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Ludzie sądzą, że wiele ich 
wynalazków jest ich własnym 

dziełem. 
Tak jednak nie jest – to Natura 

najpierw te dzieła przetestowała, 
a człowiek dopiero potem je 

„odkrył”.



Tak też było z największym osiągnięciem 
XX wieku jakim jest podporządkowanie 
sobie przez człowieka energii płynącej 

z jąder atomowych. 
Jednak zacznijmy po kolei ...



... i odpowiedzmy na pytanie co 
wspólnego może mieć daleki 

Wszechświat z tym co działo się dawniej 
lub dzieje się teraz na Ziemi

Podstawowe wątki:
1. Hipoteza Wielkich Liczb Diraca 

a stałe fizyki?
2. Ewolucja kosmosu ze zmiennymi stałymi.
3. Oklo a pomiar stałych oddziaływań fizyki.

 



Hipoteza Wielkich Liczb Diraca
  luty 1937 – Paul Adrien Maurice Dirac (19021984) udaje się w podróż 

poślubną z siostrą Eugene Wignera, Margit – w trakcie podróży 

     znajduje interesujące relacje pomiędzy wielkościami związanymi ze 
strukturą atomu i kosmosem 

    Notacja: 
Ładunek elektronu e = 1,6 x 1019 C; 

Masa elektronu me = 9,1 x 1031 kg; masa protonu mp = 1,67 x 1027 kg; 

Prędkość światła c = 3 x 108 m/s; stała grawitacji 6,67 x 1011 m3/kg s2 ; 

stała Plancka h/2π = 1.055 x 1034 J s;

Parametr Hubble’a w chwili obecnej

H0 = 72 km/ s Mpc    (1pc = 3,0856 x 1018 cm)



FAKTY

1. Stosunek siły elektrycznej do grawitacyjnej 

e2/4πεG me mp  = 2,3 x 1039 ~ 1040 



FAKTY

2. Stosunek obserwowalnego rozmiaru Wszechświata do 
klasycznego promienia orbity elektronu 

(c/H0) / (e2/4 mπε ec2) = 5,1 x 1040 ~ 1040



FAKTY
3. Liczba cząstek w obserwowalnym Wszechświecie 

N = (4/3) [π ρ (c/H0)3]/ mp = c3/(2 mp GH0) = 
5,55 x 1080 ~ (1040)2

gdzie gęstość krytyczna 
  ρ = (3H0

2)/(8 π G) ~ 1029  g/cm3

Parametr Hubble’a zależy od czasu:
H(t) = (da/dt)/a    

gdzie a(t) – czynnik skali



Cenna uwaga: liczby uzyskane w punktach 2 i 3 
zawierają parametr Hubble’a

Wniosek: 
albo

są one tylko wynikiem koincydencji związanej z 
chwilą obecną i mogą się zmieniać

albo   
gdyby miały pozostać takie same ze względu na 

pewne głębsze racje fizyczne, to któraś ze stałych 
fundamentalnych musiałaby się zmieniać



Konsekwencje: e, me, mp mogłyby prowadzić do 
przeformułowania fizyki atomowej i jądrowej.
„Bezpieczny” wniosek Diraca: jedynie „stała” 

grawitacyjna G może się zmieniać

Jeśli G ~ H(t) = (da/dt)/a  ,
To      a(t) ~ t1/3 oraz G(t) ~ 1/t  

Wniosek: stosunek siły elektrycznej do grawitacyjnej 
jest duży bowiem Wszechświat jest „stary” tzn. 

Fe/Fp ~ e2/ me mp  t !!!



Teoria Grawitacji BransaDicke’a
  Ernst Mach  (1838 – 1916) – masa inercjalna danej cząstki we 

Wszechświecie jest następstwem oddziaływania na nią całej otaczającej 
ją masy cząstek Wszechświata

De Sitter (1917) i Gödel (1949) udowodnili, że ta zasada nie jest spełniona 
przez Ogólną Teorię Względności Einsteina

  
 Propozycja BransaDicke’a:

Stała grawitacyjna G powinna być związana ze średnim potencjałem 

grawitacyjnym mas otaczających daną cząstkę: 
< Φ > = GM/ (c/H0) ~ 1/G = 1, 35 x 1028 g/cm



  

 Ta propozycja pozwala na przenoszenie pola 
grawitacyjnego nie tylko przez cząstki tensorowe 

(grawitony – analogi fotonów) ale także przez cząstki 

skalarne – tzw. skalarnotensorowa teoria grawitacji. 

Zaleta: 

idea ta jest wykorzystywana w teorii unifikacji 
oddziaływań podstawowych (elektromagnetyczne, 

grawitacyjne, jądrowe słabe i jądrowe silne) jaką jest 
teoria superstrun, gdzie wymagana jest zmienność 

intensywności oddziaływań dla uzyskania ich unifikacji 
blisko Wielkiego Wybuchu.  



  

Współczesne propozycje: 
• Teorie ze zmieniającą się prędkością światła c 

• Teorie ze zmieniającą się stałą struktury subtelnej 
(oddziaływań elektromagnetycznych) 

   α = (2πe2)/(hc) = 1/(137,036) 
• Teorie ze zmieniającą się stałą grawitacyjną G

(ograniczenie obs. |(dG/dt)/G| < 1013/rok 

z nukleozyntezy pierwotnej)
• Teorie ze zmieniającym się stosunkiem masy elektronu 

do masy protonu 

    me / mp = 1/1836

(ograniczenie obs. 5,7 x 1014/rok z obserwacji kwazarów)



  

Współczesne propozycje cd.: 
• Teorie ze zmieniającą się stałą sprzężenia oddziaływań 

jądrowych słabych  

   αw = (g2)/(2hc) ~ 1/27 

• Teorie ze zmieniającą się stałą sprzężenia oddziaływań 
jądrowych silnych  

   αs = (g2)/(2hc) ~ 1 

• Teorie ze zmieniającą się ......................

Fascynujące konsekwencje zmienności 
stałych natury:



Silna Zasada Antropiczna 
Wszechświat musi posiadać własności, które 

pozwolą na rozwinięcie się życia na pewnym etapie 
jego ewolucji. 

Inaczej (fizycznie): 
stałe natury (np. stała grawitacji) i prawa natury 
(np. prawo powszechnego ciążenia) muszą mieć 

wartości lub postać, która dopuszcza istnienie życia 

Ewolucja kosmosu ze zmiennymi stałymi



Jedna z interpretacji

Cały zespół innych wszechświatów jest konieczny, 
aby mógł zaistnieć Nasz Wszechświat. 

(Teoria wieluświatów H. Everetta; współczesna 
teoria superstrun dopuszcza ogromną liczbę 

sposobów
(10500) generacji możliwych stałych natury. 

Każdy z tych Wszechświatów może rządzić się 
innymi prawami natury (różne grupy unifikacji)) 







Oklo a pomiar stałych oddziaływań fizyki?

  Ya. B. Zeldovich (1942); Paul K. Kuroda (1956)   uran 235 oraz uran 238 
mają różne czasy życia a zatem w przeszłości obfitość inicjującego reakcję 
łańcuchową uranu 235 mogła być większa i taka reakcja mogła zachodzić 

samoczynnie w naturze. 

U235 – 7,038 x 108 lat

U238 – 4,468 x 109 lat

Dzisiaj:  U235/U238 = 0,720 %

Gdy formowała się Ziemia 4,5 mld lat temu:  17 %

Epoka prekambryjska (protezoik) 1,8 mld lat temu: 3,2 % 

Minimalna „wzbogacona” ilość do zajścia reakcji rozpadu: 3 %

  





H. Bouziges (1972) odkrył deficyt U235 wielkości 0,003 % w rudach uranu 
dostarczanych z rejonu OKLO w Gabonie (Afryka Zachodnia). 

Dokładne badania wykazały, 
że faktycznie mogły zaistnieć 

warunki do naturalnego rozpadu
U235 zmieszanego z wodą jako 

moderatorem reakcji jak we 
współczesnych reaktorach 

jądrowych.



Strefa reaktora Oklo: 

1 – piaskowiec; 2 – granice złóż rudy; 3 – ściana z piaskowca; 4 – podstawa 
złoża; 5 – strefa reaktora gdzie wydobywa się rudę; 6 – wyeksploatowane 

złoża; 7 – miejsca pozostawione do badań naukowych.



n +149Sm = 150Sm + γ,

Czy ma to coś wspólnego ze zmiennością stałych sprzężenia 
oddziaływań fundamentalnych?

Alex Shlyakhter (1976) – zbadał reakcję „wyłapywania” neutronów 
przez jądra samaru w  rejonie reaktora

która mogła zmniejszyć ilość samaru 149, który jest dzisiaj 
obserwowany na poziomie obfitości 13,8 %. 

Proces ten jest zdominowany przez rezonans o energii 
Er = 97,3 mili eV (103)

Podczas gdy skala jądra atomowego jest rzędu 
Mega eV (106)



Niezwykle „czuły” rezonans

  Powstaje dzięki prawie idealnemu kasowaniu się 
coulombowskiego odpychania (zależnego od α)  oraz silnego 

przyciągania (zależnego od αs). 

Zatem:

niewielka zmiana (rzędu MeV) może dawać znaczącą zmianę Er 

i tym samym zmianę przekroju czynnego dla reakcji w stosunku 
do dzisiejszej wartości

  



Dwie skale energii jadra: skala rezonansu neutronu eV oraz skala MeV studni 

potencjalu. Linie ciagle pokazuja aktualna energie rezonansu natomiast przerywane 

pokazuja pozycje zmieniona.



Wniosek ΔEr ~ 50 MeV  



Zatem jeśli za rezonans odpowiadają oddziaływania silne to
   Δ αs / αs = Er/V0 ~ 109  

co po podzieleniu przez wiek Oklo daje 

((d  Δ αs)/dt)/ αs ~ 5 x 1019 na rok .

Zatem jeśli za rezonans odpowiadają oddziaływania 
elektromagnetyczne to

((d  Δ α)/dt)/ α ~ 5 x 1019 na rok .

Zatem jeśli za rezonans odpowiadają oddziaływania słabe to

((d  Δ αw)/dt)/ αw ~ 5 x 1019 na rok .



Podsumowanie: 

• Istnieją spore przesłanki aby rozważać poważnie mozliwość 
zmienności w czasie stałych fizyki
• Wcale nie jest jasne, że we wczesnym Wszechświecie a także w 
dalekich zakątkach Wszechświata lub też w Multiwszechświecie 
stałe fundamentalne muszą przyjmować koniecznie te same 
wartości, które dzisiaj obserwujemy
• Wszechświat stanowi jedność i nie można rozgraniczać między 
tym co jest „blisko” na Ziemi od tego co znajduje się daleko lub 
też miało miejsce w dalekiej przeszłości 
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