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Odkrycie fal grawitacyjnych jednym z największych
osiągnięć

1. Wstęp

Wielkie nowe odkrycia, prowadzące do zmiany panującego w danym czasie paradyg-
matu prowadzą do technologii, które jakościowo zmieniają kształt naszej cywilizacji, której
obecne podstawy funkcjonowania ilość i szybkość wymienianej informacji znacząco róż-
nią się od tego z czym mieliśmy do czynienia w horyzoncie kilkudziesięcioleci wstecz. Jak
istotnym osiągnięciem jest wykrycie fal grawitacyjnych?

Do Ogólnej Teorii Względności i wyjaśnienia czym w istocie są fale grawitacyjne
i odpowiedzi na postawione wyżej pytanie o doniosłość ich odkrycia, dojdziemy śladem
drobnych kroków, który przeszliśmy na drodze do dzisiejszego stanu rozumienia otaczającej
nas rzeczywistości.

Można powiedzieć, że historia odkrycia fal grawitacyjnych zaczęła się od przepro-
wadzenia pierwszych doświadczeń, których autorem był Galileo Galileusz, a które zainspi-
rowały Alberta Einsteina do sformułowania Ogólnej Teorii Względności (OTW). Zaczniemy
jednak o krok wcześniej.

Urodzony w Toruniu 19 lutego 1473 roku Mikołaj Kopernik spisał wyniki swo-
ich badań w 1543 roku w dziele zatytułowanym De revolutionibus orbium coelestium (O
obrotach sfer niebieskich). Jego praca zmieniła spojrzenie na otaczający nas Świat.

Mimo fali krytyki innych znamienitych umysłów tamtych czasów, między innymi
Martina Lutera, który stwierdził, że Mikołaj Kopernik „wywraca astronomię do góry noga-
mi” – doszło do zmiany paradygmatu. Ziemia nie była w centrum Wszechświata, krążyła
w okół Słońca – nie na odwrót. Jest to dobry przykład odkrycia, które całkowicie zmieniło
nasze myślenie o świecie, tak jak podobnie wcześniej odkrycie tego, że Ziemia jest kulista,
zmieniło nasze mapy.

Galileo Galileusz był badaczem, który miał wiele osiągnięć. Ten skrypt nie jest
miejscem, w którym możnaby choć spróbować wymienić wszystkie jego naukowe dokona-
nia. Jednak wskażemy kilka, które są związane z naszym tematem, i które były inspiracją
przyczyniającą się do powstania OTW. W 1600 roku Galileusz wykazał, że przyspieszenie,
jakiego doznają przedmioty w polu grawitacyjnym Ziemii nie zależy od masy ciała. Według
niektórych przekazów Galileusz miał zrzucać różne przedmioty z Krzywej Wieży w Pizie,
dzięki czemu miał zaobserwować, że czas spadku nie zależy od masy przedmiotu. Pewne
jest, że badał także staczanie się kul po równi pochyłej i zaobserwował fakt, że wszystkie
ciała spadają z jednakowym przyspieszeniem niezależnie od ich masy. Ta zdu-
miewająca prawidłowość oznacza równoważność masy bezwładnościowej i grawitacyjnej.
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• Siła przyciągania przez Ziemię: F = gmg

• przyspieszenie a = F/mb = gmg/mb, skoro mg = mb, to a = g !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g – natężenie pola grawitayjnego, mg – masa grawitacyjna, mb – masa bezwład-
nosciowa.

Równoważność masy bezwładnościowej i grawitacyjnej

Galileusz sformułował także prawo nazywane prawem względności Galileusza,
które mówi, że prawa mechaniki są takie same i procesy mechaniczne zachodzą tak samo
w obiektach, które są w spoczynku lub poruszają ruchem jednostajnym. W czasach Galile-
usza nie wiele wiedziano o naturze światła i innych dziedzinach fizyki. To prawo w bardziej
ogólnej formie stanowi jeden z filarów szczególnej teorii względności (STW) i OTW.

W warunkach szkolnych można pokazać, że wszystkie ciała niezależnie od ma-
sy spadają z takim samym przyspieszeniem wykorzystując możliwie dużą szklaną
tubę. Tuba powinna dawać możliwość wypompowania z niej powietrza. Można
w niej umieścić ciała o różnej masie i kształcie, także takie, dla których w przy-
padku spadku nie można zaniedbać oporu powietrza (skrawek papieru, pióro). Po
wypompowaniu powietrza obracając tubę można zaobserwować, że ciała spadają
razem, po wpuszczeniu powietrza rozdzielają się w trakcie spadku w wyniku oporu
powietrza.

Równoważność masy bezwładnościowej i grawitacyjnej

Związanym z wymienionymi powyżej odkryciami Galileusza była obserwacja, której
dokonał On z kolei w 1602 roku, że okres drgań wahadeł nie zależy od ich masy ani ampli-
tudy. Jako pierwszy użył wahadła do pomiaru czasu. Dzisiaj niewielu pamięta, że dzięki
temu odkryciu mieliśmy najdokładniejszy w tamtych czasach sposób pomiaru czasu wy-
korzystywany w ówczesnych zegarach. Zegary wahadłowe były najdokładniejsze do lat 30
XX wieku, kiedy skonstruowane zostały zegary kwarcowe.
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T 2 =
2π2l
g
, [T ] =

√
m
m
s2

= s (1)

gdzie l – długość wahadła (m), g = 9.81m
s2

– natężenie pola grawitacyjnego Ziemi.

Okres drgań wahadła

Dobrym szkolnym doświadczeniem jest wyznaczenie wartości natężenia pola grawi-
tacyjnego, g, przez pomiar okresu drgań prostego wahadła (ciężarka zawieszonego
na nici). Można też zaproponować uczniom pomiar wyskokości huśtawki przy zna-
jomości warrtości g, przez pomiar okresu wahań.

Doświadczenie z huśtawką

Galileusz prowadził także obserwacje astronomiczne. Wykorzystując skonstruowaną
przez siebie lunetę odkrył fazy Wenus i księżyce Jowisza. Obserwacje te potwierdzały wy-
niki badań Mikołaja Kopernika.

Kolejnym przystankiem w historii na naszej drodze jest rok 1687, w którym Isa-
ac Newton w dziele Philosophiae naturalis principia mathematica przedstawił prawo po-
wszechnego ciążenia. Sformułował ogólne prawa ruchu, dając tym samym podstawy mecha-
niki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza rozwinął rachunek różniczkowy i cał-
kowy. Prawo powszechnego ciążenia Newtona mówi, że między wszystkimi masywnymi
ciałami występuje oddziaływanie. Ciała te przyciągają się siłą, tym większą im większe są
masy ciał, za to maleje ona wraz ze wzrostem odległości między ciałami.

~F = G
m1m2
r2

~r

|~r|
, (2)

gdzie G = 6.67430(15)× 10−11 m
3

kgs2
– stała grawitacji, mx – masa ciała, ~r – wektor

odległości między oddziałującymi masami.

Doświadczenie z huśtawką

Skąd wszystkie masywne ciała wiedzą, że mają się przyciągać? Czy za przenoszenie
oddziaływania grawitacyjnego odpowiedzialne są cząstki tak ja za inne oddziaływania? Czy
w modelu standardowym cząstek elementarnych jest miejsce dla takiej cząstki – grawiton?
W tabeli 1. wymienione są cztery znane podstawowe oddziaływania fizyczne razem z cząst-
kami odpowiedzialnymi za ich przenoszenie, grawiton jest w tym zestawie jedyną cząstką
hipotetyczną – jeszcze niewykrytą. Nie ma pewności co do jej istnienia. Więcej światła
na ten problem przyniosła z początkiem XX wieku Ogólna Teoria Względności Einsteina
(OTW).
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rodzaj nośnik względna siła zasięg
silne gluon 1 10−15

elektromagnetyczne foton 10−2 ∞
słabe bozony W±, Z0 10−5 10−18

grawitacyjne grawiton 10−38 ∞

2. Szczególna teoria względności

Ważnym krokiem na naszej drodze jest Szczególna Teoria Względności (STW) oparta na
dwóch następujących postulatach:

1. Zasada względności: we wszystkich układach inercjalnych prawa fizyki są jednakowe.
Jest to rozszerzenie zasady względności Galileusza, która obowiązuje teraz także poza
prawami mechaniki.

2. Niezmienniczość prędkości światła w próżni: dla wszystkich obserwatorów inercjal-
nych prędkość światła w próżni, c, jest taka sama – we wszystkich kierunkach i nie
zależy od prędkości źródła światła.

STW jest bardzo dobrze potwierdzoną doświadczalnie teorią. Wszystkie nieintuicyjne prze-
widywane w niej efekty, które są mierzalne są doskonale potwierdzone przez doświadczenia
wraz z najbardziej znaną jej implikacją – równoważnością masy i energii.

E = mc2, (3)

gdzie, m – masa, c = 299 792 458m
s
' 3× 108 m

s
= 3× 105 km

s
– prędkość światła w próżni.

Oznacza ona wprost, że masa i energia są równoważne, a współczynnikiem proporcjonal-
ności jest kwadrat prędkości światła. W rezultacie zasada zachowania masy nie musi być
bezwzględnie spełniona w przeciwieństwie do zasady zachowania energii.

3. Ogólna Teoria Względności

Wreszcie dochodzimy do OTW – rewolucyjnej idei, teorii, która jest potwierdzona
eksperymentalnie, a której inherentnym składnikiem jest istnienie fal grawitacyjnych, które
nie były odkryte do 14 września 2015 roku. Centralne równanie OTW można zapisać
symbolicznie w następujący sposób:
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G = κT, (4)

G – opisuje geometrię czasoprzestrzeni, T – opisuje rozkład materii, κ – jest stałą
proporcjonalności. Geometria czasoprzestrzeni zależy od rozkładu materii, rozkład
i dynamika materii zależy od geometrii czasoprzestrzeni.

Równanie Einsteina

Pojęcie czasoprzestrzeni pierwszy około 1907 roku wprowadził Herman Minkowski za-
uważając, że łącząc pojęcia czasu i przestrzeni jako współrzędne układu odniesienia łatwiej
jest operować pojęciami i wykonywać rachunki w ramach STW. Każdy proces fizyczny skła-
da się ze zdarzeń. Z kolei zdarzenie zachodzi w określonym miejscu o danych współrzędnych
przestrzennych (x, y, z) w określonej współrzędnej czasowej t. Wszystkim zdarzeniom mo-
żemy przypisać miejsce w czasoprzestrzeni, w której każdemu punktowi możemy przypisać
współrzędne (t, x, y, z). Oddziaływanie grawitacyjne jest wynikiem spadania mas w zakrzy-
wionej czasoprzestrzeni. Inaczej grawitacja jest przejawem zakrzywienia czasoprzestrzeni.
Masy powodują zakrzywienie czasoprzestrzeni, a zakrzywienie czasoprzestrzeni powoduje
odpowiednie zachowanie się mas. Cytując amerykańskiego fizyka Johna Whellera:„Masa
„mówi” przestrzeni, jak się wyginać. Przestrzeń „mówi” masie, jak się poruszać”.

Rysunek 1: źródło: ESA–C.Carreau.

W OTW obowiązuje też prawo względności, które jest kolejnym rozszerzeniem prawa
względności Galileusza, które było uogólnione w STW. W OTW Prawo Względności Ein-
steina mówi, że procesy fizyczne zachodzą tak samo w układach inercjalnych, ale istnieją
tylko lokalne układy inercjalne.

Przyjrzyjmy się stałej proporcjonalności, którą oznaczyliśmy przez κ, w równaniu [4].
Porównując równanie [4] z granicą Newtonowską otrzymujemy κ = 8πG

c4
, gdzie G – stała

grawitacji, c – prędkość światła w próżni. Wartość liczbowa {κ} ' 10−43, w jednostkach
układu SI, [κ] = s2

kg m
jest bardzo mała. Przez analogię do, na przykład, dobrze znane-

go równania opisującego siłę sprężystości F = −kx, gdzie k – stała sprężystości, x –

5



wychylenie (rozpatrujemy przypadek jednowymiarowy, dlatego możemy zaniechać zapisu
wektorowego), możemy zinterpretować małą wartość κ, tak że czasoprzestrzeń jest bardzo
“sztywna”. Potrzeba ogromnej ilości masy, albo energii żeby ją zakrzywić.

3.1. Obserwowalne efekty OTW

3.1.1. Precesja peryhelium Merkurego

Pierwszym sukcesem OTW było zaproponowane w 1915 roku przez Alberta Einsteina
wyjaśnienie precesji peryhelium Merkurego, której nie można było wyjaśnić w ramach teorii
grawitacji Newtona. Niewielka anomalia orbity Merkurego wynosi 43 sekundy kątowe na
sto lat (Rysunek 2.).

Rysunek 2: Schematyczne przedstawienie precesji orbity Merkurego. Autor: Rainer Zenz.

3.1.2. Ugięcie promieni światła w zakrzywionej czasoprzestrzeni

W wyniku zakrzywienia czasoprzestrzeni dochodzi do ugięcia promieni światła. Pierw-
szego prawidłowego obliczenia zakrzywienia promieni światła w oparciu o OTW dokonał
jako pierwszy Albert Einstein w 1915 roku [1]. Takie ugięcie promieni nazywamy soczewko-
waniem grawitacyjnym (Rysunek 3.). W wyniku soczewkowania dochodzi do ugięcia pro-
mieni światła, które dobiegają od obiektów, które znajdują się np. za masywnymi obiekta-
mi. Takimi soczewkami grawitacyjnymi mogą być na przykład gwiazdy, galaktyki, gromady
galaktyk.

Jednym z pierwszych uczonych, który interesował się obserwacyjną weryfikacją ogólnej
teorii względności przy wykorzystaniu tego zjawiska był Arthur Stanley Eddington. W celu
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obserwacji zaćmienia Słońca 29 maja 1919 roku zorganizował wyprawę na Wyspę Książęcą
u wybrzeży Afryki. Dokonał pomiaru położeń gwiazd z otoczenia Słońca w trakcie zaćmie-
nia, w wyniku czego zaobserwował przesunięcie pozycji gwiazd na skutek ugięcia promieni
światła w polu grawitacyjnym zgodnie z przewidywaniami OTW.

Z biegiem czasu dokonano serii kolejnych coraz dokładniejszych obserwacji potwier-
dzających słuszność OTW. Ujęcie z Rysunku 4. ukazuje kosmiczny obraz kalejdoskopowy
odległej galaktyki, której obraz został podzielony na kilka fragmentów w wyniku soczew-
kowania grawitacyjnego. Gromada galaktyk na pierwszym planie jest tak masywna, że jej
grawitacja zniekształca czasoprzestrzeń, wyginając i powiększając światło z odległej ga-
laktyki, która znajduje się za nią. Ten efekt „lustra z beczki śmiechu” nie tylko rozciąga
obraz galaktyki w tle, ale także tworzy wiele obrazów tej samej galaktyki.

Zjawisko soczewkowania daje co najmniej 12 obrazów galaktyki tła, rozmieszczonych
na czterech głównych łukach. Trzy z tych łuków są widoczne w prawym górnym rogu
obrazu, podczas gdy jeden przeciwległy łuk jest widoczny w lewym dolnym rogu i jest
częściowo zasłonięty przez jasną gwiazdę pierwszego planu w Drodze Mlecznej.

Galaktyka, nazywana Łukiem Rozbłysku Słońca, znajduje się prawie 11 miliardów lat
świetlnych od Ziemi za ogromną gromadą galaktyk na pierwszym planie w odległości 4.6 mi-
liarda lat świetlnych. Soczewka sprawia, że obrazy Łuku Rozbłysku Słonecznego są od 10
do 30 razy jaśniejsze niż normalnie wyglądałaby galaktyka tła [2].

Rysunek 3: Koncepcja soczewkowania grawitacyjnego – światło biegnące z odległej gwiazdy
ulega zakrzywieniu wokół masywnego obiektu, np. galaktyki. Przy zaistnieniu korzystnych
warunków dwa obrazy tej samej gwiazdy można zaobserwować po dwóch stronach so-
czewki. Źródło: Fizyka dla szkół wyższych. OpenStax licensed under Creative Commons
Attribution License v4.0.
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Rysunek 4: Źródło:NASA, ESA, and E. Rivera-Thorsen (Institute of Theoretical Astro-
physics Oslo, Norway).

3.1.3. Systemy nawigacji satelitarnej

Systemy satelitarnej nawigacji składają się z satelitów orbitujących, w przypadku sys-
temu GPS (Global Positioning System) utrzymywanego przez Departament Obrony USA,
na wysokości 20 183 km oraz systemu naziemnych stacji monitorujących funkcjonowanie
i położenia satelitów, synchronizujących zegary atomowe oraz sterujących funkcjonowaniem
GPS. W systemach nawigacji satelitarnej do pomiaru czasu używa się zegarów atomowych,
które działają z dokładnością 4 ns na dobę.

Skupimy się na efektach STW i OTW, które są mierzalne, mają wpływ na upływ czasu
i muszą być uwzględnione aby, systemy nawigacji satelitarnej działały popranie. Efekt
wynikający z STW, który powoduje, że zegary znajdujące się na pokładzie satelitów biegną
wolniej względem zegarów znajdujących się na Ziemii daje różnicę we wskazaniu zegarów
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∆t = 7100ns = 7.1µs na dobę. W takim czasie światło przebywa drogę ∆l = 2130m '
2km. Błąd ustalenia położenia wynikający z braku uwzględnienia poprawek wynikających
ze słuszności STW względem mechaniki klasycznej wynosiłby 2km na dobę!

OTW przewiduje spowolnienie upływu czasu w silnym polu grawitacyjnym. Im słabsze
jest pole grawitacyjne, tym szybciej biegną zegary, czyli zegary umieszczone na pokładzie
satelitów biegną szybciej względem tych umieszczonych na Ziemi odwrotnie niż jest to
w przypadku efektu STW. W przypadku systemu GPS dobowa różnica we wskazaniach
zegarów osiąga ∆t = 45700ns = 45.7µs. W takim czasie światło przebywa odległość
∆l = 13710m ' 14km. Oznacza to, że niedokładność wyznaczenia pozycji wynikająca z
braku uwzględnienia OTW wynosiłaby 14km na dobę [3]!

4. Fale grawitacyjne

Ogólna Teoria Względności przewiduje istnienie fal grawitacyjnych, które są prze-
mieszczającym się zaburzeniem krzywizny czasoprzestrzeni. To zaburzenie może mieć dwie
polaryzacje tak, jak jest to przedstawione na Rysunku 5. Należy sobie to wyobrażać do-
słownie, tak, że punkty, które są na Rysunku 5. są punktami czasoprzestrzeni i odległości
między nimi zmieniają się tak, jak widać to na grafice. Jeżeli przez jakikolwiek obszar
przechodzi fala grawitacyjna zmienia on swoje rozmiary, kiedy przez ciało człowieka prze-
chodzi fala grawitacyjna zmieniają się jego rozmiary tak jak zmieniają się odległości między
punktami okręgów z Rysunku 5.

Rysunek 5: Przedstawienie dwóch różnych możliwych polaryzacji fali grawitacyjnej.

Pierwszej pośredniej obserwacji fal grawitacyjnych dokonali Russell Hulse oraz Joseph
Taylor podczas badań układu podwójnego złożonego z pulsara i gwiazdy neutronowej na-
zwany pulsarem Hulse’a-Taylora (symbol katalogowy: PSR B1913+16) [4, 5]. Według OTW
dwa bardzo szybko obiegające się obiekty będą zwalniać i zacieśniać swoją orbitę na skutek
emisji energii w postaci fal grawitacyjnych. Pomiary ruchu dwóch gwiazd neutronowych
dokładnie potwierdziły przewidywania ogólnej teorii względności [6]. Russell Hulse i Joseph
Taylor za to odkrycie otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1993 roku.
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4.1. Technologia i detekcja

Rysunek 6: rozmiary, atomu – ra i jądra
atomowego – rj.

Patrząc na Rysunek 5. można łatwo zaplano-
wać doświadczenie, dzięki któremu można było-
by wykryć obecność fali grawitacyjnej. Trudniej
jest z realizacją technologiczną. Na przykład,
można mierzyć zmianę odległości między dwo-
ma dowolnymi przedmiotami i porównywać, czy
odległość między nimi nie zmienia się dokładnie
tak, jak zmieniałaby się gdyby przez obszar cza-
soprzestrzeni, w której się znajdują, przeszłaby
fala grawitacyjna. Jaka jest konkretna technicz-
na realizacja danego układu pomiarowego, de-
cydują możliwości technologiczne. Zastosowane
współcześnie rozwiązanie stosuje duże interfero-
metry. Zwierciadła umieszczone w dużej odle-
głości, między którymi pomiaru odległości do-
konuje się za pomocą wiązki światła laserowe-
go. Schematycznie układ zwierciadeł i wiązka la-
serowa, stosowanych interferometrów przedsta-
wiona jest na Rysunku 7. Mimo, że sama ogólna
koncepcja układu pomiarowego nie jest skompli-
kowana, to ze względu na naturę fal grawitacyjnych, realizacja technologiczna jest bardzo
trudna. Wiąże się to z bardzo małą amplitudą odchylenia wywoływaną przez fale grawita-
cyjne, co jest związane z bardzo małą względną siłą oddziaływania grawitacyjnego (patrz
tabela 1..) i małą wartością liczbową stałej κ z równania [4]. Cała technologia jest niezwykle
wyrafinowana i skomplikowana z powodu wymaganej precyzji.
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Rysunek 7: Uproszczony schemat interferomeru wykorzystywanego do detekcji fal grawi-
tacyjnych. Po środku znajduje się półprzepuszczalne lustro (kolor błękitny). Na końcach
ramion znajdują się zwierciadła (kolor niebieski), między którymi odległość jest mierzona
z wykorzystaniem interferencji wiązki światła laserowego (kolor czerwony).

Przechodząca fala grawitacyjna wydłuża i skraca ramię interferometru, który jest
w stanie mierzyć zmiany odległości rzędu 10−18m na odległości kilku kilometrów.
To daje możliwość pomiaru zmiany odległości rzędu jednej dziesię-

ciotysięcznej średnicy protonu [7].
Średnica atomu wynosi około 10−10m.
Średnica jądra atomowego to około 10−15m.
Średnica protonu to około 10−16m (Rysunek 6.).

Fale grawitacyjne
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Rysunek 8: detektor LIGO w Handford o długościach ramion 2 i 4 km. Źródło: Land-
sat/Copernicus, Maxar Technologies, USDA Farm Service Agency.

Lista problemów technologicznych jest długa. Wystarczy pomyśleć o problemie eliminacji
wszystkich możliwych drgań otoczenia i samej precyzji pomiaru odległości, związanych
z tym wymagań co do gładkości użytych zwierciadeł.

Obecnie na świecie pracuje kilka detektorów między innymi GEO600 (długość ramion
600m), który mieści się we wsi Ruthe w Niemczech na północ od Hanoweru. Przy detekcji
fal obecnie biorą udział (stan na styczeń 2020 r.) dwa detektory LIGO (Rysunki 8, 9)
i Virgo – ramiona instrumentu mają trzy kilometry długości i znajdują się w Santo Stefano
a Macerata, w pobliżu miasta Piza we Włoszech.

Jak zostało wspomniane wcześniej, czasoprzestrzeń jest bardzo sztywna, a oddziały-
wanie grawitacyjne słabe w związku z tym źródłami fal grawitacyjnych – przemieszczają-
cych się zaburzeń czasoprzestrzeni mogą być bardzo masywne obiekty, które poruszając
się „rwą” za sobą czasoprzestrzeń (Rysunek 10.) albo w trakcie bardzo energetycznych
zdarzeń jak kolizje emitują ogromne ilości energii (czarne dziury, gwiazdy neutronowe, całe
galaktyki, albo ich gromady). Możliwe jest też, że we wczesnej fazie ewolucji Wszechświata,
którego obecnie powszechnie uznawany model przewiduje epokę bardzo szybkiej przyspie-
szonej ekspansji jego rozmiarów – inflację, mogło dojść do emisji fal grawitacyjnych, którego
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źródłem mogła być sama inflacja.

Rysunek 9: detektor LIGO w Livingstone o długości ramion 4 km. Autor: Cal-
tech/MIT/LIGO Laboratory.

4.2. Detekcja

11 lutego 2016 r. grupa LIGO [8] ogłosiła fakt detekcji fal grawitacyjnych. Sygnał zo-
stał odebrany 14 września 2015 roku pochodził od dwóch czarnych dziur o masach 29 i 36
mas Słońca, które połączyły się około 1,3 miliarda lat świetlnych od miejsca detekcji.
W końcowej fazie zderzenia została uwolniona moc porównywalna z ponad 50-krotną mocą
wszystkich gwiazd w obserwowalnym wszechświecie łącznie. Masa nowopowstałej czarnej
dziury wynosiła 62 masy Słońca. Energia równoważna, na podstawie wyrażenia (3), trzem
masom słonecznym została wyemitowana w postaci energii jako fale grawitacyjne. Sygnał
był widziany przez oba detektory LIGO w Livingston i Hanford, z różnicą czasową 7 mili-
sekund, ze względu na odległość i kąt między oboma detektorami, co odpowiada temu, że
fale gawitacyjne przemieszczają się z prędkością światła. W 2017 roku, Rainer Weiss, Kip
Thorne i Barry Barish otrzymali Nagrodę Nobla w dyscyplinie fizyki za ich rolę w odkryciu
fal grawitacyjnych.

Od czasu pierwszej potwierdzonej detekcji sukcesywnie pojawiają się kolejne. Co dzię-
ki temu osiągnęliśmy i jakie są perspektywy dla rozwoju naszej wiedzy w wyniku tego
odkrycia?
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5. Podsumowanie

Rysunek 10: graficzne przedstawienie dwóch
czarnych dziur, które „ciągną za sobą” czaso-
przestrzeń w czasie ruchu obrotowego w okół
wspólnego środka masy.

Ciężko jest wyszukać możliwości praktycz-
nego zastosowania wykrycia fal grawitacyj-
nych, jak to było w przypadku możliwości
zastosowania poprawek pomiaru czasu wy-
nikających z STW i OTW przy uruchamia-
niu systemów nawigacji satelitarnej. Jed-
nak bezpośrednie wykrycie fal grawitacyj-
nych było niezwykłym osiągnięciem techno-
logicznym i odnalezieniem ostatniego bra-
kującego klocka do eksperymentalnego po-
twierdzenia pięknej ogólnej teorii względno-
ści, która uczy nas patrzeć na czas i prze-
strzeń jako nierozłączne i myśleć o grawita-
cji całkiem inaczej niż jawiło się to w teorii
Newtona. Czasoprzestrzeń staje się czymś
fizycznym i przestaje być jedynie pomoc-
niczo wprowadzonym układem współrzęd-
nych.

Co jeszcze daje nam to odkrycie? Co najmniej dwa możliwe kroki milowe dla roz-
woju współczesnej wiedzy i nauki. Po pierwsze, do tej pory najdalej wstecz w historii
ewolucji wszechświata mogliśmy wejrzeć obserwacyjnie do czasu kiedy Wszechświat miał
około 300 tysięcy lat, kiedy miała miejsce epoka ostatniego rozpraszania. A to dlatego,
że to tej pory nasze obserwacje obejmowały jedynie spektrum fal elektromagnetycznych.
Przed epoką ostatniego rozpraszania fotony nie przemieszczały się swobodnie przez czaso-
przestrzeń i pierwsze fotony, które teraz możemy obserwować zostały wyemitowane z tak
zwanej powierzchni ostatniego rozpraszania. Wtedy fotony ostatni raz rozproszyły się na
swobodnych elektronach, temperatura Wszechświata spadła na tyle, żeby mogły powstać
pierwsze atomy wodoru.

Fizyka jest nauką, której podstawą jest doświadczenie/obserwacja. Fizyka nie może
dać nam zrozumienia naszych modeli rzeczywistości bez teorii, jednak jeżeli czegoś nigdy
nie będziemy mogli sprawdzić obserwacyjnie, to wykracza poza ramy fizyki i nauki. Do
tej pory epoka inflacji, która miała miejsce przed epoką ostatniego rozpraszania, mimo że
daje nam wiele efektów, których potrzebujemy, żeby wyjaśnić teoretycznie zjawiska, które
obserwujemy we Wszechświecie takie jak rozkład galaktyk, czy zaburzenia mikrofalowego
promieniowania tła i wiele innych, jest jedynie niepotwierdzoną hipotezą. Jeżeli w czasie
samej inflacji, przed nią, albo przed czasem, od którego fotony swobodnie się przemiesz-
czają, były emitowane fale grawitacyjne odpowiednio dostrojone detektory powinny nam
pozwolić je dostrzec. Otwiera to drzwi dające nową jakość, które do tej pory były dla nas
zamknięte.

Po drugie, mamy nowe spektrum, w którym prowadzimy obserwacje, nową jakość, naj-
prawdopodobniej da nam to obserwacje zjawisk, których jeszcze nie znamy, może takich, o
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których nawet nikt jeszcze do tej pory nie pomyślał. Zdaje się, że nie jest zbytnim optymi-
zmem, myślenie o detekcji fal grawitacyjnych, jak o pojawieniu się całkiem nowej jakości
w nauce, podobnie jak odkrycie kulistości Ziemi, czy ruszenie Ziemi z centrum naszego
Wszechświata na orbitę w okół Słońca, które krąży ze wszystkimi planetami w okół cen-
trum naszej Drogi Mlecznej z prędkością 1 miliona kilometrów na godzinę.
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