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Ewolucja Wszechświata

1. Wstęp

Aktualny stan wiedzy na temat ewolucji Wszechświata dzięki obserwacjom kosmo-
logicznym dużej precyzji – mówi się, że żyjemy w czasach kosmologii precyzyjnej (ang.
precision cosmology) – z jednej strony jest nad wyraz imponujący, za to z drugiej strony
sprawdza się powiedzenie, że każde nowe odkrycie rodzi wiele kolejnych pytań. Zwróćmy
przy tej okazji uwagę na fakt, że mimo tego znamy rozwiązania wielu zagadnień w ramach
dobrze ugruntowanych teorii fizycznych. Mamy na poziomie inżynierskim rozwiązaną nie-
zliczoną ilość zaawansowanych zagadnień technologicznych. Latamy w kosmos, regularnie
wysyłamy tam satelity, wymieniamy i przetwarzamy ogromne ilości danych, dysponuje-
my energetyką jądrową, bronią jądrową, latamy na co dzień samolotami, mamy systemy
nawigacji satelitarnej, telefony komórkowe, czy też podgrzewamy jedzenie w mikrofalów-
kach. Nie sposób w jednym miejscu wymienić technologii, którymi się posługujemy. O
podstawach ich działania uczymy się w szkołach i na studiach, mimo to nadal wiele fun-
damentalnych problemów pozostaje nierozwiązanych i wiele zjawisk jest niezrozumiałych.
Problemy, które czekają na odkrywców z następnych pokoleń, kryją się w każdym dziale
fizyki, a ich waga jest ogromna.

Ewolucją Wszechświata zajmuje się kosmologia, która formalnie jest uznawana
za dział astronomii. Faktycznie zagadnienia kosmologii obejmują wszystkie działy fizyki
poczynając od tych najbardziej fundamentalnych. Obecnie zgodny w znacznym zakresie
z większością danych obserwacyjnych i uznawany przez większość społeczności fizyków za
najlepiej opisujący ewolucję naszego Wszechświata jest tak zwany Model Uzgodniony,
nazywany także czasem Modelem Standardowym ewolucji Wszechświata.

Rysunek 1. został wykonany w ramach prac zespołu WMAP (ang. Wilkinson
Microwave Anisotropy Probe) – amerykańskiej sondy kosmicznej agencji NASA i komplek-
sowo, schematycznie przedstawia nasze wyobrażenie na temat historii ewolucji Wszech-
świata, której obraz interpolujemy z różnych, licznych obserwacji kosmologicznych. Jedną
z głównych współczesnych misji obserwacyjnych, która wniosła bardzo dużo informacji do
naszej wiedzy o Wszechświecie była właśnie misja WMAP. Sonda została nazwana na cześć
dr. Davida Wilkinsona, członka grupy naukowej sondy i pioniera w dziedzinie badania mi-
krofalowego promieniowania tła. Jej zadaniem było mierzenie temperatury promieniowania
reliktowego (wraz z jej rozkładem kątowym). Była to następczyni misji COBE (ang. Cosmic
Background Explorer). Kolejną misją badającą to samo promieniowanie z jeszcze większą
dokładnością jest misja Planck – satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), przezna-
czony do wykonania pomiarów anizotropii kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła
z wysoką zdolnością rozdzielczą. Nazwa tej satelity została nadana na cześć niemieckiego
fizyka, Maxa Plancka.
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2. Model Standardowy

Rysunek 1 obrazuje to, co wiemy i jak sobie wyobrażamy ewolucję Wszechświata.
Przecinające się linie obrazują siatkę rozłożoną w czasoprzestrzeni. Ich oddalanie się ozna-
cza puchnięcie czasoprzestrzeni. Pozioma linia u dołu podpisana: ekspansja wielkiego wy-
buchu, 13,7 miliarda lat (ang. Big Bang Expansion, 13,7 billion years) rozciąga się na całym
czasie życia Wszechświata. Po prawej stronie obrazu jest satelita WMAP, której głównym
celem było obserwowanie rozkładu mikrofalowego promieniowania tła.

2.1. Wielki Wybuch

Wszystko miało zacząć się od zdarzenia, o którym słyszeli chyba wszyscy od Wielkiego
Wybuchu (ang. Big Bang), na Rysunku 1 opisane jako kwantowa fluktuajca (ang. quan-
tum fluctuations). To był moment, w którym powstało wszystko: czas i przestrzeń, dzięki
obowiązywaniu kwantowomechanicznej zasady nieoznaczoności i skończonym prawdopo-
dobieństwie wykreowania dużej ilości energii. Na skutek wystąpienia kwantowej fluktuacji
powstała ogromna ilość energii, z której obecnie składa się cały nasz Wszechświat. Obecnie
w każdym miejscu czasoprzestrzeni dochodzi do kreacji i anihilacji par cząstek na gruncie
tej samej zasady. Im większą energię mają wykreowane pary, tym krócej żyją.

2.2. Inflacja

Inflacja oznaczona na Rysunku 1 (ang. Inflation) był to czas kiedy Wszechświat
zwiększył swoje liniowe rozmiary o czynnik 1026. Epoka inflacji zaczęła się 10−36s po Wiel-
kim Wybuchu i szacuje się, że trwała do czasu kiedy Wszechświat miał 10−32s. Pod koniec
inflacji z energii pola powstała mieszanina kwarków, antykwarków i gluonów. Po inflacji
temperatura Wszechświata malała i tworzyły się coraz bardziej złożone cząstki.

2.3. Powierzchnia ostatniego rozpraszania

Od tego czasu światło mogło swobodnie przemieszczać się przez czasoprzestrzeń.
Dociera ono dzisiaj do naszych instrumentów pomiarowych jako wszechobecne kosmicz-
ne mikrofalowe promieniowanie tła (ang. cosmic microwave background radiation (CMB)).
Wszechświat miał wtedy około 380 tysięcy lat (na Rysunku 1 moment ten oznaczony jest
jako: wzór poświaty 380000 lat (ang. „Afterglow Light Pattern 380000 yrs.”)). W tym czasie
temperatura spadła do około 3000K i energia kinetyczna protonów i elektronów spadła na
tyle, że dzięki zaczynającemu przeważać oddziaływaniu elektromagnetycznemu, elektrony
zaczęły wiązać się z protonami w pierwsze atomy wodoru. Wcześniej duża liczba swobod-
nych elektronów i wysokie prawdopodobieństwo zajścia oddziaływania między fotonami i
swobodnymi elektronami powodowały, że średnia droga swobodna fotonów była mała w
porównaniu ze skalami kosmicznymi. Moment w którym zostało wyemitowane mikrofa-
lowe promieniowanie tła nazywamy epoką ostatniego rozpraszania, momentem w którym
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fotony ostatni raz rozproszyły się na elektronach i odtąd swobodnie przemieszczały się w
przestrzeni.

Jest to bardzo ważny moment w historii Wszechświata dla naszego zrozumienia jego
ewolucji. Do 2015 roku, czasu pierwszej detekcji fali grawitacyjnej, obserwowaliśmy Wszech-
świat jedynie w widmie promieniowania elektromagnetycznego. Dotychczas w widmie fal
grawitacyjnych także nie wejrzeliśmy za powierzchnię ostatniego rozpraszania, choć wresz-
cie istnieje taka potencjalna szansa. Oznacza to, że do tej pory nie mamy żadnej, nawet
pośredniej obserwacji potwierdzającej nasze hipotezy na temat tego, co wydarzyło się przed
tym, kiedy świat miał 380 tysięcy lat. Mimo, że epoka inflacji wydaje się być konieczną
i jej wprowadzenie jest eleganckim sposobem, który pozwala nam wytłumaczyć obecny
kształt naszego świata, włącznie z tym, że daje nam matematyczny przepis na wytworze-
nie pierwotnych fluktuacji CMB, które były początkiem dzisiaj obserwowanego rozkładu
galaktyk, to pozostaje, w świetle nauki, razem ze wszystkimi naszymi przypuszczeniami
dotyczącymi tego, co działo sie przed epoką ostatniego rozpraszania, hipotezą.

∆T
T
∝ ∆ρ

ρ
' 10−5, (1)

gdzie ρ – średnia gęstość, ∆ρ = |ρi−ρ|, ρi – gęstość w danym punkcie, T – średnia
temperatura, ∆T = |Ti − T |, Ti – temperatura w danym punkcie.

Pierwotne fluktuacje gęstości

2.4. Wieki ciemne

Oznaczone na Rysunku 1 „wieki ciemne” (ang. Dark Ages) były czasem kiedy we
Wszechświecie nie było jeszcze żadnych gwiazd. Minęło około 400 milionów lat, nim za-
płonęły pierwsze gwiazdy. Istnienie początkowych niewielkich różnic gęstości rzędu ∼ 10−5

spowodowało powolne przyciąganie siłą oddziaływania grawitacyjnego materii z obszarów
rzadszych na te gęstsze. To był czas kiedy pojedyncze atomy tworzyły się w coraz większe
skupiska, aż w końcu zapłonęły pierwsze gwiazdy.

2.5. Pierwsze gwiazdy

Oznaczone na Rysunku 1 pierwsze gwiazdy (ang. 1st Stars about 400 million yrs.) mo-
gły się zapalić, kiedy w początkowo niewiele gęstszych zarodziach skupiła się taka ilość ma-
terii pierwiastków lekkich, której rosnące oddziaływanie grawitacyjne spowodowało wzrost
gęstości i temperatury na tyle, że mogły zacząć zachodzić reakcje syntezy jądrowej. Na po-
czątku wyniku syntezy protonów deuteru powstają jądra helu, w wyniku zachodzenia tych
reakcji gwiazdy wydzielają energię, którą emitują w przestrzeń w postaci promieniowania
elektromagnetycznego. To, jakie reakcje syntezy zachodzą we wnętrzach gwiazd zależy od
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ich budowy i temperatury. W gwiazdach takich jak nasze Słońce, których temperatura nie
przekracza 15×106K zachodzi, tak zwany, cykl protonowo-protonowy (p–p).

p+ p → d+ e+ + νe + 0.42MeV

p+ d → 3He+ γ + 5.49MeV
3He+ 3He → 3He+ p+ p+ 12.89MeV

Cykl (p–p)

W kazdej sekundzie w gwieździe takiej jak Słońce, syntezie ulega około 657× 106t wodoru
w wyniku czego powstaje hel.

Podczas przemiany wodoru w hel, w gwiazdach takich jak Słońce, w każdej se-
kundzie około 4.6× 106t masy zamieniana jest na energię (E = mc2), która jest
wypromieniowywana. W każdej sekundzie jest to 3.846× 1026J. Jest to energia
równoważna wybuchowi 10 miliardów bomb termojądrowych o mocy 10 Mt
TNT (10 milionów ton trotylu) każda.

Cykl (p–p)

2.6. Rozwój galaktyk, planet etc.

Po zapaleniu się pierwszych gwiazd, część z nich się wypaliła, część z nich skończyła
życie jako czarne dziury, gwiazdy neutronowe, albo gwiazdy karłowate, część z nich w czasie
wybuchów supernowych uwolniła do przestrzeni ciężkie pierwiastki, z których składają się
nasze ciała i inne organizmy żywe. Powstaliśmy z początkiem Wszechświata jako energia,
a atomy, z których się składamy powstały w wybuchach supernowych! Dosłownie zostali-
śmy stworzeni przez gwiazdy. Na Rysunku 1 okres, o którym teraz mówimy jest opisany:
rozwój galaktyk, planet etc. (ang. Developement of Galaxies, Planets etc.). W tym okresie
wytworzyły się galaktyki, ich gromady i supergromady.

2.7. Przyspieszona ekspansja spowodowana ciemną energią

Doszliśmy do aktualnego wieku Wszechświata. Na Rysunku 1. ten ostatni etap jest
opisany - ang. „Dark Energy Accelearted Expansion”. Używając równań ogólnej teorii
względności, zakładając, że miała miejsce epoka inflacji oraz biorąc pod uwagę warunki
początkowe z epoki ostatniego rozpraszania, jesteśmy w stanie odtworzyć rozkład galaktyk
przy pomocy symulacji komputerowych. Pomijając spekulatywność wszystkiego, co było
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przed epoką ostatniego rozpraszania, borykamy się z dwoma dużymi zagadkami, o których
jest mowa w kolejnych akapitach.

Rysunek 1: Historia ewolucji Wszechświata. Źródło: http://map.gsfc.nasa.gov/.

2.7.1. Ciemna materia

Wiele pośrednich obserwacji wskazuje na to, że około 30 procent materii we Wszech-
świecie stanowi tak zwana ciemna materia. Nazywamy ją tak, dlatego że nie widać jej
w widmie optycznym tak jak obserwujemy „zwykłą materię”. Ta „zwykła materia”, którą
znamy z laboratoriów, z której zbudowane są gwiazdy, która stanowi widzialną część ma-
sy, którą obserwujemy w galaktykach, z której zbudowana jest nasza Ziemia i wszystkie
organizmy na niej żyjące stanowi, wedle obecnej naszej wiedzy, jedynie około 4 procent
całego składu energetycznego Wszechświata (Rysunek 7). Mamy różne teoretyczne mo-
dele, ciemnej materii, trwają ich poszukiwania eksperymentalne, ale jak dotąd żadne z
nich nie przyniosły skutku. Z tego co wiemy, cząstki te powinny bardzo słabo oddziaływać
poza oddziaływaniem grawitacyjnym i nie emitują promieniowania elektromagnetycznego.
Skąd wiemy, że taka materia znajduje się w naszym otoczeniu? Mamy wiele pośrednich
dowodów. Jednym z pierwszych było badanie krzywych rotacji galaktyk (Rysunki 2, 3).
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Rysunek 2: Grafika przedstawiająca schematycznie jak prowadzony jest przegląd rozkładu
galaktyk przez misję Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Źródło: http://www.2dfgrs.net/,
autor: Robert Smith

Rysunek 3: Przetworzony wynik obserwacji rozkładu galaktyk w funkcji odległości. Każdy
punkt oznacza jedną galaktykę. Źródło: http://www.2dfgrs.net/.
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Rysunek 4: Krzywa rotacji galaktyki Messier 33. Źródło: Image credit: public domain image,
created by Stefania DeLuca.

Na Rysunku 4 widzimy prędkość rotacji ramion galaktyki w funkcji odległości od jej
centrum. Krzywa przerywana pokazuje jak szybko rotowałby dysk galaktyki gdyby była
w niej tylko materia, którą bezpośrednio obserwujemy. Ciągła krzywa jest dopasowaniem
teoretycznym do widocznych punktów pomiarowych wraz z niepewnościami. Uzyskujemy
dopasowanie teoretyczne zakładając obecność ciemnej materii.

Kolejnym przykładem dowodu jest obserwacja przeprowadzona już w 1933 roku przez
Fritza Zwicky’ego. Ten Szwajcarski astronom obserwował ruch gromady galaktyk nazwanej
w języku angielskim „Coma Cluster” (Rysunek 5). Obserwując ruchy galaktyk wewnątrz
gromady wyciągnął wniosek, że aby wyjaśnić szybkość i trajektorie ruchu wewnątrz galak-
tyki, gromada powinna zawierać 400 razy więcej masy od tego, na co wskazują obserwacje
materii widzialnej.
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Rysunek 5: Gromada galaktyk Coma, najbardziej gęsta, najliczniejsza gromada galaktyk
w pobliżu, oddalona o jedynie 330 milionów lat świetlnych. Źródło: Adam Block/Mount
Lemmon SkyCenter/University of Arizona, under c.c.-by-s.a.-3.0.

Aktualną obserwacją z 2006 roku było zderzenie Gromad Pocisków (ang. Bullet Clu-
ster). Uznawana za bezpośredni dowód na istnienie ciemnej materii. Na Rysunku 6 widać
rozseparowanie widzialnej materii (różowy kolor od promieniowania rentgenowskiego) i
ciemnej materii (niebieski kolor od soczewkowania grawitacyjnego).
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Rysunek 6: Gromada Pocisk (ang. Bullet Cluster). Źródło: X-ray: NASA/CXC/CfA/M.
Markevitch et al.; Lensing Map: NASA/STScI; ESO WFI; Magellan/U. Arizona/D. Clowe
et al. Optical: NASA/STScI; Magellan/U. Arizona/D. Clowe et al.

Potrzebujemy też ciemnej materii, żeby przy użyciu równań ogólnej teorii względ-
ności dobrze odwzorować obraz, jaki otrzymujemy z obserwacji mikrofalowego promienio-
wania tła, a także „później” rozkład galaktyk.

2.7.2. Ciemna energia

Dalej jest jeszcze ciemniej? W 1997 roku obserwacje supernowych typu Ia [1, 2] wska-
zały jednoznacznie, że obecnie Wszechświat rozszerza się w sposób przyspieszony. Dla dużej
części środowiska naukowego był to szok, gdyż dotąd jedynym sposobem na to, żeby otrzy-
mać obecnie przyspieszoną ekspansję czasoprzestrzeni z równań Einsteina jest uczynienie
założenia, że prawie 70 procent składu energetycznego Wszechświata stanowi egzotyczna
ciemna energia (Rysunek 7). Egzotyczna, bo jest to rodzaj energii, która efektywnie da-
je ujemne ciśnienie i przyspieszoną ekspansję, przeciwnie do wszystkich innych rodzajów
energii/materii, które przez oddziaływanie grawitacyjne przyczyniają się do wzajemnego
przyciągania się struktur, a nie odpychania. Dotychczas nie mamy żadnej bezpośredniej
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obserwacji, która wyjaśniałaby czym jest ciemna energia.

3. Podsumowanie

Na Rysunku 7 widzimy składniki energetyczne i materialne Wszechświata w rozkła-
dzie procentowym. Taki obraz wyłania się na styku bardzo dobrze potwierdzonych teorii i
licznych obserwacji. Nasuwa się wniosek, że przed nami jest jeszcze dużo ekscytującej pra-
cy i potrzebnych odkryć aby przybliżyć nam, w zrozumiały sposób, naturę otaczającego
świata.

Rysunek 7: Skład zawartości materialnej Wszechświata. Źródło: Fizyka dla szkół wyższych.
OpenStax licensed under Creative Commons Attribution License v4.0.
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