5.4. „Na początku...”

W odróĪnieniu od Galileusza ze staczającymi siĊ po równi kulkami, albo nawet Newtona
z planetami krąĪącymi dookoáa SáoĔca, nie wszystkie hipotezy moĪna sprawdziü za pomocą
powtarzalnych doĞwiadczeĔ. Jednym z takim problemów jest ewolucja biologiczna (nie potrafimy odtworzyü w laboratorium ewolucji np. od pra-páaza do szympansa). Innym – początek
WszechĞwiata. Nie potrafimy ponownie „puĞciü” WszechĞwiat od początku i patrzyü, jak siĊ
rozwija. JednakĪe nagromadzenie dowodów doĞwiadczalnych, tak astronomicznych jak w
zakresie cząstek elementarnych, fizyki jądrowej i atomowej jest tak duĪe, Īe parafrazując
sáowa Bá. Jana Pawáa II o ewolucji biologicznej moĪemy stwierdziü: „początek WszechĞwiata
nie jest juĪ jedynie hipotezą, ale zasáuguje na miano teorii naukowej”.
Danymi doĞwiadczalnymi, którymi dysponujemy, jest przede wszystkim stwierdzenie z
1929 roku astronoma amerykaĔskiego Edwina Hubble’a o rozszerzaniu siĊ WszechĞwiata. Na
podstawie obserwacji gwiazd zmiennych (cefeid) w innych galaktykach stwierdziá, Īe widmo
Ğwiatáa tych gwiazd wykazuje przesuniĊcie ku czerwieni (ang. redshift), które jest wprost
proporcjonalne do odlegáoĞci tej galaktyki od Ziemi. Innymi sáowy, im galaktyka dalsza, tym
szybciej siĊ od nas oddala, niezaleĪnie, z której strony WszechĞwiata siĊ znajduje.
Wedáug obecnych oszacowaĔ wiek WszechĞwiata wynosi 13,75±0,11 mld lat. Wiek
WszechĞwiata oceniany jest na podstawie licznych obserwacji – odlegáoĞci najdalszych
galaktyk, stygniĊcia najstarszych gwiazd czy wreszcie „promieniowania táa”. Istnienie Ukáadu
Sáonecznego, przypominamy, to ostatnie 1/3 wieku WszechĞwiata. Wiek WszechĞwiata to
nadal „oszacowanie” – brak nam „skamieniaáoĞci” z samego jego początku. Pierwszym
„odciskiem”, do dziĞ obecnym, jest mikrofalowe promieniowanie táa.
Odkrycie tego promieniowania zawdziĊczamy początkom lotów kosmicznych. Dwóch
inĪynierów, A. Penzias i R. W. Wilson, odpowiedzialnych za áącznoĞü z satelitami - balonami
staraáo siĊ pozbyü uporczywego szumu, który przeszkadzaá w komunikacji. Nie pomogáo
krĊcenie antenami – szum nadchodziá ze wszystkich stron Kosmosu i niezaleĪnie od pory
dnia. Po konsultacjach z astronomami, Penzias i Wilson uĞwiadomili sobie (1965 r.), Īe szum
nie pochodziá z okreĞlonego punktu w przestrzeni – on pochodziá z okreĞlonego punktu w
historii WszechĞwiata, 300 tys. lat po jego powstaniu. Ale zacznijmy od początku!
Fot. 5.5. Fale radiowe (i mikrofale) są
waĪnym Ĩródáem informacji o WszechĞwiecie; SáoĔce jest silnym Ĩródáem fal
radiowych, podobnie Jowisz; w dalekim
kosmosie dziĊki falom radiowym potrafimy
zidentyfikowaü cząsteczki H2 a takĪe
skomplikowane związki organiczne, jak
C2H5OH; na zdjĊciu teleskop radiowy o
Ğrednicy 32 m w Centrum Astronomii
UMK w Piwnicach koáo Torunia (foto S.
Krawczyk). Radiowy szum, jak w
odbiorniku TV, pochodzi, czĊĞciowo, z
początku WszechĞwiata.

Na podstawie naszej wiedzy z fizyki jądrowej i atomowej potrafimy wyobraziü sobie
początki WszechĞwiata. Co byáo przed powstaniem atomów wodoru? Na pewno w gorącym,
początkowym WszechĞwiecie, w którym „rządziáy” energie mega-elektronowoltów, atomy
wodoru (i helu) nie posiadaáy elektronów (przypominamy wartoĞü energii jonizacji atomu
wodoru 13,6 eV). Atomy utworzyáy siĊ dopiero, gdy rozszerzający siĊ WszechĞwiat trochĊ
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ostygá; wzbudzone elektrony w atomach zaczĊáy emitowaü Ğwiatáo. Niestety, kosmos nadal
byá ciemny, bo to promieniowanie byáo w materii uwiĊzione. Jedne atomy promieniowanie
emitowaáy a sąsiednie natychmiast pocháaniaáy - WszechĞwiat byá zbyt gĊsty. Dopiero, gdy
jego gĊstoĞü spadáa, promieniowanie (o temperaturze ok. 10 tys. K, czyli energii okoáo 1 eV)
wydostaáo siĊ z materii. WszechĞwiat siĊ rozĞwietliá!
Fot. 5.6. Zjawisko uwiĊzienia promieniowania na
przykáadzie ulicznej (Īóátej) lampy sodowej; w lampach
tych panuje stosunkowo wysokie ciĞnienie, wiĊc linie
widmowe są bardzo poszerzone; co wiĊcej, w zakresie fal
pomaraĔczowych, gdzie lampa powinna najsilniej Ğwieciü,
obserwujemy ciemny prąĪek („dziura” w widmie); w
podobny sposób byáo uwiĊzione Ğwiatáo w gĊstym,
początkowym okresie WszechĞwiata (widmo PAP Sáupsk,
materiaáy GK)

Promieniowanie uwolnione z materii zaczĊáo „wĊdrowaü” po WszechĞwiecie i razem z nim
stygnąü. Z początkowych dáugoĞci fali, moĪe np. 0,73 ȝ, Ğwiatáo „rozszerzyáo siĊ” do dziĞ
obserwowanych Ȝ=7,35 cm; temperatura promieniowania (zgodnie z prawem Plancka) z jakiĞ
10 tys. K w momencie ucieczki spadáa do obserwowanych dziĞ 2,73 K. Promieniowanie
mikrofalowe táa jest wiĊc pierwszą „fotografią” WszechĞwiata dla nas dostĊpną. Fotografia ta
pochodzi z momentu ok. 300 tys. lat po początku WszechĞwiata.

a)

b)


Fot. 5.7. a) Biblijne oddzielenie ĞwiatáoĞci od ciemnoĞci wg KsiĊgi Rodzaju, w wyobraĨni artysty z
XII wieku, mozaika na sklepieniu Katedry ĝw. Marka w Wenecji; b) jeszcze jedno wyobraĪenie
Stworzenia, z pochodzącej z tego samego okresu ale innego krĊgu kulturowego (Normanowie),
Katedra w Monreale na Sycylii (Materiaáy katedr)

Pozostaáą czĊĞü historii WszechĞwiata, od samego początku, musimy
sobie wyobraziü, na podstawie naszej wiedzy doĞwiadczalnej i
teoretycznej o fizyce i astrofizyce. Przed powstaniem jąder wodoru i helu
musiaáy istnieü swobodne kwarki i to nie tylko w „zwykáym” zapachu, up
i down ale w początkowym momencie (zapewne przez 10-9 s) wáaĞnie te
najciĊĪsze top i bottom, zob. rozdziaá III. W ciągu 0,01 s (zapewne)
powstaáy protony i neutrony, a w ciągu pierwszych trzech minut jądra wodoru i helu.
MinĊáy miliony lat, zanim powstaáy pierwsze gwiazdy a z nich mgáawice, galaktyki,
ukáady lokalne galaktyk itd. Jak pisaá Stanisáaw Lem w „Bajkach Robotów”, przez nieuwagĊ
Káapacjusza zniknĊáy natomiast pümy i murkwie10.
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To, oczywiĞcie, jest literacki Īart znakomitego polskiego pisarza.
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Wszystkie dane wskazują wiĊc, Īe WszechĞwiat miaá swój początek; Anglicy nazwali go
nieco ironicznie „Big Bang”. Twórca tej idei w 1927 roku, G. Lemaître, kanonik katedry w
Malinas w Belgii (jak Kopernik - we Fromborku) tak pisaá:
„JeƑli WszechƑwiat zaczČų siħ od pojedynczego atomu, pojħcia przestrzeni i czasu nie miaųy
Ǐadnegosensu;nabraųyonesensudopierowówczas,kiedypoczČtkowyatompodzieliųsiħna
dostatecznČ liczbħ atomów. JeƑli to rozumowanie jest poprawne, poczČtek WszechƑwiata
miaųmiejsceniecoprzedpoczČtkiemczasuiprzestrzeni”
Podobnie jak odkrycie fal elektromagnetycznych przyszáo po teorii Maxwella, tak
odkrycie Hubble’a przyszáo po drugiej epokowej teorii Einsteina11 - ogólnej teorii
wzglĊdnoĞci. Sformuáowaá ją w 1916 roku, pisząc równanie jeszcze krótsze niĪ Maxwell, ale
zawierające, wg profesora M. Hellera, jedynego polskiego uczonego w Papieskiej Akademii
Nauk w Rzymie, dziesiĊü tysiĊcy skáadników. Potrafimy na dziĞ zrozumieü 4-5 z tych
skáadników. Równanie ogólnej teorii wzglĊdnoĞci operuje uogólnieniem wektorów, tzw.
tensorami
1
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(5.5)
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W równaniu tym RȝȞ, gȝȞ i R opisują geometriĊ czasoprzestrzeni, a TȝȞ oddziaáywania
fizyczne (siáy, w tym grawitacjĊ). W najprostszym przypadku równanie Einsteina sprowadza
siĊ do równania grawitacji Newtona12.
JuĪ sam Einstein zorientowaá siĊ, Īe jego równanie prowadzi do rozwiązaĔ „niestabilnych”. Innymi sáowy, WszechĞwiat nie mógáby istnieü! Jeszcze inaczej, istniaáby, ale
tylko przez krótką chwilĊ, po póĨniej zapadáby siĊ lub rozleciaá na wszystkie strony. Aby
temu zapobiec, Einstein wprowadziá do równania (5.5) tzw. czynnik kosmologiczny ȁ,
„zapobiegający” niestabilnoĞci WszechĞwiata. UpáynĊáo prawie sto lat, zanim przekonaliĞmy
siĊ, Īe Einstein miaá racjĊ.
Fot. 5.8. Kiedy w 1935 roku G. Lemaître
odwiedziá Pinceton, Albert Einstein po jego
wykáadzie wykrzyknąá: „-To jest najpiĊkniejsze i
wiarygodne wyjaĞnienie Stworzenia, o jakim
kiedykolwiek sáyszaáem” (ħródáo: Wikipedia)

Dowodem na sáusznoĞü teorii wielkiego wybuchu jest obserwowanie oddalających siĊ
galaktyk, mikrofalowego promieniowania táa, czy tez wzglĊdny procentowy udziaá lekkich
pierwiastków.
Wiek WszechĞwiata szacuje siĊ na 1,39·1010 ±2% lat, czyli okoáo 14 miliardów lat. Tyle
czasu istnieje pojĊcie czasu, przestrzeni i materii. To, co byáo wczeĞniej jest jak na razie
wielką tajemnicą.


Pierwszą teorią byáa szczególna teoria wzglĊdnoĞci mówiąca, Īe mierzona prĊdkoĞü Ğwiatáa nie zaleĪy od tego,
czy obserwator porusza siĊ wzglĊdem Ĩródáa czy nie. PrĊdkoĞü Ğwiatáa jest staáa, dla wszystkich ukáadów
poruszających siĊ ruchem jednostajnym. Konsekwencją tej teorii jest równowaĪnoĞü masy i energii a takĪe np.
znaczne wydáuĪanie siĊ czasu Īycia cząstek poruszających siĊ z prĊdkoĞciami bliskim prĊdkoĞci Ğwiatáa.
12
WiĊcej o rozwiązaniach szczególnych równania (5.5) znajdzie Czytelnik na plakacie dydaktycznym „E pur si
muove” w Projekcie EU „Physics is Fun” http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Physics_is_fun/posters/gen-rel35.ppt
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