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5.5. Czy ju  wszystko wiemy? 

Jak zwykle, gdy si  ju  nam wydaje, e wszystko wiemy, w ciszy fromborskiej pustelni 

lub obserwatoriów gdzie  na antypodach, kto  robi obliczenia lub patrzy w gwiazdy. Z oceny 

jasno ci bardzo, bardzo odleg ych gwiazd supernowych okaza o si , tak oko o 1998 roku
13

, e 

pr dko  oddalania si  galaktyk nie by a w historii Wszech wiata sta a – raz Wszech wiat 

rozszerza  si  szybciej, raz wolniej. Jakby niewidzialna si a ciska a go jak pi k . Poniewa  

mówimy o obiekcie rozmiarów
14

 10
27

 m, zawieraj cym tyle gwiazd, ile atomów zawiera mol 

gazu (10
23

), dzia aj ce „si y”(?) musz  by  kosmologiczne.  

Obliczenia wykonane na ró ne sposoby pokazuj , e we wszystkich „kana ach” 

obserwacji – wietle widzialnym, podczerwonym, w zakresie promieniowania gamma, przez 

obserwacj  neutrin itd. widzimy jedynie ma  cz  materii istniej cej we Wszech wiecie i 

oddzia uj cej grawitacyjnie. Pozosta  cz  nazwali kosmologowie „ciemn  materi ” – jest 

jej oko o 5 razy wi cej ni  materii widzialnej. Ale, je li Wszech wiat przyspiesza swoj  

ekspansj , musi istnie  jeszcze 3 razy wi cej „ciemnej energii” nap dzaj cej to dodatkowe 

rozszerzanie si .  

Sumarycznie, widoczna nam materia stanowi jedynie 4% ca ego Wszech wiata, ciemna 

materia stanowi 25% a ciemna energia oko o 70%, zob. ryc. 5.9a. Z ró nych danych – 

pomiarów mikrofalowego promieniowania t a kosmologicznego, z pomiarów oscylacji 

barionów we Wszech wiecie i z pomiarów jasno ci supernowych, mo emy ustali  parametry 

ciemnej energii, ryc. 5.9b, mimo e jej natury nie rozumiemy.  Bez w tpienia czeka nas w tej 

kwestii wiele niespodzianek. 

Ryc. 5.9. Dwa g osy w dyskusji nt. jednej z najwi kszych zagadek nauki na dzi : ciemnej energii i 

ciemnej materii: a) widzialna materia (czerwono-zielony wycinek ko a na diagramie) stanowi 

zaledwie 4% ca ego Wszech wiata15; b) ró ne oszacowania, z jasno ci supernowych (SNe), z 

promieniowania t a (CMB), g sto ci barionów (BAO) wskazuj  na warto  w = –1 dla ciemnej 

energii; na osi x – g sto  Wszech wiata16. 

13 Za odkrycie przyspieszaj cego rozszerzania si  Wszech wiata S. Perlmutter,  A. Riess i B.P. Schmidt 

otrzymali Nagrod  Nobla w 2011 roku w dziedzinie fizyki. 
14 Tyle wynosi obecna rednica Wszech wiata, zak adaj c, e najodleglejsze widoczne dla nas obszary, odleg e o 

13,7 mld lat wietlnych, w „mi dzyczasie” oddali y si  jeszcze bardziej.  
15 „Nature”, Volume 448(7151), 19 July 2007, pp 245-248 
16 J. A. Frieman, M. S. Turner, D. Huterer, Dark Energy and the Accelerating Universe, Rev. Astro. Astrophys. 

46 (2008) 385 
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Wszystkie te rozwa ania pokazuj , jak daleko w g b wiata kwantów, kwarków i na 

kra ce Wszech wiata potrafimy zajrze . Z drugiej strony, zasada nieoznaczono ci 

Heisenberga w wiecie kwantów i Einsteina ograniczona pr dko  wiat a w wiecie 

kosmologii nak adaj  na nasze poznanie fizyczne granice. Jeszcze raz zacytujemy Miko aja 

Kopernika i jego dzie o:  „[…] ca y wiat si  obraca, którego granic nie znamy, ani ich nawet 

zna  nie mo emy”  

 

Ryc. 5.10. Ilustracja (pozornej) naiwnych przekona  redniowiecznych uczonych, e Wszech wiat 

ko czy si  „sfer  gwiazd sta ych” – sam Kopernik o niej jeszcze pisa . Dzi , od czasów Einsteina 

wiemy, e nie mo emy zajrze  w g b Wszech wiata poza odleg o , jak  wiat o przeby o przez 13,7 

mld lat. Rozumia  to Kopernik pisz c: „[…] e ca y wiat si  obraca, którego granic nie znamy, ani 

ich nawet zna  nie mo emy”.  
Na zako czenie 

Astronomia pozwala przewidzie , co nas czeka w przysz o ci, przynajmniej w skali 

kosmicznej. Najbli sza przysz o  nie wydaje si  specjalnie burzliwa. Za 12 tysi cy lat 

biegun pó nocy osi obrotu Ziemi w swej powolnej w drówce po sto ku przesunie si  tak, e 

gwiazd  polarn  b dzie bardzo jasna Vega. Wówczas lato w Europie b dzie przypada  w 

styczniu... 

Raz na 66 milionów lat mo emy spodziewa  si  upadku gigantycznego meteorytu, takiego jak 

spowodowa  wygini cie dinozaurów. Tu nale y wykaza  si  czujno ci , bo ostatni taki 

upadek mia  miejsce 65 milionów lat temu... 

Gorzej b dzie w dalszej przysz o ci. Za 4 miliardy lat zacznie przygasa  S o ce. Jeszcze 

wcze niej, za jakie  3 miliardy lat mo e doj  do zderzenia naszej Galaktyki z mg awic  

Andromedy. Jak pokazuj  modele matematyczne, kolizja ta mo e mie  dramatyczny 

przebieg. Na szcz cie, nie powinni my ucierpie ...  
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Fot. 5.12. Bye-bye Earth! Niebieska kropeczka to ostatnie zdj cie Ziemi z pok adu „Voyagera 1”, z 

odleg o ci 6,4 mld km. Ziemia, na z o eniu 60 zdj  o wysokiej rozdzielczo ci, zajmuje 0,12 piksela. 

„Voyager 1” od czerwca 2012 rejestruje wzrost promieniowania kosmicznego, przed którym nas, na 

Ziemi, chroni „wiatr s oneczny” ( ród o NASA)   

  

 

Fot. 5.13. Wzrost promieniowania 

kosmicznego (niebieskie punkty na 

wykresie) i spadek nat enia niskoener-

getyczych jonów pochodz cych z wn -

trza Uk adu S onecznego zarejestrowany 

przez sond  Voyager 1 od wrze nia 2012 

roku ( ród o NASA)   

 

 

 

 

 

 

 

 


