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Mikrofalowe promieniowanie tła

1. Historia

W latach 60. firmy telekomunikacyjne pracujące nad bezprzewodową komunikacją
zmagały się z problemem wszechobecnego szumu w zakresie fal mikrofalowych. Dzisiaj
korzystamy z sieci bezprzewodowych na co dzień, używamy ich do przesyłania danych
w internecie, do komunikacji głosowej za pomocą telefonii komórkowej.

Istnienie kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła (ang. cosmic microwave back-
ground radiation (CMB)) było przewidziane teoretycznie w 1948 roku przez Ralpha Al-
pherina w wyniku wspólnych badań prowadzonych nad nukleosyntezą razem z Robertem
Hermanem i Georgem Gamowem.

Po raz pierwszy CMB zostało przypadkowo zaobserwowane w 1965 roku przez Arno
Penziasa i Roberta Wilsona w Bell Telephone Laboratories w Murray Hill, New Jersey.
Kiedy Penzias i Wilson opracowali swoje dane, usunęli wkład od znanych źródeł szumu
znaleźli niski, stały, tajemniczy hałas w odbiorniku. Ten resztkowy hałas był 100 razy
intensywniejszy niż się spodziewali po charakterystyce używanego sprzętu, do tego był
równomiernie rozłożony na niebie i był obecny w dzień i w nocy. Mieli pewność, że promie-
niowanie, które wykryli na długości fali 7.35 centymetra, nie pochodzi z Ziemi, Słońca ani
naszej galaktyki. Zmusiło ich to do dokładnego sprawdzenia wyposażenia. Usunęli gołębie
gniazdujące w antenie i oczyścili nagromadzone odchody, mimo to hałas pozostał. Wspól-
nie doszli do wniosku, że hałas pochodził spoza naszej galaktyki – ale nie znali żadnego
źródła radiowego, z którego mógłby pochodzić.

W tym samym czasie Robert H. Dicke, Jim Peebles i David Wilkinson, astrofizycy
z Princeton University, które mieściło się zaledwie 60 km od miejsca gdzie swoich po-
miarów dokonywali Penzias i Wilson, przygotowywali się do poszukiwania promieniowania
mikrofalowego planując uruchomić własną antenę. Dicke i jego koledzy zakładali, że Wiel-
ki Wybuch musiał nie tylko rozproszyć materię, która skondensowała się w galaktykach,
ale także musiał uwolnić ogromny podmuch promieniowania. Przy odpowiednim oprzyrzą-
dowaniu promieniowanie to powinno być wykrywalne, w zakresie mikrofalowym widma,
z powodu ogromnego przesunięcia ku czerwieni spowodowanego rozszerzaniem się czaso-
przestrzeni.

Kiedy R.H. Dicki z kolegami usłyszeli o wynikach Bell Labs, natychmiast zdali sobie
sprawę, że CMB zostało zmierzone. W rezultacie badacze opublikowali dwa artykuły wA-
strophysical Journal (tom 142 z 1965 r.). Jeden autorstwa Penziasa i Wilsona szczegółowo
opisujący obserwacje, a drugi autorstwa Dicke’a, Peeblesa, Roll i Wilkinsona podający
interpretację kosmologiczną. Penzias i Wilson za ich odkrycie otrzymali nagrodę Nobla
z fizyki w roku 1978.

1



Dlaczego warto poświęcić tyle miejsca historii tego odkrycia? Otóż jedną ze współcze-
snych obserwacji, która wniosła niesłychanie dużo informacji do naszej wiedzy o Wszech-
świecie i pozwoliła ograniczyć parametry funkcjonujących modeli kosmologicznych, w nie-
których przypadkach o rzędy wielkości jest właśnie obserwacja rozkładu zaburzeń i pola-
ryzacji mikrofalowego promieniowania tła.

Rysunek 2. został wykonany w ramach prac zespołu WMAP (ang. Wilkinson Micro-
wave Anisotropy Probe) – amerykańskiej sondy kosmicznej agencji NASA. Sama sonda
została nazwana na cześć dr. Davida Wilkinsona, członka grupy naukowej sondy i pionie-
ra w dziedzinie badania mikrofalowego promieniowania tła. Jej zadaniem było mierzenie
temperatury promieniowania reliktowego (wraz z jej rozkładem kątowym). Była to na-
stępczyni misji COBE (ang. Cosmic Background Explorer). Kolejną misją (2009) badającą
to samo promieniowanie z jeszcze większą dokładnością jest misja Planck – satelita Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), przeznaczony do wykonania pomiarów anizotropii
kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła z wysoką zdolnością rozdzielczą. Nazwa tej
satelity została nadana na cześć niemieckiego fizyka, Maxa Plancka. Dla porządku należa-
łoby jeszcze dodać, że po pierwszej detekcji CMB, przed 1992 rokiem odbywały się misje
balonowe.

Po misjach balonowych i COBE w 2003 roku udostępnienie danych otrzymanych dzięki
misji WMAP spowodowało skok jakościowy w dziedzinie obserwacji kosmologicznych. Skok
rozdzielczości uwidacznia schematycznie Rysunek 2.

1.1. Mikrofalowe promieniowanie tła

Czym w ogóle jest to promieniowanie? Na Rysunku 1. przedstawione jest spektrum promie-
niowania elekrtomagnetycznego. Całą czasoprzestrzeń przenikają fale elekrtomagnetyczne
opisane równaniami Jamesa Clerka Maxwella w ramach działu fizyki zwanego elektrody-
namiką. Część spektrum w zakresie długości kilku centymetrów nazywamy mikrofalami.
W tym zakresie długości fal przesyłamy dane na odległość oraz podgrzewamy jedzenie
w mikrofalówkach. Także w tym zakresie odbieramy promieniowanie które dochodzi do nas
z najwcześniejszego etapu ewolucji Wszechświata, w który możemy wejrzeć.

CMB dobiega do naszych instrumentów z okresu kiedy Wszechświat miał około 380
tysięcy lat. Wtedy temperatura Wszechświata spadła do około 3000K. Swobodne do tego
czasu elektrony, dzięki zaczynającemu przeważać oddziaływaniu elektromagnetycznemu,
mogły związać się z protonami w pierwsze atomy wodoru. Od tego momentu fotony mogły
swobodnie przemieszczać się w przestrzeni. Wcześniej duża liczba swobodnych elektronów
i wysokie prawdopodobieństwo zajścia oddziaływania między fotonami i swobodnymi elek-
tronami powodowały, że średnia droga swobodna fotonów była mała w porównaniu ze
skalami kosmicznymi. Moment w którym zostało wyemitowane CMB nazywamy też epoką
ostatniego rozpraszania, momentem w którym fotony ostatni raz rozproszyły się na elek-
tronach i odtąd swobodnie przemieszczały się w kosmosie. Z powodu tego, że Wszechświat
rozszerza się od czasu Wielkiego Wybuchu długości fal ulegają przesunięciu ku czerwieni
i promieniowanie z powierzchni ostatniego rozpraszania dociera do nas w zakresie mikro-
falowym.
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Rysunek 1: Widmo spektrum elektromagnetycznego. Źródło: wikipedia.pl: Domena pu-
bliczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3908601.
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Rysunek 2: Historia detekcji mikrofalowego, kosmicznego promieniowania tła. Źródło:
http://map.gsfc.nasa.gov/.

1.2. Wgląd w historię ewolucji Wszechświata - podsumowanie

Z rozkładu mikrofalowego promieniowania tła (Rysunek 3.) możemy wnioskować o parame-
trach fizycznych naszego Wszechświata i jego geometrii, na przykład, że nasz Wszechświat
jest przestrzennie płaski. Różnice temperatur są proporcjonalne do różnic gęstości. Te róż-
nice gęstości stanowiły zalążki obserwowanych dzisiaj galaktyk.

∆T
T
' 10−5, (1)

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

Pierwotne fluktuacje temperatury
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Rysunek 3: Mapa mikrofalowego, kosmicznego promieniowania tła. Źródło:
http://map.gsfc.nasa.gov/.

Dane z powierzchni ostatniego rozpraszania służą za warunki początkowe wielkoska-
lowych obliczeń numerycznych, które mają na celu odtworzyć stan Wszechświata, który
obserwujemy, dzięki temu testujemy nasze przypuszczenia teoretyczne.

W zakresie widma spektrum elektromagnetycznego powierzchnia ostatniego rozprasza-
nia była najodleglejszym momentem w historii ewolucji do jakiego mogliśmy bezpośrednio
zajrzeć. Dopiero od 2015 roku, kiedy to grupa LIGO [1] dokonała detekcji fal grawitacyj-
nych, dostępne stało się dla nas teoretycznie spektrum widma fal grawitacyjnych, które
mogły być wyemitowane przed tym czasem. Jednak nadal na ten moment wszystko, co
działo się przed epoką ostatniego rozpraszania w świetle nauki, fizyki, jest tylko hipotezą.
Jeżeli nigdy nie będziemy mogli przeprowadzić doświadczenia potwierdzającego jakąś hi-
potezę, zawsze zostanie ona poza zbiorem faktów naukowych. Stąd też wynika doniosłość
omawianych obserwacji.
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