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Współczesne problemy fizyki
Przyglądając się stanowi wiedzy współczesnej fizyki, nie sposób nie przyznać słusz-

ności utartemu powiedzeniu, że każde nowe odkrycie rodzi wiele kolejnych pytań. Zakres
i głębia wiedzy we wszystkich działach fizyki jest imponująca z punktu widzenia tego, z
czym mieliśmy do czynienia w XIX wieku, a nawet XX wieku, mimo, że to właśnie w
wieku XX, powstały podwaliny wszystkich nowoczesnych działów fizyki. Sformułowane
“wreszcie” zostały: szczególna teoria względności, ogólna teoria względności, mechanika
kwantowa, kwantowa teoria pola, model standardowy cząstek elementarnych, teoria uni-
fikacji oddziaływań. Każda dziedzina fizyki boryka się z niezliczoną ilością pomniejszych
problemów, na styku teorii i modeli z eksperymentem. Jednak jest to stan naturalny. Ro-
lą nauki jest właśnie badanie takich problemów. Trudno oczekiwać, że znajdziemy się w
stanie, w którym będziemy mieli przebadane i wyjaśnione absolutnie wszystkie zjawiska
zachodzące w przyrodzie. Jednak warto zapoznać z listą kilku niewyjaśnionych problemów
o wadze fundamentalnej.

Znamy rozwiązania wielu zagadnień dobrze ugruntowanych teorii fizycznych. Posiada-
my na poziomie inżynierskim niezliczoną ilość rozwiązanych, zaawansowanych zagadnień
technologicznych. Możemy polecieć w kosmos, regularnie wysyłamy tam satelity, wymienia-
my i przetwarzamy ogromne ilości danych. Dysponujemy także energetyką jądrową, bronią
jądrową, latamy na co dzień samolotami, mamy systemy nawigacji satelitarnej, telefony
komórkowe, czy też podgrzewamy jedzenie w mikrofalówkach. Dosłownie nie sposób w wy-
mienić technologii, którymi się posługujemy. O podstawach ich działania uczymy się w
szkołach i na studiach. Mimo tego nadal istnieją problemy fundamentalne, które pozostają
nierozwiązane. Problemy, które czekają na odkrywców z następnych pokoleń. Kryją się one
w każdym dziale fizyki, a ich waga jest ogromna. Warto uświadamiać potencjalnych nowych
adeptów nauki, czyli uczniów o tym fakcie i tak nauczać fizyki, aby stanowiła przedmiot
interesujący i warty poświecenia mu czasu.

W dalszej części wymienione i krótko scharakteryzowane zostaną fundamentalne proble-
my, przed którymi stoimy i na które warto zwrócić uwagę uczniom przy okazji przerabiania
standardowego programu nauczania.

Ciemna energia i ciemna materia. Bardzo dobrze potwierdzonymi doświadczalnie
i obserwacyjnie, ugruntowanymi teorami są szczególna i ogólna teoria względności (OTW).
Dzięki nim potrafimy opisać ewolucję Wszechświata jako całości. Komputerowo symulu-
jemy rozkład galaktyk, który w rzeczywistości obserwujemy. Mimo tych sukcesów obraz
Wszechświata jaki otrzymaliśmy, można powiedzieć, w doskonałej zgodzie teorii z obser-
wacjami pozostawia nas w sytuacji, w której jedynie ok. 4% materii znajdującej się we
Wszechświecie, to materia jaką znamy. To z czego składa się, znany nam, otaczający nas
świat, a także z czego składają się gwiazdy i to co na co dzień widzimy we wszelkich
doświadczeniach wykonywanych w najpotężniejszych akceleratorach (Rysunek 1).
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Rysunek 1: Procentowy udział składu materialnego Wszechświata

Do wyjaśnienia niektórych zjawisk, potrzebne jest, aby otaczający nas świat w około
25% wypełniony był ciemną materią. Jest ona potrzebna do wyjaśnienia prędkości rotacji
galaktyk, które obserwujemy, także Drogi Mlecznej. Bez ciemnej materii nie da się wy-
jaśnić dynamiki gromad galaktyk, rozkładu galaktyk, a także obserwowanych zaburzeń
promieniowania reliktowego. Do wyjaśnienia tych zjawisk jest potrzebne więcej oddziału-
jącej grawitacyjnie materii niż tej, którą obserwujemy. Dotychczas, mimo licznych prze-
prowadzonych doświadczeń i prowadzonych obserwacji, nie udało nam się zaobserwować
bezpośrednio cząsteczek ciemnej materii.

Z kolei ciemna energia, której zawartość szacujemy na ok. 70% jest potrzebna do
wyjaśnienia obecnej przyspieszonej ekspansji rozmiarów Wszechświata, która pierwszy raz
zarejestrowana została w 1997 r. przez obserwacje gwiazd Supernowych typu Ia i potwier-
dzona została przez inne obserwacje, takie jak barionowe oscylacje akustyczne.

W 2015 r. dokonaliśmy detekcji fal grawitacyjnych ostatniego elementu układanki, któ-
rego nam brakowało, a był przewidziany przez OTW. Mimo tego, że sposób opisu oddzia-
ływania grawitacyjnego przez OTW, także bez fal grawitacyjnych zmienia nasze postrze-
ganie czasoprzestrzeni z abstrakcyjnie wprowadzonego układu współrzędnych matema-
tycznych (czyli bytu nie fizycznego, na coś co może podlegać fizycznym odkształceniom)
to detekcja fal grawitacyjnych powoduje, że myśl ta i wyobrażenie o czasoprzestrzeni jako
o czymś „plastycznym” na nowo może rozpalić wyobraźnię człowieka.

Nadal wszystkim znane pojęcie Wielkiego Wybuchu jest czymś niewyjaśnionym i do
czasu zmierzenia fal grawitacyjnych było całkowicie poza potencjalnym zasięgiem naszych
obserwacji. Interesujące jest to, że ta jak domniemamy kwantowa fluktuacja ugruntowana
na fundamencie teorii kwantów, czyli kwantowej teorii pola, w ramach której obserwujemy
kreację par cząstek staje potencjalnie w zasięgu naszych obserwacji właśnie za pośred-
nictwem obserwacji fal grawitacyjnych. Sprzężonym z tym problemem jest wyjaśnienie i
zrozumienie skąd biorą się cząstki, które zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga sa-
moistnie pojawiają się wszędzie w czasoprzestrzeni by potem anihilować do postaci energii
- samoistne pojawianie się i anihilacja cząstek. Matematyczny model morza cząstek
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Diraca jaki juz posiadamy pozostawia duży niedosyt.
Patrząc w tych kategoriach tego samego typu problemem jest inflacja - gwałtowna

przyspieszona ekspansja rozmiarów czasoprzestrzeni. Obecnie dzięki założeniu, że we wcze-
snym stadium ewolucji miała miejsce epoka inflacji możemy wyjaśnić m.in. obserwowaną
jednorodność i izotropowość Wszechświata. Daje nam ona także początkowe zaburzenia
gęstości, dzięki którym mogły powstać jakiekolwiek struktury (np. gwiazdy, galaktyki i ich
gromady).

Kolejnym ciekawym problemem jest brak ugruntowanej teorii, która wyjaśnia począt-
kową asymetrię między materią i antymaterią. Dzięki niej nie wszystko uległo ani-
hilacji, przez co istnieje obserwowany przez nas Świat, a na nim my.

Aby bardziej zainteresować uczniów warto wspomnieć, że przez problemy interpretacyj-
ne mechaniki kwantowej fizyka poważnie rozważa możliwość istnienia większej liczby
wymiarów przestrzennych niż 3, w ramach teorii strun. Wydawać by się mogło, że
obecnie teoria strun, że przestała się rozwijać przez to, że jej skomplikowanie matematyczne
powoduje dużą trudność w otrzymaniu wielkości, które można byłoby poddać weryfikacji
eksperymentalnej. Jednak nadal nie można wykluczyć możliwości, że stanowi ona bardziej
fundamentalną teorię od tych, które obecnie są wypracowane. Potrzebujemy teorii, która
połączy w sobie oddziaływania grawitacyjne opisywane obecnie przez OTW z mechaniką
kwantową. Teoria strun ma być odpowiedzią na ten problem. Obecnie OTW w granicach,
w których obowiązuje mechanika kwantowa, daje wielkości, które przyjmują wartości oso-
bliwe i przez to brakuje nam narzędzi do kompletnego opisu wszystkich zjawisk, z jakimi
mamy do czynienia, np. z czarnymi dziurami, czy początkiem Wszechświata.

Kolejną hipotezą coraz poważniej rozważaną w nauce jest teoria wielu światów.
Rozważania na temat powstania naszego Wszechświata oraz niektóre interpretacje mecha-
niki kwantowej nie pozwalają wykluczyć możliwości, że w rzeczywistości istnieje więcej
wszechświatów niż tylko nasz. Bada się taką możliwość równolegle z poszukiwaniem testów
obserwacyjnych takiej teorii. Może w przyszłości dojdzie do kolejnej zmiany paradygmatu,
jak wielokrotnie miało to miejsce dotychczas? Zaczęliśmy od rozważań o płaskiej Ziemi
przeszliśmy do kulistej. Potem przesunęliśmy Ziemię z centrum Wszechświata na orbitę
Słońca, a następnie przesunęliśmy Słońce do centrum naszego układu słonecznego. Sam
Wszechświat rozszerzyliśmy poza granice układu słonecznego. Dopiero przyszłe badania
pokażą czy stoi coś na przeszkodzie dalszego przesunięcia paradygmatu do teorii wielu
światów.

Przytoczone wyżej przykłady na pewno nie stanowią kompletnej listy. Warto dodać
do niej jeszcze np. zjawiska znane i nauczane w szkołach, czyli równoważność masy i
energii oraz dualizm korpuskularno-falowy. Obu tych faktów nie można zrozumieć na
prosty, „zdroworozsądkowy” sposób. Poruszone przykłady zostały przytoczone w nadziei,
że każdy uczeń znajdzie wśród nich problemy, które rozbudzą jego wyobraźnię i pozwolą
spojrzeć na fizykę jako na fascynującą naukę opisującą nasz świat pełen nieintuicyjnych
zjawisk i zagadek. Jest to niewątpliwie coś więcej niż zbiór, trudnych, nużących zadań do
rozwiązania.
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