ↪e, że we wszechświecie jest (i by lo) aż tyle razy wi ↪ecej fotonów niż bario-
nów (nukleonów)! W dodatku dla T > 1010K jest kT > 1MeV i zderzaj ↪ace si ↪e kwanty
γ maj ↪a dostateczn ↪a energi ↪e na wytworzenie leptonów w nieustannych reakcjach zderze-
niowych (typu γγ ↔ e+e− ↔ µ+µ− ↔ τ+τ−). Rozumiemy teraz, że dla T > 1010 K
mamy epok ↪e leptonow ↪a, w której g ↪estość leptonów jest (z grubsza bior ↪ac) taka jak foto-
nów (nL ≈ nγ ≈ 3·109nB). Jest to istotny punkt, bo w takich warunkach każdy nukleon (p
lub n) znajduje si ↪e w morzu leptonów i nieustannie nast ↪epuj ↪a reakcje zamiany protonów
w neutrony i vice versa (p + e− ↔ n + νe, n + e+ ↔ p + ν̄e). Wobec tego rodzi si ↪e pytanie
- które wkrótce zadamy studentom — jakie s ↪a wzgl ↪edne g ↪estości protonów i neutronów
we wczesnym wszechświecie?

4dok ladnie nγ = (15/13π)aT 3/k = 411 cm−3.
5wartość s zmienia si ↪e tylko w okresach przej́sć fazowych.
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Pod koniec epoki promieniowania wyst ↪api l okres rekombinacji w którym utworzy ly si ↪e
atomy (patrz przyk lad B.20). Warto tu dodać, że przed rekombinacj ↪a, gdy wszechświat
by l wype lniony fotonami i plazm ↪a na ladowanych cz ↪astek (e−, p), nast ↪epowa ly nieustannie
cz ↪este rozproszenia komptonowskie tych fotonów toteż wszechświat by l m ↪etny (co chwi-
leczk ↪e kwanty zmienia ly chaotycznie kierunki ruchów). Pocz ↪awszy od rekombinacji takie
rozproszenia już (praktycznie) nie wyst ↪epuj ↪a bo wszechświat wype lniaj ↪a tylko cz ↪astki
niena ladowane, tj.atomy — dlatego wszechświat nagle staje si ↪e przeźroczysty.

C.68 Promieniowanie reliktowe.

W epoce promieniowania wyst ↪epuj ↪a szybkie oddzia lywania pomi ↪edzy fotonami a cz ↪ast-
kami na ladowanymi, dzi ↪eki czemu istnieje stan równowagi termodynamicznej, w każdej
danej temperaturze T . Oznacza to, że widmo promieniowania jest widmem Plancka (dla
danej temperatury). Ale wszechświat rozszerza si ↪e i musimy uwzgl ↪ednić wp lyw tego proce-
su na zagadnienie równowagi. Rozszerzanie obniża temperatur ↪e i gdy kT ≤ 13, 6eV nast ↪e-
puje okres rekombinacji do atomów. Wówczas cz ↪este dot ↪ad rozproszenia komptonowskie
zanikaj ↪a i fotony zaczynaj ↪a nieskr ↪epowanie poruszać si ↪e po liniach prostych, wszechświat
staje si ↪e przeźroczysty — mówimy, że promieniowanie (elektromagnetyczne)

”
od l ↪aczy lo

si ↪e od materii”, a równowaga termodynamiczna zostaje zerwana. Można jednak  latwo
dowieść, że raz uformowane widmo Plancka pozostaje już na zawsze (mimo rozszerzania
i braku równowagi) widmem Plancka — odpowiadaj ↪acym coraz to niższym temperaturom.

Możemy to pokazać naszym studentom przy okazji wywodu o istnieniu epoki promienio-
wania. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie wzoru na widmo Plancka oraz warunku, że
liczba fotonów promieniowania w czasie rozszerzania pozostaje sta la w obj ↪etości wspó lpo-
ruszaj ↪acej si ↪e).  L ↪acz ↪ac te dwa zwi ↪azki  latwo dostaniemy wniosek, że widmo stale widmem
Plancka pozostaje, tyle że przy coraz to niższych temperaturach spe lniaj ↪acych zwi ↪azek
TR = const = T 0R0. Także wi ↪ec dzís powinnísmy obserwować pozosta lość epoki pro-
mieniowania w postaci fotonów o plankowskim widmie odpowiadaj ↪acym temperaturze
obniżonej do T0 = TR/R0 = T/(z + 1) — czyli promieniowanie reliktowe.

Dzieje odkrycia promieniowania reliktowego stanowi ↪a wdzi ↪eczn ↪a parti ↪e wyk ladow ↪a. Stu-
denci s ↪a zaskoczeni informacj ↪a, że dwaj radiotechnicy firmy Bell Penzias i Wilson odkryli
w 1965 r. to promieniowanie przypadkiem, przy zupe lnej nieświadomości co oznacza na-
tr ↪etny nadmiar szumu w ich czu lej telewizyjnej antenie — nadmiar, którego w żaden
sposób nie mogli z aparatury usun ↪ać. Dopiero znany fizyk — Dicke wyt lumaczy l im, że
mimowolnie odkryli promieniowanie reliktowe — które on przewidywa l, rozumia l i w laśnie
kończy l budować aparatur ↪e maj ↪ac ↪a je zarejestrować. Wówczas Penzias i Wilson opubli-
kowali swoje doniesienie, zreszt ↪a o ca lkiem technicznym tylko charakterze (

”
O nadmiarze

szumu. . . ”) a pod spodem znalaz l si ↪e artyku l Dickego wyjaśniaj ↪acy ca le zjawisko i wag ↪e
odkrycia. Ale nagrod ↪e Nobla (w r.1978) dostali tylko dwaj bezpośredni odkrywcy! War-
to rozwin ↪ać histori ↪e odkrycia poczynaj ↪ac od pierwszej prognozy takiego promieniowania
dokonanej przez Gamowa [205], pierwszych obliczeń dzisiejszej temperatury promienio-
wania przez Alphera (doktoranta Gamowa), zamarciu ca lej idei i jej wreszcie reanimacji
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przez Zeldowicza. Ku wi ↪ekszemu zaskoczeniu możemy jeszcze dodać, że promieniowanie
reliktowe wykryto nieświadomie już znacznie wcześniej — jako

”
coś” co wzbudza w ko-

smosie cz ↪asteczki CN i nawet obliczono prawid lowo jego temperatur ↪e (T0 ≈ 2, 3 K) — co
dokumentuje s lynne dzís zdanie w monografii Hertzberga (r.1941) że

”
temperatura ta ma

znaczenie nie rzeczywiste a tylko ilustracyjne” (!). Doświadczenie wyk ladowe wskazuje,
że taka rozkwitni ↪eta opowieść o odkryciu budzi żywe zainteresowanie studentów i jest
faktycznie wartościowa, gdyż humanizuje wyk lad oraz pokazuje rzeczywiste kr ↪ete ścieżki
nauki.

Antena Penziasa i Wilsona pracowa la na d lugości fali λ = 7, 4 cm i rejestrowa la nat ↪e-
żenie

”
szumu”6 odpowiadaj ↪ace widmu Plancka o temperaturze 3 ± 1 K. Wkrótce potem

potwierdzono istnienie tego promieniowania na wielu innych d lugościach, o nat ↪eżeniach
zawsze zgodnych z t ↪a sam ↪a temperatur ↪a. Koronnym potwierdzeniem idealnego, wr ↪ecz
fantastycznie dok ladnego widma Plancka na wszystkich d lugościach by ly pomiary przy
pomocy specjalnego satelity COBE dokonane w r.1989 ([206, 207]). Tak wi ↪ec cia lo dosko-
nale czarne istnieje jednak w Przyrodzie — jest nim ca ly nasz wszechświat wype lniony
promieniowaniem reliktowym. Temperatur ↪e tego CDC (czyli promieniowania) zmierzy l
COBE ze wspania l ↪a dok ladności ↪a jako T0 = 2, 735 K.

Inn ↪a w lasności ↪a promieniowania reliktowego, niespodziewan ↪a i zdumiewaj ↪ac ↪a, jest jego
niemal idealna izotropia przestrzenna [208]. Nat ↪eżenie promieniowania jest takie samo
bez wzgl ↪edu na kierunek ustawienia anteny7 — ze zdumiewaj ↪ac ↪a dok ladności ↪a wzgl ↪edn ↪a
∼ 10−5. Ta w lasność promieniowania reliktowego, świadcz ↪aca o podobnie wysokim stop-
niu jednorodności rozk ladu materii we wczesnym wszechświecie (w okresie od l ↪aczenia si ↪e
promieniowania, czyli przy rekombinacji) zarówno cieszy la jak i niepokoi la kosmologów.
Cieszy la, bo wspaniale potwierdza la zasad ↪e kosmologiczn ↪a dla wczesnego wszechświata.
Niepokoi la, bo przy tak wielkiej g ladkości rozk ladu trudno by lo wyt lumaczyć wytworze-
nie si ↪e we wszechświecie struktur [209] (galaktyk, gromad — wydawa lo si ↪e, że do dzís
nie powinny zd ↪ażyć si ↪e uformować — a przecież s ↪a). Ostatecznie wszystko wyjaśni lo
si ↪e i zgodzi lo gdy na g ladkim obliczu promieniowania reliktowego stwierdzono wreszcie

”
zmarszczki”([62, 210]) (niejednorodności w skali ∼ 10−6).

C.69 Nukleosynteza pierwotna.

Z jakiej materii sk lada si ↪e wszechświat? Sk ↪ad wzi ↪e ly si ↪e pierwiastki? Tego rodzaju pytania
interesuj ↪a studentów, a kosmologia odpowiadaj ↪ac na nie daje znakomity przyk lad swojej
 l ↪aczności z fizyk ↪a j ↪adrow ↪a i fizyk ↪a cz ↪astek elementarnych ([211, 212, 213]).

6Penzias i Wilsona (a za nimi inni) używali nazwy ”promieniowanie t la”(cosmic background radiation).

Nazwy tej używa si ↪e do dzís i st ↪ad na przyk lad specjalny satelita zbudowany później do jego rejestracji

nazywa si ↪e COBE
7Mam tu na myśli nat ↪eżenie ”w lasne” (w uk ladzie w lasnym) tj. po odj ↪eciu dipolowej sk ladowej wyni-

kaj ↪acej z ruchu Ziemi wzgl ↪edem promieniowania reliktowego.
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Już na wst ↪epie drugiej cz ↪eści kosmologii, zajmuj ↪acej si ↪e ewolucj ↪a materii[214], powinnísmy
poinformować studentów, że wszechświat zbudowany jest niemal wy l ↪acznie z dwóch pier-
wiastków: wodoru (73%) i helu (25%, wagowo). Wszystkie inne pierwiastki stanowi ↪a mniej
niż 2% ca lkowitej masy. Podstawowym wi ↪ec pytaniem jest: sk ↪ad wzi ↪a l si ↪e hel? Pierwsz ↪a
narzucaj ↪ac ↪a si ↪e odpowiedzi ↪a jest, że (podobnie jak inne pierwiastki) zosta l wyproduko-
wany w gwiazdach. Rzeczywíscie, znamy odpowiednie reakcje (cykl pp) i omawialísmy je
już na pocz ↪atku naszych wyk ladów. Ale fizyka jest nauk ↪a ilościow ↪a, i natychmiast pyta:
ile helu zdo la ly wyprodukować gwiazdy przez ca ly czas swojego istnienia?

Możemy to  latwo samodzielnie oszacować z naszymi studentami, korzystaj ↪ac z kilku zna-
nych im już wartości liczbowych. Moc świecenia wszystkich 1011 gwiazd naszej Galaktyki
wynosi P = 1011 · 3 · 1026W = 3 · 1037 W. Gwiazdy świec ↪a co najwyżej od t = 1010 lat,
a zatem ca la ilość wyświeconej energii nie przekracza E = P · t = 3 · 1047 W · rok =
3 · 1047 · 3, 2 · 107 J = 9, 6 · 1054 J. Energia ta bierze si ↪e z uwalniania energii wi ↪azania j ↪ader
helu Ew(zmiana deficytu masy na energi ↪e Ew = ∆mc2), gdzie Ew = 3 · 10−12 J. Zatem
liczba powstaj ↪acych j ↪ader helu wynosi N = Ew = 9, 6 · 1054/3 · 10−12 = 3, 2 · 1066. Ozna-
cza to, że w Galaktyce mog la zostać wyprodukowana masa helu wynosz ↪aca co najwyżej
m = N ·mHe = 3, 2 ·1066 ·4 ·1, 67 ·10−24 g= 2 ·1043 g. Natomiast ca lkowita masa Galaktyki
wynosi MG = 4, 6 · 1011MS l = 9, 2 · 1044 g. Ostatecznie wnioskujemy, że gwiazdy zdo la ly
wyprodukować helu najwyżej x = m/MG = 2 · 1043/9, 2 · 1044 ≈ 0, 02 = 2% masy ca lko-
witej (nasza Galaktyka jest typowa i wnioski dla niej przenosz ↪a si ↪e na ca ly wszechświat).
Tymczasem wszystkie pomiary zgodnie informuj ↪a, że we wszechświecie helu 4

2He jest nie
2% lecz 25% (masy ca lkowitej). Sk ↪ad wi ↪ec wzi ↪e lo si ↪e 23% helu ? Tak zapoznalísmy stu-
dentów z tzw. problemem helu.

Dalej informujemy studentów, że rozwi ↪azanie problemu poda l Gamow zak ladaj ↪ac, że hel
(i niektóre inne pierwiastki) powsta l zasadniczo już na pocz ↪atku wszechświata w reakcjach
j ↪adrowych. S ↪a one nast ↪epuj ↪ace:

n + p → D + γ

D + D
↗

3H + p

↘ 3He + n → 3H + p

3He + D → 4He + p


(9.11)

Zauważmy, że reakcje (9.11) wymagaj ↪a gor ↪acego pocz ↪atku wszechświata, o temperaturach
w których energia cz ↪astek ∼ kT przewyższa bariery kulombowskie wypisanych reakcji
(czyli T > 108 K). Zwi ↪azek (9.4) z przyk ladu B.19 upewnia nas, że faktycznie temperatu-
ra wszechświata by la wystarczaj ↪aco wysoka w ci ↪agu kilku pierwszych minut.

Reakcje (9.11) wymagaj ↪a wst ↪epnego istnienia na pocz ↪atku wszechświata swobodnych pro-
tonów i neutronów8. Zwróćmy uwag ↪e, że cz ↪astki te w epoce leptonowej nieustannie prze-

8Gamow nie wiedzia l o istnieniu epoki leptonowej, toteż musia l za lożyć wczesny wszechświat wype l-

niony pocz ↪atkowo tylko swobodnymi neutronami, które stopniowo rozpada ly si ↪e daj ↪ac protony (n →
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chodz ↪a jedna w drug ↪a poprzez szybkie9 reakcje z otaczaj ↪acymi je leptonami. Podawalísmy
je już w komentarzu C.67 jako

p + e− ↔ n + νe, n + e+ ↔ p + ν̄e (9.12)

i możemy teraz zapytać studentów czy wi ↪ecej jest protonów czy neutronów ? Studenci
z regu ly odpowiadaj ↪a, że w takim razie jest ich po równo. Tu zwykle musi wkroczyć
wyk ladowca z pytaniem, jakie jest równowagowe obsadzenie stanów (tu neutronowego
i protonowego) w danej temperaturze? Odpowiedź uwzgl ↪edniaj ↪aca rozk lad statystyczny
Boltzmana wyjaśnia, że szukane liczebności n i p dane s ↪a zwi ↪azkami n = exp(mnc

2/kT ) i
p = exp(mpc

2/kT ). Zatem stosunek ich liczebności wynosi

n

p
= e−∆mc2/kT gdzie ∆m = mn −mp (9.13)

Tylko w temperaturze T = ∞ mamy n = p, a w miar ↪e stygni ↪ecia wszechświata przy
rozszerzaniu coraz bardziej p > n.

Zwi ↪azek (9.13) ma kluczowe znaczenie dla obliczenia procentu helu, który powstanie w
reakcjach (9.11). Stosunek n/p przy obniżaniu temperatury zamarznie bowiem na war-
tości (n/p)z = 1/7. Wtedy mog ↪a efektywnie ruszyć produkuj ↪ace hel reakcje (9.11). Ile
powstanie procent (wagowo) 4

2He? Ponieważ dla sformowania 4
2He każdy neutron musi

przy l ↪aczyć jeden proton (z siedmiu do dyspozycji), to widzimy, że na każde utworzone
j ↪adro 4

2He (masa helu równa masie czterech nukleonów) pozostanie jeszcze swobodnych
protonów 2(7 − 1) = 12 (czyli masa wodoru równa dwunastu nukleonom). Zatem osta-
tecznie wagowo procent helu w stosunku do ca lej masy ( l ↪acznie helu i wodoru) wyniesie
4 nukleony/(4+12) nukleonów, a wi ↪ec 4/16=25%!

W ten sposób otrzymujemy elementarnie i b lyskawicznie procent helu doskonale zgod-
ny z wszystkimi obserwacjami. Zmierzony procent helu okaza l si ↪e wielkim potwierdzeniem
prawdziwości naszej teorii zak ladaj ↪acej zapocz ↪atkowanie wszechświata w gor ↪acym wielkim
wybuchu.

Ale sk ↪ad wiemy, że stosunek n/p zamarznie akurat na wartości (n/p)ZAM = 1/7? Jest
to delikatna kwestia — tak obliczeniowo jak i dydaktycznie. Możemy w uproszczeniu
powiedzieć, że zamarzni ↪ecie nast ↪epuje gdy przestaj ↪a zachodzić reakcje (9.12), co jest wy-
wo lane znikni ↪eciem leptonów e−, e+ wraz z końcem epoki leptonowej. W przyk ladzie B.20
podalísmy już, że nast ↪epuje to przy kT ≈ 0, 5MeV (kiedy to reakcje e+e− ↔ γγ mog ↪a

p + e− + ν̄e). Reakcje j ↪adrowe (9.11) przebiega lyby g lównie po czasie po lowicznego rozpadu neutronów

(t ≈ 620s). Ca la teori ↪e Gamow nazwa l αβγ od nazwisk wspó lpracowników (Alpher, Bethe) i swojego oraz

dla zamanifestowania swego przekonania (fa lszywego), że nie tylko hel, ale po kolei wszystkie nast ↪epne

ci ↪eżkie pierwiastki też utworzy ly si ↪e w Wielkim Wybuchu.
9Reakcje s ↪a cz ↪este i szybkie, gdyż jak widzielísmy w komentarzu C.67 leptonów jest aż 3 · 109 razy

wi ↪ecej niż nukleonów.
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już zachodzić tylko z lewej strony na prawy). W literaturze czytamy cz ↪esto, że
”
wówczas,

przy kT ≈ 1MeV, zwi ↪azek (9.13) daje n/p = 0, 14 = 1/7′′ i wszystko jest
”

jak trzeba”.
Ale faktyczne podstawienia numeryczne za kT różnych wartości przekonuj ↪a, że kluczowy
zwi ↪azek (9.13) jest bardzo czu l ↪a funkcj ↪a temperatury. Jeśli dociekliwy student podstawi
do (9.13) kT = 1 MeV i nacísnie guziki kalkulatora to otrzyma naprawd ↪e n/p = 0, 30
(
”
za dużo”); jeżeli podstawi

”
dok ladn ↪a” wartość kT = 0, 5 MeV dostanie n/p = 0, 08

(
”
za ma lo”)! Musimy być przygotowani na t ↪e dydaktyczn ↪a pu lapk ↪e. Faktycznie bowiem

proces zamarzania n/p jest bardziej z lożony. Najpierw w reakcjach (9.12)
”
od l ↪aczaj ↪a si ↪e

neutrina” i to ten proces prowadzi do zmniejszenia szybkości reakcji i ich zaniku. Ale pro-
ces od l ↪aczenia neutrin jest poj ↪eciowo skomplikowany, bo bazuje na zerwaniu równowagi
termodynamicznej, kiedy to szybkość reakcji Γ staje si ↪e (przy obniżaniu temperatury)
równa i mniejsza niż szybkość rozszerzania wszechświata S. Wypisanie zwi ↪azków na Γ
i S daje z warunku Γ = S na temperatur ↪e od l ↪aczenia TDEC wartość kTDEC = 1 MeV
(co zachodzi, zgodnie ze zwi ↪azkiem (9.4) przy t = 1 s). To wszystko możemy policzyć
raczej tylko przy nieco bardziej specjalistycznym poziomie wyk ladu z kosmologii. W do-
datku, jak przed chwil ↪a pisalísmy kT = 1 MeV daje

”
za duż ↪a” wartość n/p = 0, 30. Ale

faktycznie zrywanie równowagi nie nast ↪epuje skokowo i przy kT < 1 MeV reakcje (9.12)
cz ↪eściowo jeszcze zachodz ↪a. Ostatecznie przerywa je (choć też nie skokowo) proces nieod-
wracalnej anihilacji e+e− → γγ przy kT ≈ 0, 5 MeV (koniec epoki leptonowej, t ≈ 10 s).
Dok ladniej powiemy wi ↪ec, że proces zaniku reakcji (9.12) nast ↪epuje stopniowo

”
w zakresie

kT = 1 MeV÷ 0, 5 MeV, co daje n/p ≈ 0, 14”. Ale faktycznie, dok ladniej jeszcze patrz ↪ac
dostrzeżemy że nawet przy kT < 0, 5 MeV stosunek n/p jeszcze nie zamarz l, lecz powoli
si ↪e obniża. Rzecz w tym, że po ostatecznym zaniku reakcji (9.12) przy kT ≈ 0, 5 MeV
reakcje j ↪adrowe (9.11) nie mog ↪a jeszcze ruszyć, bo w tym zakresie energii fotony γ (z

”
morza” otaczaj ↪acego nukleony) po powstaniu j ↪adra 2D dezintegruj ↪a je natychmiast. Ten

proces zachodzi i powstrzymuje reakcje (9.11) aż do chwili, gdy energie fotonów spadn ↪a
poniżej energii wi ↪azania 2D, co nast ↪epuje przy kT ≈ 0, 06 MeV, czyli po czasie t ≈ 100 s
— wtedy dopiero reakcje (9.11) naprawd ↪e ruszaj ↪a i szybko produkuj ↪a

4
2He. Ale w okresie

”
wyczekiwania” 10s < t < 100s neutrony mog ↪a rozpadać si ↪e swobodnie (n → p + e− + ν̄e),

co jeszcze nieco obniża stosunek n/p. Dopiero numeryczne (komputerowe) uwzgl ↪ednienie
wszystkich tych procesów precyzyjnie prowadzi do (n/p)ZAM = 1/7 — jak

”
trzeba”. Fak-

tyczne zmiany n/p z temperatur ↪a podaje rysunek (9.1).
”
Dydaktycznie” musimy omówić

t ↪e kwesti ↪e we wzmiankowanych powyżej uproszczeniach.
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Rysunek 9.1: Zmiany stosunku liczebności neutronów do protonów w zależności od spada-

j ↪acej temperatury wczesnego wszechświata. Krzywa 1 podaje stosunek wyrażony zwi ↪az-

kiem (9.13), to jest gdy reakcje (9.12) utrzymuj ↪a równowag ↪e termodynamiczn ↪a, faktycznie

zrywan ↪a w otoczeniu punktu N. Krzywa 2 podaje stosunek po zerwaniu równowagi. W

fazie AB od l ↪aczaj ↪a si ↪e neutrina (kiedy charakterystyczny czas reakcji tr staje si ↪e rz ↪e-

du charakterystycznego czasu ekspansji teksp.. W fazie BC anihiluj ↪a leptony i stosunek

n/p zamarz lby ostatecznie, ale nast ↪epuje powolny rozpad swobodnych neutronów (faza

CD i krzywa przerywana) wyczekuj ↪acych na efektywne reakcje j ↪adrowe (9.11). Reakcje

te powstrzymuje natychmiastowa fotodezintegracja j ↪ader 2D przez otaczaj ↪ace je kwanty

γ. Krzywa 3 podaje zamarzni ↪ety ostatecznie stosunek n/p, kiedy reakcje (9.11) mog ↪a już

efektywnie zachodzić (energie kwantów γ spadaj ↪a poniżej energii wi ↪azania 2D) i w l ↪aczaj ↪a

trwale wszystkie neutrony w sk lad j ↪ader powsta lych w nukleosyntezie pierwotnej.

Wyk ladaj ↪ac nukleosyntez ↪e pierwotn ↪a trzeba koniecznie, poza produkcj ↪a helu 4
2He zwrócić

uwag ↪e na inne produkowane wówczas pierwiastki: 2
1D, 3

2He, 7
3Li. Obliczenia wskazuj ↪a, że

powinny one powstać w szcz ↪atkowych, ale ścísle wyliczalnych ilościach. Godne jest silnego
podkreślenia, że wszystkie te pierwiastki mierzymy we wszechświecie dok ladnie w ilościach
przewidywanych — mimo, że zakres pomiarowy obejmuje wartości różni ↪ace si ↪e o osiem
rz ↪edów wielkości (% mHe = 0, 23 , % mLi ≈ 7 · 10−9)!

Jest jeszcze jedna dodatkowa bardzo ważna okoliczność. Parametrem swobodnym ob-
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liczeń nukleosyntezy pierwotnej jest g ↪estość wszystkich barionów ρBAR istniej ↪acych we
wszechświecie; przy tym % 2D, % 3He, % 7Li zależ ↪a bardzo czule od ρBAR. Otóż pomia-
ry zawartości tych pierwiastków wskazuj ↪a niezależnie i zgodnie (mimo rozpi ↪etości wielu
rz ↪edów) na t ↪e sam ↪a wartość ρBAR ≈ 2 · 10−31 g/cm3. Ta sprawa ma dodatkowy niezwykle
ważny aspekt: ponieważ ρKRY T ≈ 8 · 10−30 g/cm3 to ρBAR < ρKRY T , gdyż jak widzimy
ΩKRY T ≈ 0, 03. Zatem same bariony — także te obecne w materii ukrytej — nie mog ↪a za-
mkn ↪ać wszechświata. Przy tym, ponieważ Ω ≥ 0, 20 to na pewno dominuj ↪aca, zasadnicza
masa materii ukrytej ma natur ↪e niebarionow ↪a! Te wyj ↪atkowej wagi wnioski przytaczali-
śmy już studentom (wówczas go los lownie) w rozdziale o materii ukrytej — teraz studenci
mog ↪a zrozumieć jak wynikaj ↪a one z rozpatrzenia pierwotnej nukleosyntezy [215].

C.70 Kosmologiczny limit na cz
↪
astki elementarne.

W rozwoju nauki dość cz ↪esto zdarzaj ↪a si ↪e sytuacje, kiedy powraca si ↪e do tematu już w
zasadzie znanego, opracowanego i rozpatruje si ↪e go ponownie, tym razem g l ↪ebiej i dok lad-
niej. Cz ↪esto wówczas okazuje si ↪e, że takie bardziej wnikliwe drugie spojrzenie prowadzi
do zupe lnie nowych, niespodziewanych wniosków o wielkim znaczeniu. Tak ↪a rozwojow ↪a
sytuacj ↪e naukow ↪a możemy zaprezentować studentom na przyk ladzie analizy i obliczeń
procentu helu, który zosta l wyprodukowany w pierwotnej nukleosyntezie.

Tworzenie si ↪e helu w pierwszych minutach wszechświata omawialísmy już ze studenta-
mi pokazuj ↪ac, jak pi ↪eknie obliczenie teoretyczne procentu jego zawartości w ca lkowitej
masie zgadza si ↪e z mierzon ↪a wartości ↪a 25%. Jest to wi ↪ec zagadnienie już znane. Tymcza-
sem okazuje si ↪e, że ponowne, bardziej wnikliwe rozpatrzenie tego problemu prowadzi do
niespodziewanych a fundamentalnych wniosków o liczebności możliwych odmian neutrin,
a w ślad za tym wszystkich cz ↪astek elementarnych ([47, 52, 55, 67, 68, 215]). Rozpatrzenie
tego zagadnienia jest nieco bardziej zaawansowane, ale bardzo warto je podj ↪ać maj ↪ac lep-
sz ↪a grup ↪e studentów, zarówno ze wzgl ↪edu na wag ↪e samego zagadnienia jak i prezentacj ↪e
walorów wnikliwości naukowej.

Procent helu 4
2He tworz ↪acego si ↪e w reakcjach (9.11) zależy od temperatury zamarzni ↪e-

cia stosunku n/p danego kluczowym zwi ↪azkiem (9.13). Ta temperatura jest warunkowana
g lównie zanikaniem utrzymuj ↪acych równowag ↪e termodynamiczn ↪a reakcji (9.12), czyli za-
nikiem oddzia lywań neutrin — ich jak mówimy od l ↪aczeniem si ↪e, o czym już wspominali-
śmy studentom. Zanikanie reakcji (9.12) jest spowodowane gwa ltownym rozszerzaniem si ↪e
wszechświata, co prowadzi do obniżania koncentracji cz ↪astek i temperatury. Aby zagad-
nienie to opanować ilościowo musimy obliczyć charakterystyczn ↪a szybkość naszych reakcji
Γ i porównać j ↪a z charakterystyczn ↪a szybkości ↪a rozszerzania S. Kiedy Γ > S reakcje wy-
dajnie zachodz ↪a i podtrzymuj ↪a równowag ↪e termodynamiczn ↪a; przy Γ < S rozszerzanie
uniemożliwia bieg reakcji (tempo ich zachodzenia nie nad ↪aża za tempem uciekania cz ↪a-
stek). Możemy wi ↪ec powiedzieć, że zanik reakcji i zerwanie równowagi termodynamicznej
s ↪a określone przez warunek Γ = S. Szybkość reakcji Γ jest odwrotności ↪a charakterystycz-
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nego czasu oddzia lywań τoddz, przy czym Γ = 1/τoddz = σnc10 (gdzie σ oznacza przekrój
czynny reakcji, zaś n koncentracj ↪e). Ponieważ σ = GF

2(kT )2/h̄4c4 (gdzie GF jest sta-

 l ↪a Fermiego oddzia lywań s labych) zaś n = A
(kT

h̄c

)3
, mamy na charakterystyczny czas

oddzia lywań

τoddz = A1G
−2
F T−5 (A1 i GF znamy) (9.14)

Natomiast szybkość rozszerzania S jest odwrotności ↪a charakterystycznego czasu rozszerza-
nia, przy czym S = 1/τrozsz = 1/τ 11 (gdzie t oznacza bież ↪acy (krótki) wiek wszechświata).
Dla wczesnego wszechświata mielísmy zwi ↪azek (9.10) czyli

T = (3c2/32πGa · κ)1/4 · t−1/2

sk ↪ad

τrozsz ≈ t = A2κ
−1/2T−2 (A2 znamy) (9.15)

Widać, że dostatecznie wcześnie, czyli dla wielkich T zawsze jest τoddz � τrozsz czy-
li na pocz ↪atku jest zawsze równowaga termodynamiczna. Ale gdy wskutek rozszerzania
T maleje, to τoddz rośnie szybciej niż τrozsz i przy TDEC nast ↪epuje τoddz = τrozsz czyli
zerwanie równowagi i od l ↪aczenie (decoupling) neutrin. Zatem od l ↪aczenie nast ↪epuje gdy
A1G

−2
F TDEC

−5 = A2κ
−1/2TDEC

−2 czyli przy

TDEC = (A1/A2)1/3G
−2/3
F κ1/6 (9.16)

Aby ostatecznie obliczyć TDEC musimy wyliczyć κ w okresie istnienia i zaniku reakcji
(9.12), kiedy to relatywistycznymi cz ↪astkami w równowadze s ↪a

γ, e−, e+, νe, ν̄e, νµ, ν̄µ, ντ , ν̄τ (9.17)

Pami ↪etamy (przyk lad B.19) że czynnik populacyjny κ ma uwzgl ↪ednić we wzorze Stefana-
Boltzmanna na g ↪estość energii ε istnienie w danej temperaturze także innych niż γ cz ↪astek
relatywistycznych w równowadze

ε = κ · aT 4 (9.18)

Otóż

ε =
∫

E(p) · n(p, T )dp

zaś fizyka statystyczna uczy, że koncentracja

10Nasi studenci powinni znać ten zwi ↪azek z kursu fizyki; jeżeli nie, to możemy go  latwo wyprowadzić

(lub u latwić jego zrozumienie poj ↪eciowe).
11Zwi ↪azek τrozsz ≈ t można uzyskać bior ↪ac pod uwag ↪e, że we wczesnym wszechświecie rozszerzanie

obniża g ↪estość ρ w takim tempie, że zgodnie ze zwi ↪azkiem (9.9) ρt2 = const. Definiuj ↪ac τrozsz na przyk lad

jako czas po którym koncentracja czy g ↪estość spada do 1/e pocz ↪atkowej wartości mamy ρt2 = (ρ/e)(t+τ)2,

sk ↪ad τrozsz ≈ t · 0, 7 ≈ t.
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n(p)dp = g · 4π

h3

p2dp

e
E−µ
kT ± 1

(9.19)

gdzie znak
”
+” jest dla fermionów,

”
—” dla bozonów, zaś g oznacza liczb ↪e stanów spino-

wych (degeneracj ↪e danego stanu p ↪edowego).

Uwzgl ↪edniaj ↪ac jeszcze, że dla relatywistycznych cz ↪astek ich energia E = pc zaś µ = 0
(potencja l chemiczny) dostaje si ↪e po sca lkowaniu

dla fermionów ε = g · (7/16) · aT 4

dla bozonów ε = g · (1/2) · aT 4 (9.20)

gdzie g = 1 dla νe, ν̄e, νµ, ν̄µ, ντ , ν̄τ , . . .
g = 2 dla γ, e−, e+, µ+, µ−, τ+, τ−, . . .

(9.21)

Tak wi ↪ec na przyk lad w wypadku gdy w równowadze termodynamicznej znajduj ↪a si ↪e tylko
fotony γ mamy z (9.20) i (9.21) ε = 2·(1/2)·aT 4 = aT 4 (jak powinno być, z podstawowego
zapisu prawa Stefana-Boltzmanna) i porównuj ↪ac ten wynik z (9.18) otrzymujemy κ =
1. Natomiast w rozpatrywanym przez nas wypadku istnienia cz ↪astek relatywistycznych
podanych w (9.17) b ↪edziemy mieli z (9.20) i (9.21)

ε = aT 4 ·
(

2 · 1

2
+ 10 · 7

16

)
=

43

8
aT 4 (9.22)

czyli przez porównanie ze (9.18) otrzymujemy

κ =
43

8
(9.23)

Podstawienie do (9.16) tej wartości κ oraz wartości GF , A1, A2 daje ostatecznie numerycz-
nie

kTDEC ≈ 1 MeV (9.24)

co zachodzi, zgodnie ze zwi ↪azkiem (9.4) przy t ≈ 1 s.

Jak już wyjaśnialísmy w komentarzu C.69 uzyskana w (9.24) temperatura od l ↪aczenia
neutrin (i nast ↪epuj ↪ace dalej procesy omówione w C.69) prowadzi przez kluczowy zwi ↪azek
(9.13) do zamarzni ↪ecia stosunku n/p na wartość bliskiej 1/7, co daje dok ladnie wyliczony
wagowy procent 4

2He wytworzonego w pierwotnej nukleosyntezie. Wynosi on 23, 9% [216],
w dobrej zgodności z bardzo dok ladnymi pomiarami podsumowanymi w [217] jako

%He = (22, 8± 0, 5)%

lub %He < 24, 2% (przy poziomie ufności 95%)
(9.25)

Teraz jednak, dzi ↪eki szczegó lowszemu wnikni ↪eciu w proces zamarzania n/p możemy uzy-
skać niespodziewane profity i coś zupe lnie nowego. W (9.23) obliczylísmy wartość κ ko-
rzystaj ↪ac z faktu, że istniej ↪a trzy odmiany neutrin, zatem cz ↪astkami relatywistycznymi
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w równowadze s ↪a wykazane w (9.17). Jeśliby w Przyrodzie istnia lo wi ↪ecej odmian neu-
trin Nν > 3 (na przyk lad istnia lby lepton q ci ↪eższy niż τ — dot ↪ad nie wykryty — i
odpowiadaj ↪ace mu νq, ν̄q) to dosz lyby one do listy wymienionej w (9.17) i w rezultacie κ
by loby wi ↪eksze. Ze zwi ↪azku (9.16) widzimy, że wówczas temperatura od l ↪aczenia neutrin
TDEC by laby wyższa, co przez kluczowy zwi ↪azek (9.13) prowadzi do zamarzni ↪ecia (n/p)z

na wyższej wartości, a to oznacza %He wyższy niż obliczany dotychczas (tj. przy trzech
odmianach neutrin). Ale skoro pomiary stwierdzaj ↪a, że %He < 24, 2% to ten kres górny
na zawartość helu oznacza istnienie kresu górnego na możliw ↪a liczebność odmian neutrin!

Można zadać sobie pytanie, czy relacja %He = f(Nν) jest dostatecznie czu la na zmiany Nν ,
aby móc wykonać konkluzywne pomiary? Jak widzimy, ze zwi ↪azków (9.20), (9.21), (9.22)
jeśliby liczba odmian neutrin by la o 1 wi ↪eksza, czyli ∆Nν = 1 to ∆κ = 2 · (7/16) = 0, 875,
co prowadzi do ∆%He = 1, 2%. Jest to zwi ↪ekszenie %He w pe lni mierzalne przy obecnej
technice pomiarów. (Tym bardziej mierzalny efekt przynios loby oczywíscie ∆Nν = 2 lub
∆Nν = 3, bo wtedy ∆κ = 2 · 0, 875 lub ∆κ = 3 · 0, 875 i ∆%He staje si ↪e jeszcze wi ↪eksza).

Tak wi ↪ec jeśliby w Przyrodzie istnia ly nie tylko trzy znane neutrina (νe, νµ, ντ ) — co
prowadzi do obliczonego %He = 23,9% — ale dodatkowo choćby jeszcze jedno, to obliczo-
ny %He wynosi lby 23,9 + 1,2 = 25,1%. Ale pomiary daj ↪a limit górny %He < 24,2%, zatem
eliminuj ↪a tak ↪a możliwość! Wynik ten oznacza, że znamy już obecnie wszystkie odmiany
neutrin. Co wi ↪ecej, pozostaj ↪ac w ramach wspó lczesnego modelu standardowego cz ↪astek
elementarnych, mamy ten sam wniosek, że znamy już ca l ↪a tabel ↪e cz ↪astek istotnie elemen-
tarnych (6 kwarków i 6 leptonów u lożonych w trzy pokolenia — plus ich antycz ↪astki).

Taki wniosek ma fundamentalne znaczenie dla ca lej fizyki, co dobrze rozumiej ↪a także
nasi studenci, bo s luchaj ↪a na wyk ladzie z g l ↪ebok ↪a uwag ↪a i zainteresowaniem.

Jeśli warunki (czas, poziom studentów) pozwalaj ↪a możemy tok wyk ladu jeszcze uścíslić
zwracaj ↪ac uwag ↪e, że generalnie %He zależy od trzech swobodnych parametrów wej́scio-
wych [51, 216]: liczebności odmian neutrin Nν (jak to w laśnie pokazalísmy) stosunku liczby
barionów do liczby fotonów we wszechświecie η (czyli g ↪estości wszystkich barionów ρBAR,
jak już mówilísmy w C.69) oraz czasu po lowicznego rozpadu neutronów τ1/2. Ponieważ
dodanie jednego neutrina podnosi %He o 1,2%, to poprawk ↪e wnoszon ↪a do procentu helu
przez neutrina można zapisać jako ∆4

2He = 0, 012(Nν − 3). Dyskusja analityczna [218]
zależności %He od η10 = ηb

ηγ
· 1010 pokazuje, że jest to tylko s laba zależność logarytmiczna

∆4
2He = 0, 010 · ln(η10/4). Czas po lowicznego rozpadu neutronu wchodzi w dyskusj ↪e %He

ponieważ jest on determinant ↪a sta lej sprz ↪eżenia s labego GF i wchodzi w wyliczenie n/p.
Obecnie przyjmowan ↪a wartości ↪a [219] jest τ1/2 = 10, 33 ± 0, 05 min, toteż możemy [218]
odpowiedni ↪a poprawk ↪e zapisać jako ∆4

2He = 0, 014(τ1/2 − 10, 3). Reasumuj ↪ac, kompletna
postać analityczna %He może być zapisana jako:

%He = 0, 239
+0, 012(Nν − 3)
+0, 010 ln(η10/4)
+0, 014(τ1/2 − 10, 3).

(9.26)
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Możemy teraz nanieść zależność %He od η na wykres (sparametryzowany przez Nν i τ1/2)
i zaznaczyć obszar dozwolony przez pomiarowe ograniczenia %He oraz η (patrz Rys. 9.2).
Widać, że dozwolona jest w zasadzie tylko wartość Nν = 3. Zatem już obecnie znamy kom-
plet istniej ↪acych neutrin, a co za tym idzie cz ↪astek elementarnych.12 Warto podkreślić, że
kosmologia dosz la do tych rezultatów gdy laboratoryjne ograniczenie na Nν (otrzymane
przez fizyków cz ↪astek elementarnych w badaniach akceleratorowych) nie istnia lo lub by lo
o wiele luźniejsze. Obecnie ta kosmologiczna prognoza zosta la zweryfikowana przez obser-
wacj ↪e barionów Z0 w SLAC i w CERN—ie.13 Rezultat z CERN-u (patrz [220]) podaje
Nν = 3, 01± 0, 04. Ta zgodność jest triumfaln ↪a weryfikacj ↪a standardowego modelu gor ↪a-
cego wielkiego wybuchu i ostatecznie sk loni la fizyków do jego akceptacji. Kosmologiczna
prognoza Nν = 3 jest zarazem sp laceniem d lugu wdzi ↪eczności kosmologii wobec fizyki
cz ↪astek elementarnych.

Doświadczenie wyk ladowe wskazuje, że aczkolwiek omawiany temat jest bardziej zaawan-
sowany niż poprzednio wyk ladane, to dobre grupy studenckie przyjmuj ↪a go z dużym
zainteresowaniem i zrozumieniem. W grupach s labszych lub przy mniejszej ilości czasu
wyk ladowego możemy podać tylko g lówn ↪a myśl i przytoczyć końcowe rezultaty.

12Wniosek nasz móg lby przestać obowi ↪azywać, jeśli w ogóle wyjdziemy poza wspó lczesny model stan-

dardowy cz ↪astek elementarnych.
13Możemy wyjaśnić studentom, że wnioski o Nν otrzymuje si ↪e z obserwacji szerokości rezonansu Z0

(zwi ↪azanej zasad ↪a Heisenberga z czasem trwania tej cz ↪astki). Cz ↪astka Z0 może rozpaść si ↪e na kilka

sposobów, przekszta lcaj ↪ac si ↪e w par ↪e ν, ν̄ każdej z rodzin. Jeśli nawet nie wiemy ile rodzin istnieje w

Przyrodzie, cz ↪astka Z0 to ”wie”. Szerokość rezonansu daje ca lkowite prawdopodobieństwo rozpadu na

wszystkie możliwe sposoby. Każda dodatkowa rodzina da laby wzrost szerokości rezonansu o 180 MeV. Z

pomiarów wynika Nν = 3.
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Rysunek 9.2: Dopuszczalna liczebność Nν odmian neutrin (a zatem i liczebność rodziny

cz ↪astek elementarnych) prognozowana w oparciu o pomiary ilości 4
2He produkowanego w

nukleosyntezie pierwotnej. Parametr η = ηB/ηγ podaje stosunek koncentracji wszystkich

barionów wszechświata (także tych z materii ukrytej) do koncentracji fotonów. Ograni-

czenia pomiarowe podane s ↪a prostok ↪atami: I dla starszych danych, o wysokim poziomie

ufności, II dla nowszych danych, o niższym poziomie ufności.

C.71 Pocz
↪
atek wszechświata, natura czasu.

W najprostszych, a zarazem najważniejszych przypadkach OTW przewiduje wyst ↪apienie

”
pocz ↪atku wszechświata”, tj. pierwotnego stanu osobliwego, w którym R(t) = 0 zaś g ↪e-

stość jest nieskończenie wielka. Powstaj ↪a niepokoj ↪ace pytania czy możemy ten wniosek
traktować poważnie i dos lownie, jak mamy rozumieć stan o ρ = ∞? Musimy zatem spró-
bować odpowiedzieć studentom na tego rodzaju kwestie. B ↪edzie to omówienie wst ↪epne
— dok ladniejsz ↪a dyskusj ↪e wszechświata w pobliżu osobliwości odk ladamy do czasu, gdy
b ↪edziemy przedstawiać ewolucj ↪e materii w coraz wcześniejszych epokach.

Przede wszystkim powinnísmy ustosunkować si ↪e do naturalnego przekonania, iż osobliwość
w rozwi ↪azaniach jest efektem tylko matematycznym, że jest ona wyprodukowana przez
wyidealizowanie za lożenia (jak przyj ↪ecie z zasady kosmologicznej, że ρ(x, y, z) = const
ścísle). Twierdzenia Hawkinga-Penrose’a wskazuj ↪a dość nieoczekiwanie, iż taka teza nie
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jest prawd ↪a. Osobliwość jest nie do unikni ↪ecia w ramach OTW (przy pewnych ogólnych
za lożeniach), tkwi ona g l ↪eboko w strukturze samej teorii. Status

”
pocz ↪atku wszechświata”

zosta l wi ↪ec niespodziewanie umocniony.

Z drugiej strony trzeba jasno powiedzieć, iż zakres stosowalności OTW, jak każdej teorii,
jest ograniczony. Analiza wskazuje co prawda, iż prawdopodobnie OTW stosuje si ↪e nawet
do czasów zdumiewaj ↪aco wczesnych. Tym niemniej, musi ona stracić stosowalność, gdy
kwantowe fluktuacje czasoprzestrzeni powoduj ↪a, że już nie istnieje ci ↪ag lość i uporz ↪adkowa-
nie punktów czasu i przestrzeni, gdy już trac ↪a sens rozróżnienia

”
teraz” i

”
wówczas”,

”
tu” i

”
tam”. W ten sposób docieramy do zbudowanych ze sta lych h̄, c, G wielkości plankowskich

t =
(Gh̄

c5

)1/2
= 5, 4 · 10−44 s

l =
(Gh̄

c3

)1/2
= 1, 6 · 10−33 cm

ρ =
c5

G2h̄
= 5, 7 · 1093 g/cm3

(9.27)

Wielkości plankowskie wyznaczaj ↪a barier ↪e poza któr ↪a nie istnieje
”
wcześniej” (w zwyk lym

sensie), poza któr ↪a znajduje si ↪e ma lo znana, otwarta dziedzina kosmologii kwantowej.
Fundamentaln ↪a rol ↪e wielkości plankowskich powinnísmy mocno zaakcentować już w tej
fazie wyk ladów.

Studenci powinni zyskać świadomość, że chociaż trudno jest mówić realistycznie o do-
s lownej osobliwości pocz ↪atkowej t = 0, ρ = ∞, to w każdym razie mamy podstawy do
poważnego przyj ↪ecia, iż istnia l stan który można nazwać praktyczn ↪a osobliwości ↪a, kiedy
to g ↪estość i wiek wszechświata mia ly tak skrajne wartości jak w (9.27) lub zbliżone.

Jeżeli warunki pozwalaj ↪a to mamy teraz znakomit ↪a okazj ↪e do zastanowienia si ↪e nad sen-
sem i znaczeniem pocz ↪atku wszechświata i ogólniej nad fenomenem czasu, jego up lywu,
jego kierunku [221, 222]. Istnieje obszerna literatura na temat czasu. W kontekście ko-
smologicznym szczególnie użyteczna dla naszych celów jest świetnie napisana ksi ↪ażka [35],
także pozycja [223], cz ↪eściowo też [24]. Warto zwrócić uwag ↪e na ciekawy przegl ↪ad artyku-
 lów i pogl ↪adów w uj ↪eciu historycznym dany w [225]. Wskażmy jeszcze na znan ↪a popularn ↪a
ksi ↪ażk ↪e [224], g lośne dzie lo [226], czy pozycje bardziej wyspecjalizowane jak [227, 228, 229].

Fizycy i kosmologowie wiele wnieśli w filozoficzne rozumienie czasu. Na przyk lad już
Lemâıtre wprowadzi l interesuj ↪ace rozróżnienie pomi ↪edzy

”
real beginning” i

”
natural be-

ginning”. Kluczowe znaczenie prac Einsteina jest oczywiste. Wydaje si ↪e, iż post ↪ep w rozu-
mieniu wi ↪aże si ↪e z zaw ↪eżeniem i konkretyzacj ↪a poj ↪ecia czasu nast ↪epuj ↪ac ↪a w fizyce (jest to
też cena tego post ↪epu). W OTW nast ↪epuje pewna

”
materializacja”czasu, jest on obiektem

fizycznego świata. Trzeba zwrócić studentom uwag ↪e, iż jeśli wszechświat mia l pocz ↪atek i
kiedyś zaistnia l, to nie tyle w jakiej́s chwili czasu, ile wraz z czasem — czas, jak i przestrzeń
należy do wszechświata, jest w nim zawarty. Warto też wskazać, iż możliwość operowa-
nia jednym, uniwersalnym czasem kosmicznym, który

”
p lynie” tak samo dla wszystkich

obiektów wszechświata, zawdzi ↪eczamy za lożeniom o jednorodności i izotropii, czyli zasa-
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dzie kosmologicznej.

Ale czy czas w ogóle p lynie? Jeśli istnieje dany wszechświat, to istnieje jego czasoprze-
strzeń — jedna konkretna,

”
z góry”dana niezmienna. Jak w dwuwierszu Austina Dobsona

/1840 — 1921/:

”
Time goes, you say? Ah, no!

Alas, Time stays, we go”.

Jest interesuj ↪ace, że możemy to czynić tylko w jednym kierunku.

Fascynuj ↪aca tajemnica czasu stanowi stale wyzwanie dla umys lu ludzkiego. Poważne pro-
blemy i poj ↪eciowe trudności wyst ↪epuj ↪a nawet przy zaw ↪eżonym fizycznym uj ↪eciu czasu, a
co dopiero przy szerszym traktowaniu. Przy ca lym dokonanym post ↪epie, wyczuwalne intu-
icyjnie aspekty czasu i jego obszerne pola znaczeniowe stale wymykaj ↪a si ↪e konkretyzacji.

”
Czymże wi ↪ec jest czas? Jeśli mnie nikt o to nie pyta, wiem. Gdy zaś chc ↪e

wyjaśnić pytaj ↪acemu, nie wiem”.

Świ ↪ety Augustyn, [230]
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Cz
↪
eść III

PODSUMOWANIE PRACY.
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Rozdzia l 10

Tezy, wnioski, konkluzje.

10.1 Zakres treściowy pracy, cele i metody.

Jak już wspominalísmy niniejsza praca jest w dużej mierze reakcj ↪a na zg laszane przez
środowisko fizyków zapotrzebowanie na materia ly u latwiaj ↪ace wprowadzenie kosmologii
do nauczania fizyki i omawiaj ↪ace problematyk ↪e dydaktyczn ↪a realizacji wybranych treści
wyk ladowych. Zainteresowanie kosmologi ↪a, wynikaj ↪ace z jej gwa ltownego rozwoju i ran-
gi uzyskanej w ostatnich latach, daje si ↪e obserwować nie tylko wśród fizyków, ale także
wśród wielu studentów.

Praktycznym celem pracy by lo stworzenie konkretnego projektu realizacji wyk ladów ko-
smologicznych — danie przyk ladu wyboru i organizacji treści wyk ladowych, konkretnych
przyk ladów elementaryzacji wybranych zagadnień, a zw laszcza danie komentarza dydak-
tycznego do omawianego materia lu, do trudności, kwestii interpretacyjnych. Praca jest
oparta przede wszystkim na w lasnych doświadczeniach wyk ladowych zbieranych od kil-
kunastu lat, wobec prawie zupe lnego braku innych źróde l informacji (zw laszcza pisanych;
informacje ustne udawa lo mi si ↪e czasem pozyskać od nielicznych innych osób wyk ladaj ↪a-
cych kosmologi ↪e, g lównie za granic ↪a). Dlatego też przedstawiony tekst stanowi zarazem
okazj ↪e i wezwanie do dyskusji, do konfrontacji z może innym ca lkiem spojrzeniem na
kosmologi ↪e. Trzeba przy tym pami ↪etać, że jest to tylko pierwsza cz ↪eść rzeczywíscie wyk la-
danego kursu kosmologii, zwi ↪azana z modelami wszechświata. Na omówienie ważnej cz ↪eści
drugiej, dotycz ↪acej ewolucji materii we wszechświecie, nie pozwoli ly już czas i rozs ↪adny
rozmiar pracy.

Praca niniejsza nie stanowi oczywíscie pe lnego wyk ladu kosmologii. Jest raczej nasta-
wiona na komentarz i dyskusj ↪e wybranych treści wyk ladowych, na swego rodzaju prac ↪e
badawcz ↪a nad dydaktycznymi problemami wyk ladów kosmologicznych.

Przypuszczalnie z pracy mog ↪a skorzystać praktycznie i w pe lnym zakresie przede wszyst-
kim ci fizycy zainteresowani kosmologi ↪a, którzy s ↪a predysponowani do podj ↪ecia jej se-
mestralnych wyk ladów, lub już kosmologi ↪e wyk ladaj ↪a. Jednak praca powinna być także
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użyteczna dla o wiele szerszej rzeszy wyk ladowców fizyki ogólnej, bo wybrane elementy
kosmologii powinny być obecnie do wyk ladów fizyki bezwzgl ↪ednie w l ↪aczane. Prawd ↪a jest,
że w komentarzach pracy cz ↪eść zagadnień jest omawianych szerzej i dok ladniej niż to
b ↪edzie można bezpośrednio wykorzystać w ramach wyk ladów fizyki ogólnej. Jednak po
pierwsze do takiego bezpośredniego elementarnego wykorzystania powinny nadawać si ↪e
przyk lady B1, . . . ,B20. Po drugie wyk ladowca powinien dok ladniej i g l ↪ebiej poznać dan ↪a
dziedzin ↪e niż b ↪edzie to wprost przedstawia l na wyk ladach, powinien przemyśleć trudności,
problemy dydaktyczne i interpretacyjne, aby lepiej rozumieć przedmiot.

Pod wzgl ↪edem treściowym praca omawia najpierw cele wyk ladów kosmologii, metody
realizacji za lożeń, zmiany paradygmatu, problemy elementaryzacji, robocze tezy pracy i
jej organizacj ↪e. W drugim rozdziale zakreślony jest obszar badawczy pracy i analizowane
s ↪a programy wk ladów kosmologii. Wyodr ↪ebniony jest program minimum do wykorzystania
w ramach ogólnych wyk ladów fizyki, ale podstawowa cz ↪eść rozdzia lu zajmuje si ↪e progra-
mem ca losemestralnym. Szczegó lowo zaproponowany jest program pierwszej, podstawo-
wej cz ↪eści kosmologii obejmuj ↪acej czasoprzestrzenn ↪a ewolucj ↪e wszechświata. Dalsza cz ↪eść
programu, obejmuj ↪aca ewolucj ↪e materii jest tylko ogólnie zarysowana. Program nakreśla
przyj ↪et ↪a lini ↪e strategiczn ↪a pracy i odwo luje si ↪e do w lasnych doświadczeń praktycznych z
wyk ladów kosmologii, choć przywo luje też dla porównania programy innych autorów.

Dalsze rozdzia ly przedstawiaj ↪a konkretne przyk lady elementaryzowania g lównych zagad-
nień wyk ladowych (razem 20 przyk ladów) oraz komentarze dydaktyczne do podanych w
spisie treści i wyk ladanych zagadnień (razem 71 komentarzy). Ca lość pracy obejmuje oko-
 lo 40% pe lnego kursu wyk ladowego, to jest jego zasadnicz ↪a pogl ↪adowo cz ↪eść pierwsz ↪a.

Rozdzia l trzeci zajmuje si ↪e rozwojem i ogóln ↪a charakterystyk ↪a kosmologii wspó lczesnej.
W rozdziale czwartym mamy astrofizyczny wst ↪ep do kosmologii. W przyk ladach oblicza
si ↪e temperatur ↪e wn ↪etrza S lońca i jego czas życia, w komentarzu reakcje j ↪adrowe w S lońcu,
problem neutrin. Przedstawiamy też sposoby wyliczenia charakterystycznych cech gwiazd,
ich czasy życia, omawiamy kwesti ↪e ewolucji gwiazd i ich stadiów końcowych. Dalej sku-
piamy si ↪e na metodach mierzenia odleg lości z uwypukleniem metody cefeid, a wreszcie
omawiamy model Galaktyki i świat dalszych galaktyk.

Rozdzia l pi ↪aty ma zasadnicze znaczenie dla uformowania nowego pogl ↪adu na wszechświat,
nowego paradygmatu — ma on wykszta lcić wyobraźni ↪e studentów. Przyk lady zaczynamy
od paradoksu Olbersa, a potem przechodzimy do wyobrażeń izotropowego rozszerzania
wszechświata i kosmologicznego sensu przesuni ↪eć ku czerwieni. W komentarzach najpierw
poruszamy kosmologiczne prekoncepcje studentów, a potem poprzez zasad ↪e kosmologicz-
n ↪a przechodzimy do omówień poj ↪eciowego fundamentu kosmologii jakim jest rozszerza-
nie izotropowe w wyniku przyrostu przestrzeni — podaj ↪ac odpowiednie modele myślowe.
Szczególn ↪a uwag ↪e w komentarzach poświ ↪ecamy rozróżnieniu pseudo-pr ↪edkości recesji od
pr ↪edkości lokalnej oraz kwestii przekraczania pr ↪edkości świat la. Wi ↪aże si ↪e z tym rozróżnie-
nie kosmologicznych przesuni ↪eć od przesuni ↪eć dopplerowskich. Dajemy także przyk lady
innych niż d lugość fali wielkości pomiarowych, na które wp lywa recesja przestrzeni. Dalej
omawiamy kosmologiczne

”
zagl ↪adanie w przesz lość” i wprowadzamy poj ↪ecie wszechświata
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obserwowalnego. Kończymy ten formuj ↪acy pogl ↪ady rozdzia l poj ↪eciami przestrzeni zakrzy-
wionej i geometrii nieeuklidesowej daj ↪ac poj ↪eciowy wst ↪ep do OTW.

W rozdziale szóstym konkretyzujemy zdobyte wyobrażenia nadaj ↪ac im ścíslejsz ↪a matema-
tyczn ↪a form ↪e — poprzez omówienie modeli Friedmana ewolucji wszechświata. W przyk la-
dach zaczynamy od konkretu, jakim jest proste newtonowskie wyprowadzenie równania
Friedmana i wst ↪epna dyskusja friedmannowskich modeli wszechświata. To pozwala na
natychmiastowe wyliczenie g ↪estości krytycznej, a także wieku wszechświata. W komenta-
rzach najpierw zajmujemy si ↪e analiz ↪a tej prostej kosmologii newtonowskiej wskazuj ↪ac jej
zalety, ale i s labości (czasem ukryte — jak paradoks grawitacyjny). St ↪ad przechodzimy do
OTW i omawiamy jej g lówne idee, z pomini ↪eciem tensorowej matematyki. Ponieważ jed-
nak samo poj ↪ecie krzywizny jest bardzo ważne i nowe dla studentów, warto wprowadzić je
matematycznie dochodz ↪ac do metryki Robertsona-Walkera. Omawiaj ↪ac dalej sposób two-
rzenia relatywistycznych modeli wszechświata mamy sposobność skomentować wst ↪epnie
kwestie sta lej kosmologicznej (do której wrócimy w późniejszych wyk ladach szczegó lowo).
Kwestia równania stanu pozwala wskazać specyficznie relatywistyczn ↪a rol ↪e císnienia w
równaniach Friedmana. Bardziej obserwacyjne spojrzenie na te równania uzyskamy wpro-
wadzaj ↪ac poj ↪ecia parametru deceleracji i bezwymiarowej g ↪estości. Podsumowuj ↪ac dyskusje
równań Friedmana omawiamy ogólne cechy jego ścis lych rozwi ↪azań. Końcowymi punkta-
mi rozdzia lu s ↪a wnioski z numerycznej analizy ścis lych wzorów na wiek wszechświata i
st ↪ad rysuj ↪acy si ↪e problem jego zbyt krótkiej (?) friedmanowskiej wartości.

Teraz studenci maj ↪a już dość  ladunku teoretycznego i pora zwrócić si ↪e do pomiarowej
strony kosmologii. Doskona l ↪a okazj ↪a jest kwestia średniej g ↪estości wszechświata i problem
materii ukrytej, co stanowi temat siódmego rozdzia lu pracy. W przyk ladach podajemy
wst ↪epnie, jak obliczyć mas ↪e Galaktyki, po czym przechodzimy do zasadniczych świadectw
istnienia ciemnej materii, jakimi s ↪a krzywe rotacji galaktyk oraz twierdzenie o wiriale dla
gromad galaktyk. Dalej zastanawiamy si ↪e, czy tej ukrytej materii jest aż tak dużo, że-
by to ona decydowa la o ewolucji wszechświata i jaka jest jej natura? Wprowadza to w
otwarte problemy kosmologii. Komentarze poświ ↪ecamy omówieniu metod pomiarowych i
ich wyników. Zasadnicze znaczenie ma zrozumienie wyznaczania średniej g ↪estości Ω przez
pomiary stosunków masy do jasności M/L. Przedstawiamy też sposoby pomiarów jasności
galaktyk, ale przede wszystkim komentujemy pomiary mas i stosunków M/L dokonywane
poprzez krzywe rotacji oraz twierdzenie o wiriale — podajemy przyk lady liczbowe i pod-
sumowania. Ta dyskusja stwarza okazj ↪e do wzmianki o niestandardowych możliwościach
wnoszonych przez ewentualność istnienia niezerowej sta lej kosmologicznej, do czego wró-
cimy szerzej w przysz lości. Wyprzedzaj ↪acy charakter ma też zwrócenie już teraz uwagi na
niebarionowy charakter dominuj ↪acej materii wszechświata, na rol ↪e neutrin i kwesti ↪e ich
masy, kwestie

”
gor ↪acej” i

”
zimnej” materii ukrytej.

Obserwacyjnej strony kosmologii dotyczy też rozdzia l ósmy, w którym zajmujemy si ↪e ko-
smologi ↪a dużych odleg lości. Ma on zarazem duże znaczenie poj ↪eciowe, bo dla dużych odle-
g lości cechy nowego paradygmatu wszechświata wprowadzone w rozdziale pi ↪atym manife-
stuj ↪a si ↪e dobitnie w bezpośrednich pomiarach. Tak wi ↪ec w przyk ladach obliczamy najpierw
odleg lość i pr ↪edkość kwazara o przesuni ↪eciu z = 4 i przekonujemy si ↪e, że z bezpośredniego
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i poprawnego obliczenia
”
pr ↪edkości” wychodzi wartość wi ↪eksza niż pr ↪edkość świat la —

okazja, aby przypomnieć sobie rozróżnienie pseudopr ↪edkości recesji od pr ↪edkości lokalnej.
To nas sk lania do baczniejszej kontroli, jakie wartości możemy uznać za bezpośrednio
obserwowalne i jak wyrażać przez nie np. prawo Hubble’a (co za tym ono g losi?). W dal-
szym przyk ladzie wprowadzamy poj ↪ecie wszechświata obserwowalnego definiuj ↪ac poj ↪ecie
horyzontu. W rezultacie kolejnymi przyk ladami mog ↪a być  latwe do obliczenia odleg lości
do horyzontu w kilku prostych przyk ladach. W linii komentarzy omawiamy różne aspekty
przytaczanych w przyk ladach wielkości obserwacyjnych i nie-obserwacyjnych. Najpierw
badamy matematycznie wp lyw rozszerzania na obserwacje odst ↪epów czasu, d lugości fali
czy p ↪edu i wyci ↪agamy st ↪ad wnioski o niejednoznaczności poj ↪eć odleg lości i pr ↪edkości —
definiuj ↪ac je potem obserwacyjnie. Nast ↪epnie komentujemy

”
odleg lości” i

”
pr ↪edkości”odle-

g lych kwazarów. W oparciu o stosowane w tych przyk ladach metody możemy teraz omówić
obserwacyjny test przesuni ↪ecie—jasność i zdobyć rozeznanie co nazwiemy obserwacyjnym
prawem Hubble’a. Wreszcie przyst ↪epujemy do komentowania poj ↪ecia horyzontów (cz ↪a-
stek i zdarzeń), co trzeba zrobić z uwag ↪a, jako że te poj ↪ecia i rozróżnienia nie s ↪a już takie
proste. Sprawdzianem, czy nasi studenci opanowali poj ↪ecie horyzontu cz ↪astek operacyjnie
b ↪ed ↪a jego obliczenia dla prostych przypadków — czym zajmujemy si ↪e w przyk ladach, ale
też w komentarzach.

Stajemy teraz przed rozdzia lem dziewi ↪atym w stanie, gdy omówilísmy już wyk lady pierw-
szej zasadniczej cz ↪eści kosmologii, ale tematycznie mamy jeszcze 2/3 treści ca lego kursu
przed sob ↪a. W tej sytuacji, chc ↪ac zamkn ↪ać niniejsz ↪a prac ↪e, ale nie urywać jej tak nagle,
ograniczamy si ↪e do wybranych dalszych przyk ladów i wybranych komentarzy. Wybiera-
my zagadnienia najważniejsze, zw laszcza z punktu widzenia bezpośredniej użyteczności w
kursie fizyki ogólnej. Tak wi ↪ec w przyk ladach omawiamy epoki promieniowania, leptono-
w ↪a i hadronow ↪a, wprowadzamy friedmanowski model wczesnego wszechświata, obliczamy
czasy trwania epok wraz z okresem tworzenia si ↪e atomów. Przyk lady te s ↪a krótkie i proste.
Kilka zagadnień wymagaj ↪acy d luższych omówień lub dyskusji przenosimy do komentarzy.
Tak wi ↪ec (po skomentowaniu epok wszechświata) omawiamy promieniowanie reliktowe.
Dalej zagadnienie nukleosyntezy pierwotnej, najpierw uj ↪eciu wst ↪epnym (podstawowym),
aby potem dr ↪ażyć je dok ladniej pokazuj ↪ac jak dostajemy nowe rezultaty w postaci kosmo-
logicznego limitu na cz ↪astki elementarne. Rozdzia l dziewi ↪aty kończ ↪a dywagacje — wst ↪ep-
ne i uproszczone — na temat pocz ↪atku wszechświata (twierdzenia Hawkinga—Penrose’a,
wielkości plankowskie) i natury czasu.

Ca ly zarysowany powyżej zakres treściowy wyk ladów i jego praktyczna realizacja s ↪a pod-
dane określonym celom wyk ladowym. Zasadniczym celem jest jak mówilísmy stworzenie
konkretnego projektu realizacji wyk ladów kosmologicznych. Do celów należy, aby tematyka
obj ↪eta wyk ladami da la studentom podstawowe kwantum wiedzy rzeczowej o wszechświe-
cie. Jednakże kilka dzia lów i szereg zagadnień jest pomini ↪etych lub bardzo ograniczo-
nych (np. kwestia powstawania i formowania si ↪e galaktyk), gdyż s ↪a one mniej istotne dla
nie-specjalistów lub trudniejsze rachunkowo. Ważniejsze jest danie obrazu tworzenia si ↪e
g lównych idei nowej nauki, stanowi ↪acej zastosowanie ca lej fizyki do ca lego wszechświata.
Akcentuje to jedność fizyki i jedność Natury. Podstawowym celem by lo możliwie elemen-
tarne (lecz rzetelne) przedstawienie wi ↪ekszości tez, idei, osi ↪agni ↪eć i problemów kosmologii.
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Przedstawienie to jest elementarne matematycznie lecz wyraźnie ilościowe, z pokazywa-
niem sk ↪ad si ↪e bior ↪a zwi ↪azki i konkluzje. Do celów należy też takie prowadzenie wyk ladu,
aby przedstawiana kosmologia b ↪ed ↪ac wzorem nauki w fazie jej tworzenia by la otwarta na
perspektywy naukowe i nowe problemy.

Realizacj ↪e przedstawionych powyżej treści wyk ladowych i za lożonych celów u latwiaj ↪a od-
powiednie metody nauczania. Powinien to być nie tyle wyk lad ex-cathedra ile w miar ↪e
możliwości wspólne myślenie ze studentami, którzy nieustannie s ↪a stymulowani do pytań
i dyskusji. Studenci musz ↪a widzieć dlaczego wprowadzamy nowe poj ↪ecie czy twierdze-
nie, musz ↪a widzieć potrzeb ↪e nowych idei, poj ↪eć, hipotez. Nacisk musi być po lożony nie
na matematyk ↪e lecz na pogl ↪adowość, na budowanie intuicji i wyobrażeń, na wykszta lce-
nie wzorców myślowych. Ca la kosmologia winna być uj ↪eta od strony wyraźnie fizycznej,
a mniej matematycznej czy astronomicznej. Podaj ↪ac wielkości kosmologiczne należy d ↪a-
żyć zawsze do pokazania jak można je wyznaczyć. Do problemu ścis lości wyk ladu należy
podej́sć elastycznie i wybiórczo: ścis lość w jednych partiach, popularyzacja w drugich. Po-
dobnie elastycznie należy stosować w wyk ladach indukcj ↪e i dedukcj ↪e — zwykle indukcyj-
nie dochodzimy do praw, z których wyci ↪agamy dedukcyjne wnioski. Elementarn ↪a metod ↪a
dydaktyczn ↪a jest oczywíscie przestrzeganie zasady stopniowania trudności. Zastosowania
poznanych idei i twierdzeń, zadania, powinny być niezbywaln ↪a cz ↪eści ↪a kosmologicznej
edukacji. Ca lość wyk ladów powinna w pierwszej kolejności pokazywać rozwój koncepcji
kosmologicznych, a dopiero później osi ↪agni ↪et ↪a struktur ↪e logiczn ↪a.

Każdy wyk ladowca wykorzysta te ogólne wskazówki metodyczne w indywidualny spo-
sób. Najważniejsze b ↪edzie zawsze zbudowanie silnego kontaktu ze studentami, opartego
na pe lnym rozumieniu przez nich toku wyk ladu.

10.2 Doświadczenia i konkluzje dydaktyczne.

Aby w wyk ladach osi ↪agn ↪ać silny kontakt ze studentami potrzebny jest odpowiedni styl
wyk ladania, potrzebne s ↪a doświadczenia formuj ↪ace stopniowo sztuk ↪e wyk ladu. Jeśli uzy-
skamy wi ↪ecej doświadczenia w rozpoznawaniu dróg myślenia, trudności studentów, b ↪edzie-
my mogli lepiej razem z nimi myśleć. Myślenie w laściwe ludziom rozumnym ma bowiem
wspólne drogi. Dlatego po kilku czy kilkunastu seriach wyk ladów wie si ↪e kiedy studenci
zapytaj ↪a np. o kwesti ↪e sta lości miarek przy rozszerzaniu wszechświata, a kiedy o prze-
kroczenie pr ↪edkości świat la itd.; zna si ↪e typowe w ↪atpliwości, trudności, niezrozumienia.
Z drugiej strony studenci zadadz ↪a nam nie raz pytanie logiczne mieszcz ↪ace si ↪e w toku
wyk ladu, a zupe lnie niespodziewane — na pytaniach studentów można si ↪e wi ↪ecej nauczyć
niż możnaby si ↪e spodziewać.  Latwo też przy pewnym doświadczeniu odróżnić takie

”
pra-

wid lowe” logiczne pytania od pojawiaj ↪acych si ↪e czasem manowców w myśleniu studentów,
od ich zagubienia. Doświadczenie pozwala na rozs ↪adne sterowanie wyk ladem. Potrzebne
jest dawkowanie momentów atrakcyjnych i elementów w ↪ez lowych, dawkowanie momen-
tów rozluźnienia i humoru. Istotne jest, aby kosmologia mia la pewien ludzki wymiar — co
osi ↪agniemy wzmiankami o epizodach z życia jej twórców, przedstawieniem wzajemnych
konfliktów i pomy lek wybitnych uczonych. (Na przyk lad zawsze interesuje studentów po-
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kr ↪etna droga kontaktu Einsteina z Friedmanem, w którym to Friedman mia l racj ↪e a Ein-
stein

”
pomyli l si ↪e” — dalsze dzieje tej

”
pomy lki” s ↪a niespodziewane i fascynuj ↪ace). Trzeba

studentom dawać w trakcie wyk ladu różne zadania do wymyślenia (np. co może być z le-
go we wnioskowaniach prowadz ↪acych do paradoksu Olbersa), pobudzić ich do w lasnych
wypowiedzi — doświadczenie pokazuje, że takie zach ↪ety znajduj ↪a żywy i ciekawy odzew
wśród s luchaczy! Bardzo ważne i pozytywne jest przyznawanie si ↪e wyk ladowcy, że nie wie,
że coś nie w pe lni rozumie. Ca ly styl powinien być nie pod has lem

”
ja wiem wszystko”,

lecz raczej
”
wspólnie si ↪e zastanowimy”,

”
ja powiem wam a wy mnie”. Ważnym elementem

jest powtarzanie istotnych stwierdzeń czy rozumowań po kilkakroć. Wyk ladowca musi
mieć świadomość, że student pierwszy raz coś s lyszy i nie jest w stanie zobaczyć od razu
wszystkich konsekwencji naszych wypowiedzi. Istotne i bardzo pożyteczne s ↪a dyskusje po
wyk ladach. Doświadczenie uczy, że po każdym wyk ladzie kilku studentów zostaje by o
coś zapytać i niejednokrotnie ich pytania i spostrzeżenia s ↪a bardzo wnikliwe, a czasem
zupe lnie niespodziewane. Wartościowym choć czasoch lonnym elementem kontaktu ze stu-
dentami jest też indywidualne komentowanie ich prac kontrolnych czy egzaminacyjnych
— rozmowa z każdym studentem.

W takich kontaktach ze studentami odkry lem, że wielu studentów ma charakterystyczne
nastawienie wst ↪epne, że wszechświata nie da si ↪e ogarn ↪ać rozumem, a różne teorie s ↪a raczej
bajkami wyssanymi z palca, s ↪a dowolne, niesprawdzalne. Stopniowo trzeba to prze lamy-
wać, pokazywać obserwacyjn ↪a sprawdzalność, budować pewność i zaufanie do kosmologii.
Musimy zawsze bardzo jasno odgraniczać trwa ly grunt kosmologii od istniej ↪acych wokó l
niej luźnych spekulacji i pomys lów, o których student móg l gdzieś przeczytać.

∗

Dla jakości wyk ladów kosmologicznych może być pożyteczne bardziej rygorystyczne na
nie spojrzenie, poprzez uj ↪ecie procesu nauczania kosmologii w kategoriach i j ↪ezyku termi-
nologii dydaktycznej.

Możemy si ↪e zastanowić, jaka jest rola wyk ladów w badaniu rozumienia i rozwoju umie-
j ↪etności? Jaki wk lad może mieć wyk lad do eliminacji trudności?

Warunkiem wst ↪epnym rozumienia jest posiadanie jakieś wiedzy bazowej (knowledge base)
przez studentów. Możemy badać w jakim stopniu ta wiedza bazowa ma dwie poż ↪adane
cechy, dwie jakości:

1. W jakim stopniu jest zorganizowana w sposób funkcjonalny? To jest czy istniej ↪a
adekwatne po l ↪aczenia funkcjonalne pomi ↪edzy wiedz ↪a sytuacyjn ↪a a konceptualn ↪a i
proceduraln ↪a?

2. W jakim stopniu jej organizacja jest oparta na bazie koncepcyjnej? To jest czy jest
rozwini ↪eta hierarchiczna organizacja koncepcji?

Natomiast niepoż ↪adan ↪a cech ↪a wiedzy bazowej jest istnienie w niej
”
wiedzy niekanonicz-

nej” (noncanonical knowledge), to jest b l ↪ednych koncepcji (misconceptions). W istocie
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funkcjonalność i kanoniczność s ↪a dwoma różnymi aspektami wiedzy bazowej, które mog ↪a
decyduj ↪aco i pozytywnie wp lyn ↪ać na rozumienie. Tak wi ↪ec pierwsze zadanie wyk ladów to
pomoc studentom w badaniu tych dwóch pozytywnych cech — co wymaga sprecyzowania
sobie z góry odpowiednich do tych cech zadań wyk ladowych. Równoleg lym zadaniem wy-
k ladów jest pomoc w eliminacji wiedzy niekanonicznej, która może być powodem poważ-
nych trudności w rozumieniu. Wielokrotnie stwierdzamy w rozmowach ze studentami, że
wiedza niekanoniczna (b l ↪edne koncepcje) istotnie hamuje rozumienie. B l ↪edne wypowiedzi
(konkluzje) studentów możemy cz ↪esto zrozumieć tylko wtedy, jeśli ich wiedza niekanonicz-
na zostanie wzi ↪eta pod uwag ↪e. Dlatego dalszym zadaniem wyk ladowcy jest zadbanie, aby
adekwatna wiedza bazowa by la dobrze reprezentowana w sylabusie wyk ladów. Zadbanie
aby sylabus by l dobrze skonceptualizowany. (Na przyk lad aby koncepcja zakrzywionej
przestrzeni dynamicznej by la jasno sprecyzowana i aby by la ca ly czas obecna w różnych
fazach wyk ladu).

Dobry sylabus powinien też zawierać list ↪e umiej ↪etności, które ma zdobyć student. Wiedza
powinna być od razu i na sta le zespolona z umiej ↪etnościami w jednym konkretnym uj ↪eciu,
powinna być operacyjna. Abyśmy byli zdolni nauczać umiej ↪etności nieodzowna jest pew-
na g l ↪ebokość wiedzy i jej uj ↪ecia. Redukcja g l ↪ebokości da laby efekt w postaci zbyt ubogiej
wiedzy bazowej, aby mog la ona podeprzeć umiej ↪etności i umożliwić rozwi ↪azywanie pro-
blemów.

Istotn ↪a pomoc ↪a do eliminowania b l ↪ednych koncepcji jest rozwi ↪azywanie przez studentów
zadań (obliczeniowych lub poj ↪eciowych). Rozwi ↪azywanie zadań wymaga bowiem auto-
matycznie funkcjonalności wiedzy. Powinnísmy mieć świadomość istnienia różnych typów
b l ↪ednych koncepcji:

1. Koncepcje b l ↪edne sytuacyjnie (systematyczne b l ↪edne aplikacje wiedzy kanonicznej).

2. Koncepcje b l ↪edne
”
konceptualnie” (wiedza lub jej struktura zawieraj ↪a niekanoniczn ↪a

wiedz ↪e koncepcyjn ↪a).

3. Koncepcje b l ↪edne proceduralnie (systematyczne b l ↪edy w post ↪epowaniu, w procedu-
rach).

Każda z tych typów b l ↪ednych koncepcji wymaga odr ↪ebnego podej́scia dydaktycznego.
Przy tym badania w zakresie b l ↪ednych koncepcji i w zakresie umiej ↪etności rozwi ↪azywania
problemów przez studentów powinny być prowadzone razem, bo mog ↪a sobie wzajemnie
pomóc.

Inn ↪a istotn ↪a pomoc ↪a w rozumieniu jest rozwijanie (gdy tego potrzeba) procesu dyferen-
cjacji poj ↪eć. (Na przyk lad odróżnienie pr ↪edkości lokalnej od pr ↪edkości recesji w ramach
szerszego poj ↪ecia pr ↪edkości). Ten proces dyferencjacji powinien zawierać analiz ↪e proble-
mów które s ↪a kontrprzyk ladami dla schematu szczególnego, choć schemat ogólny można
dla nich zastosować. Trzeba pokazać różnice mi ↪edzy schematem specyficznym a schema-
tem generalnym.
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W praktyce powinnísmy pami ↪etać, że — jak uczy doświadczenie — schematy myślowe,
które konstruuj ↪a sobie studenci id ↪a po linii organizacji naszego wyk ladu. Wy laniaj ↪a si ↪e tu
zatem duże możliwości formowania studentów, ale i duża odpowiedzialność przy konstru-
owaniu wyk ladów i ich generalnej koncepcji.

W konstruowaniu dobrych wyk ladów duż ↪a praktyczn ↪a rol ↪e może mieć sieć komunika-
cyjna pomi ↪edzy wyk ladowcami. Taka sieć pozwoli laby na rozpropagowanie świadomości
istniej ↪acych trudności i problemów oraz sposobów radzenia sobie z nimi, na wzajemne
przekazanie sobie wzorców wyk ladowych. Być może ta dysertacja mog laby także pos lużyć
w takiej sieci do zogniskowania dyskusji.

10.3 G lówne tezy pracy.

Jak już pisalísmy podstawowym celem pracy by lo stworzenie konkretnego projektu realiza-
cji wyk ladów kosmologicznych. Cele bardziej szczegó lowe wymienione zosta ly w punkcie
10.1. Równolegle praca pozwala na sformu lowanie pewnych ogólnych tez zwi ↪azanych z
nauczaniem kosmologii.

1. Wprowadzenie kosmologii do szerszego nauczania ma wybitne walory edukacyjne.

Umożliwia uformowanie obrazu wszechświata, ale zarazem otwiera obszar pytań i
wspó lczesnej problematyki naukowej. Daje studentowi kontakt z tworzeniem idei i
teorii naukowych, stanowi też swoiste podsumowanie fizyki zastosowanej do najbar-
dziej kompletnego Obiektu. Powoduje budowanie nowych wyobrażeń, wykszta lcenie
nowych wzorców myślowych i przez przetworzenie ca lej siatki poj ↪eciowej utworze-
nie nowej niesprzecznej struktury — nowego paradygmatu. Kosmologia b ↪ed ↪ac dzís
wyraźnie cz ↪eści ↪a fizyki (i to

”
czo lowej”) ma przy tym stale odniesienia filozoficzne.

2. Można dokonać wyboru treści wyk ladowych, który jest dopuszczalny ze wzgl ↪edu na
wymogi elementaryzacji, a zarazem realnie odpowiada kanonowi kosmologii wspó l-
czesnej.

Proponowany i już od lat realizowany w praktyce zakres treściowy co prawda tyl-
ko wzmiankuje bardziej robocze i specjalistyczne zagadnienia, jak np. tworzenie si ↪e
galaktyk i opuszcza niektóre zagadnienia bardzo zaawansowane (np. struny, bario-
nogeneza) — ale zasadnicza linia g lównego i już utrwalonego kanonu kosmologii
jest reprezentowana. Można to stwierdzić czytaj ↪ac przyj ↪ety program, przyk lady i
komentarze.

3. Kosmologia da si ↪e zelementaryzować do celów wyk ladowych — prawie wszystkie jej
najważniejsze tematy elementaryzacji si ↪e poddaj ↪a.
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Poziom i charakter takiej elementaryzacji dokumentuj ↪a zamieszczone w pracy przy-
k lady, a także niektóre punkty, komentarze. Praca i realizowane wed lug niej wyk lady
maj ↪a charakter ilościowy, zawieraj ↪a krótkie wyprowadzenia i uzasadnienia, ale uży-
wana matematyka jest elementarna, nie wykraczaj ↪ac w zasadzie poza matematyk ↪e
szkoln ↪a i najprostsze równania różniczkowe. Także stosowana fizyka w zasadzie nie
wykracza poza zakres realizowany w kursach fizyki ogólnej np. uczelni technicznych.

4. Wyk lad kosmologii wymaga wprowadzenia nowego paradygmatu myślenia o wszech-
świecie i zmiany paradygmatu powoduje.

Zmiany te opisane s ↪a przede wszystkim w rozdziale pi ↪atym oraz w rozdziale ósmym,
ale także w szóstym i cz ↪eściowo też w innych rozdzia lach pracy. Zmiany s ↪a g l ↪e-
bokie i cz ↪esto zaskakuj ↪ace dla studentów (np. brak centrum Wielkiego Wybuchu,
rozszerzanie izotropowe, zakrzywiona przestrzeń dynamiczna, niejednoznaczność i
dyskusyjność poj ↪eć pr ↪edkości i odleg lości itp.). Jednakże praca a zw laszcza prak-
tyka wyk ladowa pokazuj ↪a, że ten nowy paradygmat może być wyjaśniony i zostaje
przez studentów przyswojony ca lkiem zadawalaj ↪aco — pod warunkiem, że w czasie
wyk ladów poświ ↪ecimy tym nowym wyobrażeniom wszechświata dużo miejsca i sta-
ranności.

5. W naszym kursie wyk ladów kosmologii da si ↪e zapewnić spójność treściow ↪a i logiczn ↪a
— utrzymuj ↪ac si ↪e stale na poziomie wymaganej elementaryzacji.

Wyk ladowe tematy kosmologiczne nie s ↪a izolowane, lecz można je po l ↪aczyć w lo-
giczn ↪a lini ↪e pytań i nast ↪epstw. Zapewnieniem spójności i jednocześnie naturalności
wyk ladu sprzyja przyj ↪ecie w opisie wszechświata nie chronologicznego pocz ↪atku wy-
darzeń lecz pocz ↪atku (logicznego i historycznego) rozwoju nauki o wszechświecie.
Pytania wynikaj ↪ace z danego zagadnienia generuj ↪a zagadnienia nast ↪epne.

6. W ramach kursu fizyki ogólnej da si ↪e przeprowadzić minikurs kosmologii (4-6 godzin
wyk ladowych) ,który jest spójny i b ↪edzie dobrze rozumiany przez studentów.

Praca prezentuje także taki króciutki kurs kosmologii (10 hase l w dwóch cz ↪eściach)
proponowany dla wszystkich studentów ogólnego kursu fizyki. Poziom zaawansowa-
nia i charakter takiego minikursu prezentuj ↪a zamieszczone w pracy przyk lady oraz
omówienia. S ↪adzimy, iż lektura tych partii zamieszczonych materia lów i praktyka
wyk ladowa dokumentuj ↪a, że taki króciutki kurs kosmologiczny dobrze mieści si ↪e w
ogólnym kursie fizyki pozostaj ↪ac z nim w spójności, a przede wszystkim, że na po-
ziomie zastosowanej elementaryzacji jest zrozumia ly dla studentów.

7. Proponowana ca lość pracy, na poziomie charakteryzowanym zw laszcza przez komen-
tarz nadaje si ↪e dobrze w praktyce jako pomoc i materia l do dyskusji dla wyk ladowców
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semestralnych kursów kosmologii.

10.4 Wnioski i zadania na przysz lość

Z przedstawionymi powyżej tezami  l ↪acz ↪a si ↪e różnorodne wnioski oraz zadania, które na-
leża loby realizować w przysz lości. Nie rozwijaj ↪ac ich szczegó lowo wymieńmy niektóre z
wniosków:

1. Bardzo wielu studentów wykazuje spore zainteresowanie wyk ladami kosmologii, to-
też t ↪e okoliczność należy wykorzystać.

2. Warunkiem dobrego poziomu i pe lnej korzyści z wyk ladu jest, aby ich s luchacze
mieli ze sob ↪a uczelniany kurs fizyki ogólnej.

3. Do rozumienia wyk ladów kosmologii (na naszym poziomie pośrednim) wystarcza
standardowe przygotowanie studenckie z fizyki, ale konieczne jest znaczne wzboga-
cenie sfery poj ↪eciowej.

4. Praca i praktyka wyk ladowa ujawniaj ↪a, że za zewn ↪etrzn ↪a warstw ↪e wyk ladow ↪a kryje
si ↪e pole myślowe pe lne trudności i znaków zapytania.

5. Okoliczność powyższa wymaga od wyk ladowcy dobrego przemyślenia nie tylko ele-
mentów treściowych, ale ich interpretacji i funkcji dydaktycznych.

6. Poziom i charakter wyk ladów musi być zawsze wyraźnie dostosowany do s luchaczy
— toteż ich przygotowanie i zdolności należy poznać w pierwszej fazie wyk ladów
(przez liczne pytania lub ewentualne kartkówki.

7. Wysi lek w czasie wyk ladów trzeba kierować nie tyle nawet na fakty obserwacyj-
ne i matematyk ↪e (oczywíscie konieczne), ale na trudności. poj ↪eciowe, wyobrażenia,
interpretacje. Na budowanie wyobrażeń i nowych poj ↪eć trzeba zużyć dużo czasu
wyk ladowego.

8. Zainteresowanie studentów budz ↪a przede wszystkim nowe pomys ly i teorie, zaska-
kuj ↪ace ich fakty. Trzeba to w wyk ladach wykorzystać, ale stale pilnować spójności i
ilościowego charakteru wyk ladów.

9. Wyk ladowca musi pami ↪etać, że wymóg elementarności dotyczy nie tylko matema-
tyki ale i sfery poj ↪eciowej. Ten drugi typ elementaryzacji jest trudniejszy i bardziej
subtelny, gdyż należy pilnować, aby uproszczenia poj ↪eciowe nie by ly zbyt drastyczne.

10. Praktyka wskazuje, że w wypadku kosmologii lepsze wyniki daje wyk lad za pomoc ↪a
transparencji (ze wzgl ↪edu na czas i na warunki rozumienia treści), ale z tablicy i
kredy też należy korzystać okazjonalnie.

11. Bardzo jest ważne (szczególnie w wypadku kosmologii) aby wyk ladowca zadawa l
studentom pytania w czasie wyk ladu.
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12. Praktyka uczy, że bardzo pożyteczne, informatyczne dla wyk ladowcy s ↪a króciutkie
sprawdziany pisemne na pocz ↪atku wyk lady (co 2-3 wyk lady).

13. O ile warunki na to pozwalaj ↪a praktyka dowodów, że wartościowe jest organizowanie
seminariów kosmologicznych na określane tematy. Do samodzielnego referowania
nadaj ↪a si ↪e zw laszcza doktoranci i cz lonkowie kó l naukowych.

A oto niektóre z zadań na przysz lość:

1. Dla g l ↪ebszego rozumienia kosmologii należa loby podj ↪ać wnikliwe badania nad fizy-
kalnymi, dydaktycznymi i filozoficznymi aspektami paradygmatu wszechświata.

2. Trzeba i można wyk ladać kosmologi ↪e coraz powszechniej, do czego powinna wy-
kszta lcić si ↪e szersza kadra wyk ladowców.

3. Należa loby starannie zbadać kosmologiczne prekoncepcje i b l ↪edne koncepcje (mi-
sconceptions) studentów.

4. W czasie kursu wyk ladów i po jego zakończeniu należa loby starannie badać recepcj ↪e
treści kosmologicznych przez studentów.

5. Rosn ↪ace zapotrzebowanie ze strony różnych środowisk powoduje, że trzeba wyspe-
cjalizować, wyprofilować wyk lady kosmologii: dla fizyków, dla astronomów, dla stu-
dentów uczelni technicznych, dla przyrodników, dla filozofów, dla nauczycieli, dla
humanistów itp.

6. Trzeba opracować odpowiednie wzorce wyk ladowe kosmologii — zarówno standar-
dowe jak i zindywidualizowane (autorskie), konkuruj ↪ace z sob ↪a.

7. Poważnym zadaniem jest opracowanie bardzo potrzebnego podr ↪ecznika akademic-
kiego kosmologii elementarnej (typu

”
wst ↪ep do kosmologii”).

8. Także w zakresie kosmologii należy opracować wzorce tematów egzaminacyjnych i
wypracować standardy edukacyjne.

9. Istotn ↪a pomoc ↪a dydaktyczn ↪a, elementem kszta lc ↪acym i kontrolnym zarazem, by loby
opracowanie zbioru zadań z kosmologii.

10. Jako pomoc dla wyk ladów korzystne by loby opracowanie także odpowiednich ilu-
stracji i przyk ladów komputerowych.

11. Na niektórych wyk ladach dobrze by loby si ↪e pos lugiwać modelami gumowymi, a na
niektórych papierowymi (np. przy zagadnieniu horyzontów) — należy wi ↪ec opraco-
wać ich kilka rodzajów

12. Wyk ladowcy kosmologii na ca lym świecie powinni si ↪e ze sob ↪a ścísle komunikować
— należy wi ↪ec organizować odpowiednie konferencje, a przede wszystkim stworzyć
internetow ↪a grup ↪e dyskusyjn ↪a.

208



*

Nauczanie kosmologii może być źród lem wielu przemyśleń i wielu satysfakcji dla wyk la-
dowcy. Stwarza ono okazje — tak dla wyk ladowcy jak i studentów — do bliskiego kontaktu
z tworzeniem si ↪e i funkcjonowaniem nauki, z formowaniem si ↪e pogl ↪adów, z tajemnicami
Przyrody.

Może też wzbudzić refleksj ↪e nad cz lowiekiem widzianym z perspektywy wszechświata.
Uderza znikomość naszej pozycji na Ziemi zagubionej w Galaktyce i wśród miliardów
galaktyk, nik lość pierwiastków tworz ↪acych nasz świat i w ogóle ca lego świata barionów
wobec materii dominuj ↪acej we wszechświecie, chwilowość naszej historii wobec przesz lych
i przysz lych losów wszechświata. Ale uderza też zadziwiaj ↪ace dopasowanie subtelnych pa-
rametrów wszechświata bez którego fenomen życia i cz lowiek nie by lyby możliwe. Tym, co
może jednak zadziwia najbardziej jest wspania ly i niezwyk ly w istocie fakt, iż wszechświat
okazuje si ↪e logiczny i poznawalny, zaś cz lowiek jest w stanie go poznać.

*

Si ↪egnijmy znów do Pascala [81], od którego zacz ↪elísmy t ↪e prac ↪e:

”
264. Cz lowiek jest tylko trzcin ↪a, najw ↪atlejsz ↪a w przyrodzie, ale trzcin ↪a myśl ↪ac ↪a.

/. . . /
265. /. . . / Przestrzeni ↪a wszechświat ogarnia mnie i poch lania jak punkt, myśl ↪a ja go
ogarniam”.

10.5 Streszczenie pracy

G lównym celem pracy by lo stworzenie konkretnego projektu realizacji wyk ladów kosmolo-
gicznych. Chodzi o wyk lady na pośrednim poziomie zaawansowania dost ↪epne dla studen-
tów jako przedmiot rozszerzaj ↪acy horyzonty myślenia i zarazem wst ↪ep do kosmologii profe-
sjonalnej — a wi ↪ec w miar ↪e ścis le, ilościowe, ale zelementaryzowane. Pierwszym zadaniem
pracy by lo podanie przyk ladów wyboru i organizacji treści programowych semestralnego
kursu kosmologii. Zadaniem g lównym by la elementaryzacja poszczególnych zagadnień pod
wzgl ↪edem matematycznym i fizycznym (elementaryzacja w odróżnieniu od popularyzacji
zachowuje ilościowy charakter nauki). Ponieważ stopień i charakter elementaryzacji najle-
piej pokazuj ↪a przyk lady, w pracy znalaz la si ↪e ”

linia przyk ladów” obejmuj ↪aca dwadzieścia
takich konkretnych zelementaryzowanych zagadnień. Drugim g lównym zadaniem pracy
by lo do nie komentarza dydaktycznego do omawianego materia lu, omówienie trudności ,
kwestii interpretacyjnych.

”
linia komentarzy” post ↪epuje wzd luż treści programowych ko-

smologii skupiaj ↪ac si ↪e na wybranych zagadnieniach — najważniejszych lub trudniejszych
dydaktycznie. W pracy znalaz lo si ↪e siedemdziesi ↪at takich odr ↪ebnych punktów komenta-
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rzowych. Ca la praca jest oparta przede wszystkim na w lasnych doświadczeniach kilkuna-
stoletniego już wyk ladania kosmologii w semestralnych kursach.

W pracy znalaz l si ↪e też krótki program i omówienie mini-kursu kosmologii, który móg lby
(i powinien) być w l ↪aczony w kurs fizyki ogólnej i realizowany w ci ↪agu 4-6 godzin wy-
k ladowych. Rozwija si ↪e bowiem coraz powszechniej przekonanie o konieczności i wielkich
wartościach w l ↪aczenia elementów kosmologii w kurs fizyki ogólnej. Wyk ladowcy fizyki
ogólnej mogliby wykorzystywać nie tylko odnośne uwagi w pracy, ale ewentualnie wprost
zaczerpn ↪ać z niej zamieszczone przyk lady do praktyki wyk ladowej — lub znaleźć w lasne.

Praca podzielona jest na dziesi ↪eć rozdzia lów. W pierwszym przedstawione s ↪a cele i zadania
wyk ladów kosmologii, zadania i uk lad pracy. Drugi rozdzia l omawia programy wyk ladów
kosmologicznych, podaje lini ↪e strategiczn ↪a oraz szczegó lowy spis treści programu propo-
nowanego do realizacji. Rozdzia l trzeci przedstawia ogóln ↪a charakterystyk ↪e kosmologii i jej
historyczny rozwój. Czwarty rozdzia l stanowi astrofizyczne wprowadzenie do kosmologii:
omawiane s ↪a cechy gwiazd, pomiary odleg lości, galaktyki. Rozdzia l ten ma pokazać w jaki
sposób można by lo zmierzyć lub wyliczyć astrofizyczne charakterystyki świata. Rozdzia l
pi ↪aty ma zasadnicze znaczenie, gdyż s luży wyrobieniu pogl ↪adu studentów na wszechświat,
sposobu myślenia o nim, daje nowy w istocie paradygmat wszechświata. Zajmuje si ↪e bo-
wiem przestrzeni ↪a wszechświata i jej ekspansj ↪a. Zaczynamy od zasady kosmologicznej i
jej konsekwencji, dalej omawia si ↪e g lównie rozszerzanie wszechświata jako przyrost prze-
strzeni, pr ↪edkość recesji (w odróżnieniu od pr ↪edkości lokalnej), istot ↪e przesuni ↪ecia kosmo-
logicznego, poj ↪ecie wszechświata obserwowalnego, zakrzywienie przestrzeni. W szóstym
rozdziale podejmujemy uścíslenie i matematyzacj ↪e zagadnienia czasoprzestrzennej ewolu-
cji wszechświata omawiaj ↪ac modele Friedmana. Najpierw przeprowadzamy proste newto-
nowskie wyprowadzenie równania i modeli Friedmana dyskutuj ↪ac podstawowe cechy roz-
wi ↪azań, poj ↪ecie g ↪estości krytycznej i przysz ly los wszechświata. Potem omawiamy g lówne
idee ogólnej teorii wzgl ↪edności, wyprowadzamy metryk ↪e Robertsona-Walkera. Dalej prze-
prowadzamy matematyczn ↪a analiz ↪e dwóch równań Friedmana (w kilku postaciach) i ich
rozwi ↪azań. Wreszcie obliczmy kosmologiczny wiek wszechświata i dyskutujemy (kwestia
sta lej kosmologicznej Λ) otrzymane wartości. Po dawce teorii zwracamy si ↪e ku pomiarowej
stronie kosmologii omawiaj ↪ac w rozdziale siódmym kwesti ↪e ukrytej materii wszechświata.
Pokazujemy najpierw jak można zmierzyć i wyliczyć mas ↪e Galaktyki, po czym skupiamy
si ↪e na dwóch podstawowych metodach pomiarów masy: zaprzeczaniu krzywych rotacji
galaktyk oraz zastosowanie twierdzenia o wiriale do ich gromad. St ↪ad pytanie podstawo-
wy wniosek o istnieniu i dominacji ciemnej materii ukrytej. D ↪aż ↪ac do zmierzenia średniej
g ↪estości wszechświata omawiamy metod ↪e pomiarów stosunków masy do jasności M/L i
jej wyniki. Podsumowuj ↪ac pomiary wyci ↪agamy wnioski o naszym wszechświecie (tu znów
kwestia Λ). Wreszcie poruszany problem natury materii ukrytej (niebarionowość), kwesti ↪e
masy neutrin. W rozdziale ósmym zajmujemy si ↪e też obserwacjami, ale tym razem raczej
od strony poj ↪eciowej — skupiamy si ↪e na problemach kosmologii obserwacyjnej dużych od-
leg lości, kiedy to osobliwości nowego paradygmatu wszechświata ujawniaj ↪a si ↪e szczególnie
wyraźnie. Badamy najpierw wp lyw rozszerzania na obserwacje odst ↪epów czasu, d lugości
fali, p ↪edu. Ujawnia si ↪e niejednoznaczność poj ↪eć odleg lości i pr ↪edkości; dla konkretyzacji
obliczamy kosmologiczn ↪a odleg lość i pr ↪edkość odleg lego obiektu (kwazara). Badamy dalej

210



zwi ↪azki jasności, odleg lości i przesuni ↪ecia, co pozwala na dyskusj ↪e istoty prawa Hubble’a.
Dyskutujemy zagadnienie wszechświata obserwowalnego, a wi ↪ec omawiamy horyzont cz ↪a-
stek (i horyzont zdarzeń), obliczamy promienie horyzontów.

Po omówieniu tych zasadniczych podstaw kosmologii zmierzamy do zamkni ↪ecia pracy
(choćby ze wzgl ↪edów obj ↪etościowych), ale nie chcemy jej tak nagle urywać, skoro przed
wyk ladowc ↪a pozostaje jeszcze oko lo 2/3 materia lu do wy lożenia. Dlatego w rozdziale dzie-
si ↪atym omawiamy jeszcze wybrane (najważniejsze) dalsze zagadnienia. Najpierw friedma-
nowski model wczesnego wszechświata, dalej epoki wszechświata, promieniowanie relikto-
we, nukleosyntez ↪e pierwotn ↪a, kosmologiczny limit na cz ↪astki elementarne, kwesti ↪e opisu
pocz ↪atku wszechświata.

Zamykaj ↪acy prac ↪e rozdzia l dziesi ↪aty omawia tezy, wnioski, konsekwencje p lyn ↪ace z pracy.
Omawiamy w nim najpierw zakres treściowy pracy, g lówne cele i metody wyk ladowe. Dalej
w laśnie praktyczne doświadczenie wyk ladowe oraz analiz ↪e formalno-teoretyczn ↪a dydaktyki
kosmologii. Przechodzimy do g lównych tez pracy, których wymieniamy (i omawiamy) dzie-
wi ↪eć. Stwierdzamy tu m.in., że — mówi ↪ac skrótowo — kosmologia da si ↪e zelementaryzować
do celów wyk ladowych, że da si ↪e zapomnieć jej spójność treściow ↪a i logiczn ↪a. Jednakże
wyk lad kosmologii wymaga wprowadzenia nowego paradygmatu myślenia o wszechświecie
i zmiany paradygmatu powoduje. W dalszym ci ↪agu wymieniamy wnioski dydaktyczne z
pracy i praktyki wyk ladowej (trzynaście) oraz zadania na przysz lość (dwanaście). Prac ↪e
kończy streszczenie, cztery za l ↪aczniki oraz spis wykorzystywanej literatury — 280 pozycji.
W pracy znajduj ↪a si ↪e ponadto 82 przypisy.

10.6 Za l
↪
aczniki

10.6.1 Program trymestralnego kursu kosmologii Uniwersytetu

w Cambridge

Major Option OBSERVATIONAL COSMOLOGY J.E.Baldwin

The aim of this course is to investigate the principal features of the structure and evolution
of the observable Universe and to identify the physical processes witch determine its be-
haviour. Inevitably this requires a substantial introduction to many types of astronomical
objects, observational techniques for their study and to the physical processes occurring
in them.

Contents of the Universe

Forms of matter and radiation. Types of cosmological evidence.

Stars

Timescales, structure and stability. Nuclear reactions. Mass-luminosity and the Main Se-
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quence. The H-R diagram. Evolutionary tracks. Lifetimes. End-points of stellar evolution.
The local luminosity function. The initial mass function.

Interstellar gas
Emission and absorption processes. Density, temperature and dynamics. Energy balance.
Atomic abundances and the maintenance of the interstellar medium. Dust. Molecular clo-
uds. Star formation.

Galaxies
Stellar populations, Structure and dynamics of the Galaxy. Spiral and elliptical galaxies.
Luminosity function. Mass-to-light ratios. Clustering of galaxies.

Classical Cosmology
Isotropy and homogeneity. The Hubble expansion and redshifts. Funda- metal observers.
Cosmic time. Metric distance. Curvature. Robertson- Walker metric. Apparent luminosi-
ty, flux and angular size. Newtonian and relativistic models. Friedman models and their
behaviour. Interpretation of R, H0 and Ω. Observable properties.

The mean density of the Universe
The extragalactic distance-scale and H0.The deceleration parameter q0. Luminosity-redshift
relations. Galaxy masses. Stability of clusters. Hidden mass. Deviations from the smooth
Hubble expansion. The intergalactic medium; observational tests.

The early phases of the Universe
Was there a Big Bang? The Black Body microwave background. Early stages of the Fried-
man models; relation between temperature and density. Formation of the elements. He
and D abundances. Non-GR models. Relation between particle physics and cosmology.
The thermal history of the intergalactic medium and the X-ray background.

Cosmic evolution of galaxies, radio galaxies and quasars
Active galactic nuclei. The nature and energetics of radio galaxies and quasars. Number
counts. Luminosity-volume test. Luminosity and angular size variation with redshift. Con-
tributions to the isotopic electromagnetic background radiation.

Galaxy formation
Evolution in galaxies. Rate of star formation in the distant past. Isotopic abundances. Mo-
dels for the formation of galaxies. Searches for young galaxies at different cosmic epochs.

The future
Observational prospects. Outstanding problems.

BOOKS

The markets is flooded with books of all kinds on cosmology. This list mentions only
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a few which appeal to me as being readable. They are graded in order of increasing con-
tent, knowledge assumed as a starting point and price. All of these books are in the Pt II
and/or Rayleigh libraries.

The first three minutes. Weinberg. Fon-
tana.

An authoritative popular book. A good
read for a winter evening

Cosmology. Rowan-Robinson A good rapid coverage of most of the
subject.

Principles of Cosmology and Gravita-
tion. Berry. CUP.

Very little observational material but go-
od explanations of GR.

Essential Relativity. Rindler. Springer. Well know as a very clear book on re-
lativity. Its introduction to cosmological
models is excellent.

Observational Cosmology. Saas Fee
Summer School 1978.

Physical Cosmology. Les Houches Sum-
mer School, 1979.

Contains some good up-to-the-minute
reviews Fortunately, much of its 650 pp
is not essential for the course!
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10.6.2 Program kursu kosmologii Uniwersytetu w Lund
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10.6.3 Program jednodniowego kursu kosmologii i cz
↪
astek ele-

mentarnych Uniwersytetu Sussex (dla nauczycieli)

ASPECTS OF THE BIG BANG

10.00Assemble for coffee
11.00Quarks, leptons and . . . (Dr D.Bailin)

Fundamental interactions of nature. Building hadrons from quarks. Weak
interactions. Electroweak theory. Discovery of charm.

11.50The big bang and element creation (Professor R.Tayler)

An account of the observations which suggest that the Universe is expan-
ding from a state of very high temperature and density. A discussion of
nuclear reactions in the early stages of the expansion and a comparison with
observations of abundances of light elements.

12.50Lunch

14.00 . . . and beyond (Dr D.Bailin)

New quark flavours and lepton types. Grand Unified Teories. Decay of the
proton. Magnetic monopoles. Supersymmetry and supergravity.

15.00Tea

15.30Cosmology meets elementary particle physics in the Big Bang
(Dr D.Bailin)

A description of how new developments in particle physics also create a
new and detailed picture of the earliest moments of the universe. How to
use the universe to test new theories of particle physics. The cosmological
consequences of neutrinos and magnetic monopoles.

10.7 Podzi
↪
ekowania

Fakt, iż ostatecznie praca ta powsta la — mimo życiowych okoliczności , które przez wiele
lat temu nie sprzyja ly — zawdzi ↪eczam w dużym stopniu wielkiej życzliwości i zach ↪e-
tom wielu osób. Niech mi wolno b ↪edzie wyrazić tu swoj ↪a życzliw ↪a wdzi ↪eczność przede
wszystkim św. p. Prof. Marianowi Mi ↪esowiczowi, mojemu pierwszemu Promotorowi, Prof.
Kazimierzowi Przew lockiemu, Profesorowi Andrzejowi Olesiowi, Pani Dziekan Prof. Da-
nucie Kisielewskiej. Dzi ↪ekuj ↪e też Prof. Andrzejowi Lendzie, iż zechcia l być moim drugim
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Promotorem. Dzi ↪ekuj ↪e Dyrektorowi WFiTJ dr Janowi Kulce oraz pani E. Olszyńskiej za
pomoc techniczn ↪a.

Dzi ↪ekuj ↪e również wszystkim moim rozmówc ↪a — kosmologom, którzy już wymieni lem w
tej pracy w rozdziale 2, punkt 2.2 . Szczególn ↪a wdzi ↪eczność wyrażam ponownie Ks.Prof.
Micha lowi Hellerowi.
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Bibliografia

W pracy nad dysertacj ↪a korzysta lem z licznych publikacji i ksi ↪ażek kosmologicznych,
z których wi ↪ekszość uda lo mi si ↪e zgromadzić we w lasnej biblioteczce kosmologicznej
(znajduje si ↪e w niej oko lo 400 pozycji). Niestety, wiele z nich posiadam w formie
odbitek kserograficznych, nie do końca kompletnych (pozbawionych kart tytu lowych
z odnośnikami bibliograficznymi). St ↪ad niektóre z podanych niżej pozycji literatury
nie maj ↪a roku lub/i miejsca wydania.

Poniżej wymieniam: w cz ↪eści pierwszej publikacje powo lywane bezpośrednio w
tekście rozprawy, w cz ↪eści drugiej niektóre pozosta le ksi ↪ażki i publikacje, z których
korzysta lem przy przygotowywaniu tej pracy. Dla u latwienia orientacji zosta ly
wprowadzone oznaczenia:

[K] — ksi ↪ażka
[ZA] — zbiór artyku lów
[AP] — artyku l przegl ↪adowy
[A] — artyku l
[P] — preprint
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[75] J.Drewnowski, Miko laj Kopernik w świetle swej korespondencji, Wroc law (1978) [K]

[76] Giordano Bruno przed trybuna lem inkwizycji. Akta procesu, Warszawa (1953) [K]

[77] A.Pannekock, A History of Astronomy, New York (1961) [K]

[78] W.Zonn, Astronomia z perspektywy czasu, (1974) [K]

221
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