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II. Elementy kosmologii i jej 
aspekty filozoficzne.

1. Pojęcie czasoprzestrzeni. Wielowymia
rowość. Pętle czasowe i podróże w czasie. 

 Przestrzeń i czas  pojęcia, których 
intuicyjnie doświadczamy w życiu 
codziennym (zmysły). 



Nabierają nieco innego znaczenia w fizyce 
Przestrzeń – miejsce w którym się 
znajdujemy, jest punktem w całym 

zbiorze miejsc „możliwych do zajęcia”
(intuicyjnie prawie oczywiste)

Punkt:
 na linii 
 na płaszczyźnie
 w przestrzeni

(1,2,3 wymiary)
4 wymiary – dodajemy 

jeszcze jeden „bok”

.

. .



Skąd wiemy, że istnieje czas? 
Czujemy subiektywnie jego upływanie (starzejemy się) – psychologia.

Skąd się bierze to poczucie? 
Obserwujemy RUCH materii – zmienia ona miejsca w których 

się znajduje. (fizyka)

 linia 
 płaszczyzna
 w przestrzeni jeszcze 
 więcej możliwości

.

.
.

„w tył” „w przód”

więcej
możliwości

TAM

TU



Czas niezbędny, aby powiedzieć: 
Przedmiot był „tam” a teraz jest „tu”!

Linia łącząca „tam” i „tu” to rzeczywista droga (tor) ciała w 
przestrzeni.

W kontekście ruchu: 
„tam” i „tu” mają sens jedynie po wprowadzeniu pojęcia 

CZASU.

Doświadczenie poucza nas, że „upływanie” zachodzi 
w jednym „kierunku”!

„Słoń w składzie porcelany” – rozbite naczynia mogą 
samorzutnie się 

„złożyć” tylko na kadrze filmowym – nigdy w rzeczywistości 
(II Zasada Termodynamiki)



Wynika stąd, że:  
Czas może być opisany 1wymiarową linią ze strzałką

.
przeszłość przyszłość

Strzałki czasu:
Psychologiczna
Termodynamiczna
Elektromagnetyczna
Kwantowomechaniczna
Kosmologiczna
 ............



Pytanie filozoficzne: Czy czas można wyeliminować? 
  

Tak, pod warunkiem, że wyeliminujemy ruch!!!

„Dla Boga nie ma czasu”

Stacjonarne teorie Wszechświata – np. kwantowa grawitacja 
(znika klasyczny ruch, znika czas).

Czy wymiary przestrzenne i czasowy można połączyć w jeden byt?

Tak! 

CZASOPRZESTRZEŃ (3+1) – nowe pojęcie
 



Jednak nie można zapominać o odrębnym charakterze 
fizycznym czasu i przestrzeni !!!!!!

Czasowi przypisujemy drogę jaką pokonuje światło.

w

w = c t  [m/s * s = m]

Albert Einstein – 1905 
(Szczególna Teoria

Względności)

Hermann Minkowski  1908



Ma to odzwierciedlenie w matematycznym opisie czasoprzestrzeni:

Euklidesowa Pseudoeuklidesowa

z
y

x

β

γ

α

twierdzenie Pitagorasa twierdzenie „Pitagorasa”

x2 + y2 = z2

 α + β + γ = 180

x2  y2 = z2

 α + β + γ # 180
minus!



Euklidesowa Pseudoeuklidesowa

. .. .
x, y, z x+dx, y+dy, z+dz c(t+dt), x+dx, y+dy, z+dzct, x, y, z

odległość przestrzenna 
między dwoma punktami

(tw. Pitagorasa)

odległość czasoprzestrzenna
między dwoma punktami

(tw. „Pitagorasa”)

ds2 = dx2  + dy2  + dz2 ds2 =  c2dt2 + dx2  + dy2  + dz2

Pojawiają się obszary niedostępne obserwatorowi – leżą 
poza tzw. stożkami świetlnymi obserwatora, bo nie można 

podróżować szybciej niż światło!!!

minus!



Wyjaśnienie: informacja rozchodzi się ze skończoną prędkością

.

.

.A B

kr ó tsza droga

O

dłu ższa droga

Równoczesne błyskawice 
w punktach A i B

Będą odebrane jako zdarzenia nierównoczesne
bowiem światło z B dobiegnie później do O 
(choć zawsze w „kierunku” przyszłości) – 

odległość w czasie nie ma znaczenia absolutnego

Oczywiście grzmot słyszymy odpowiednio 
później niż błysk (ale wciąż później z punktu B) 

bowiem 
prędkość dźwięku, V = 330 m/s

prędkość światła, c = 300.000.000 m/s



Modele 
czasoprzestrzeni:

Arystotelesa 
(czas i przestrzeń 

absolutna)
GalileuszaNewtona

(czas absolutny, 
przestrzeń 
względna)

Minkowskiego
(czas i przestrzeń 

względne)





„Wygięcie” możliwe dzięki Ogólnej Teorii 
Względności Einsteina (następny wykład). 

Model Gödla (1949) – wirujący Wszechświat.



Można zatoczyć „zamkniętą pętlę czasową” (CTC)
i zobaczyć siebie samego młodszego lub starszego 

stojącego obok (teoretycznie nieskończenie wiele kopii)

Hipotetyczne warunki fizyczne, 
które umożliwiałyby zataczanie 
zamkniętych pętli czasowych 
nazywamy „maszynami czasu”

(pisarz, H.G. Wells, 1895)



Czy jednak podróże w czasie mają sens i są zgodne z prawami fizyki? 

Fakty: Paradoksy:
1. Nie spotkaliśmy „siebie samych” 
       z przeszłości lub z przyszłości.
2. W życiu pamiętamy tylko przeszłość?
3. ......

1. Co stanie się z człowiekiem, który 
     wróci do przeszłości i zabije swoich 
      rodziców? Jak się mógł urodzić?
2.   Jeśli stworzymy maszynę czasu, to 
      można będzie jej użyć, ażeby cofnąć 
      się w czasie i zapobiec jej stworzeniu.
3. .........

II Zasada Termodynamiki – samorzutny wzrost nieporządku – wydaje 
się wykluczać podróże w czasie.

S. Hawking (1992) – postulat chronologii czasowej 
(czyli uporządkowania w czasie): 

zamknięte pętle czasowe powinny być unikane w poprawnej teorii!



Wielowymiarowość:

Matematycznie nie jest problemem rozważać więcej 
niż 3 wymiary przestrzeni. 

Wystarczy narysować więcej kierunków w przestrzeni 
(długość, szerokość, wysokość, .................?????).

Jednak muszą one być do siebie prostopadłe!
1

2

4

3 Teoria superstrun wymaga albo 10 albo 
26 wymiarów przestrzennych!!!

Ciekawostka: pomarańcza w 50 wymiarach 
to prawie wyłącznie sama skórka! 

n

. .
.
.



Jest teoretycznie możliwe, żeby istniały 2 lub więcej wymiary czasowe
i wówczas czas zataczałby pętle!!!

czas 1

czas 2

pętla Efektywnie „wyginamy” i łączymy
2 ustalone punkty na 
1wymiarowej osi czasu

.
.

TERAZ

POTEM

TERAZ=
POTEM



 wieczne odradzanie się
 analogia do cyklicznego 
   ruchu ciał niebieskich
 jednokierunkowość budziła 
   lęk (koniec świata)

Cykliczność i jednokierunkowość czasu

Majowie, Grecy Tradycja JudeoChrześcijańska

 ukrzyżowanie Chrystusa 
   jako zdarzenie wyjątkowe 
   i niepowtarzalne
teoria ewolucji (odkrycia 
   archeologiczne)



2. Geometria czasoprzestrzeni. Czarne dziury, 
struny, pierścienie i saturny. Gwiazdy 
neutronowe. Soczewki grawitacyjne.  

Czym jest czasoprzestrzeń? 

Jest zbiorem wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych 
(punktochwil albo inaczej miejsc „tu i teraz”).

Izaak Newton: (czaso)przestrzeń jest 
„areną” dla ruchów materii lub inaczej 

pojemnikiem w którym pojawia się i 
ewoluuje materia. 

Minkowski – „arena” bez materii.



Albert Einstein (1915) – Ogólna Teoria Względności 

Czasoporzestrzeń to zbiór wszystkich możliwych 
zdarzeń elementarnych, który jest modyfikowany 

oddziaływaniem z materią. 

Według Einsteina ten zbiór może być odwzorowany na 

obiekt geometryczny (linia, płaszczyzna itd.) i dalej ten 
obiekt geometryczny może być „odkształcany” pod 

wpływem znajdującej się w nim materii. 

Zatem czasoprzestrzeń może zachowywać się jak kartka 
papieru, którą można dowolnie wyginać, a odpowiada 

za to oddziaływanie grawitacyjne.



Ogólna Teoria Względności
Geometria = Materia 

Rμν – ½ gμν R = (8πG/c4) Tμν

Albert Einstein (18791955)



Czarna dziura i jej formowanie się

Otoczona horyzontem (tu: sfera 
Schwarzschilda) r_s = 2GM/c2

– pod horyzontem wszystko znika, 
jest wchłaniane



Ruch ciała spadającego na czarną dziurę przypomina ruch 
monety wpadającej do lejka (podobny do ruchu spiralnego). 

W rzucie na płaszczyznę, którą możemy wyobrazić sobie 
pod lejkiem ten ruch jest równoważny 

ruchowi po elipsie, która ulega obrotowi o niewielki kąt

Taki ruch wykonywała planeta Merkury – 
obrót to 43’’ (sekundy łuku) na stulecie. Nie 

potrafiono tego wytłumaczyć za pomocą teorii 
grawitacji Newtona (tzw. obrót peryhelium).

A. Einstein (1915), jak się wyraził, doznał 
„mistycznego przeżycia”, gdy z jego 

wyliczeń okazało się, że Merkury obraca 
się w ten sposób. 



• d = 4

czarna 
dziura 
Kerra

Obracająca się czarna dziura i jej obraz w centrum galaktyki

4 wymiary (3+1)



Czarne struny i czarne ściany
(pojawia się horyzont, ale jest on 

albo nieskończonym cylindrem albo 
nieskończonymi płaszczyznami)



Czarna dziura – wszystko jest wchłaniane w kierunku 
przyszłości 

Biała dziura – wszystko jest wypychane w kierunku 
przyszłości

Łączymy czarną dziurę z białą dziurą i tworzymy 
tunel czasoprzestrzenny



Maszyna czasu Wheelera (przykład tunelu)



• d = 5

czarne dziury 
Myersa

Perry’ego 

Black Ring

Najnowsze ciekawostki (Emparan, Reall 2004, inni)

Jeśli czasoprzestrzeń ma 5 wymiarów lub więcej, to 
możliwe są obiekty typu czarne dziury, ale bardziej 

złożone geometrycznie (wciąż przykryte horyzontem).

podwójne czarne dziury czarne pierścienie



DiRings Black Saturn

Bicycling Rings

dwukołowe pierścienie

Podwójne pierścienie czarne saturny



Czarne dziury itd. to przykłady tzw. obiektów zwartych 
w astronomii. 

Powstają one w wyniku „upakowania” materii 
(pamiętamy, że atomy są prawie „puste”).

Czarne dziury  
ρ = nieskończoność (osobliwość)

Gwiazdy neutronowe – „upakowane” neutrony
ρ = 1015 g/cm3 





Białe karły – „upakowane” elektrony 

 ρ = 107 g/cm3  (M= 1,4 M Słońca)



Soczewki grawitacyjne – odchylają promienie 
światła przechodzące obok obiektów zwartych

Zjawisko to jest analogiczne do zjawiska fatamorgany na pustyni 
(gęstość powietrza zmienia się wraz z temperaturą).



Ekspedycja słoneczna podczas zaćmienia (1919 rok) 
udowodniono, że promienie światła są odchylane 

w pobliżu Słońca o 

2 r_s = 4GM/c2  = 1,75’’ (sekundy łuku) 

(kąt pełny = 360 stopni; 1 stopień = 60 minut łuku; 1minuta = 60 sekund łuku)

Pierwsze bezpośrednie potwierdzenie słuszności 
Ogólnej Teorii Względności Einsteina





Duży efekt soczewkowania grawitacyjnego może 
umożliwić oglądanie obiektu „z tyłu” 

Widoczna jest „ciemna” strona Księżyca – promienie 
światła „zawracają” pod wpływem pola grawitacyjnego



3. Podstawowe modele kosmologiczne 
(Einsteina, deSittera, Friedmanna). 

Wielki Wybuch. Inflacja kosmologiczna.
Historia gorącego Wszechświata. 

Sukces teorii Einsteina przy opisie obiektów zwartych, 
soczewkowania grawitacyjnego w pobliżu Słońca, a także ruchu 

peryhelium Merkurego zachęcił go do próby skonstruowania 
modelu całego Wszechświata w oparciu o jego teorię. 

Konstrukcja modelu Wszechświata w oparciu o teorię grawitacji 
Newtona napotykała na trudności koncepcyjne – sprawiły to 

problematyczne założenia natury filozoficznej:

Wszechświat jest nieskończony i statyczny. 



Nocne niebo jest ciemne.



Paradoks Olbersa: do każdego punktu dociera 
nieskończenie wiele światła – nocne niebo 
powinno świecić nieskończonym blaskiem.

Analogia do głębokiego lasu – na linii wzroku zawsze 
znajdziemy pień drzewa:



Paradoks Seeligera: w nieskończonym 
Wszechświecie każdy punkt masywny jest 

przyciągany z nieskończoną siłą  wszystkie ciała 
materialne powinny pospadać na siebie.



Einstein nie odrzucił filozoficznego założenia 
o statyczności Wszechświata.

Niestety równania jego teorii nie dawały 
statycznego rozwiązania  – do utrzymania 

statyczności potrzebna mu była 
antygrawitacja (odpychanie) realizująca się 

jako 
ujemne ciśnienie w tym Wszechświecie

(tzw. stała kosmologiczna Λ). 

Rμν – ½ gμν R + Λ gμν = (8πG/c4) Tμν



Ujemne ciśnienie – „naciągamy” ciecz
(Berthelot 1850 – minus 50 atm)

(włoskowatość – woda w drzewach)



Galaktyka1 Galaktyka2

Czas
(1 wymiar)

Przestrzeń – 3 wymiary

t = t_1

t = t_2

Model 
Statyczny
Einsteina

(1917)

Przestrzeń to 3wymiarowa
powierzchnia sfery

promie
ń  św. 



Charakterystyka modelu:
• dwie galaktyki pozostają w stałej odległości od siebie 

(statyczność) – Wszechświat wygląda tak samo w każdej 
chwili czasu 

• stożki świetlne są skierowane ku przyszłości
• promień świetlny może okrążyć Wszechświat 

w skończonym czasie
• materia wypełniająca Wszechświat tak go zakrzywia, 

że w każdej chwili geometrycznie może on być 
przedstawiony jako powierzchnia sfery 

(ale ta „powierzchnia” ma teraz 3 wymiary, zamiast 
tak jak w „zwykłym” przypadku 2 wymiary)



Jednak w tym samym czasie (1917) 
Willem de Sitter (18721934) 

zauważył, że w obecności stałej 
kosmologicznej można też  

skonstruować model niestatyczny 
Wszechświata

 



Galaktyka1Galaktyka2

czas

Przestrzeń – 3 wymiary

t = t_1

t = t_2

Model
Stacjonarny 

De Sittera
(1917)

Przestrzeń to powierzchnia 
sfery, której promień rośnie



Charakterystyka modelu:
• dwie galaktyki oddalają się od siebie równomiernie 
(niestatyczność, stacjonarność) – Wszechświat jest 

coraz większy w każdej kolejnej chwili czasu 
• stożki świetlne są skierowane ku przyszłości

• materia wypełniająca Wszechświat tak go zakrzywia, 
że w każdej chwili geometrycznie może on być 

przedstawiony jako powierzchnia sfery i 
promień tej sfery staje się coraz większy w każdej kolejnej 

chwili czasu 
(każda powierzchnia sfery ma 3 wymiary, tak jak 

 Modelu Statycznym Einsteina)



Alexander Friedman (18881925, 
S. Petersburg) – kilka lat polemizował z 

Einsteinem jako recenzentem pracy do “Annalen der 
Physik” w Berlinie bowiem...



...udowodnił, że Einstein się mylił   
Wszechświat (z antygrawitacją czy 

bez) powinien się rozszerzać – ściślej, 
galaktyki powinny oddalać się od 

siebie nieograniczenie albo do zupełnej 
pustki albo ponownie zacząć się do 

siebie zbliżać.



Edwin Hubble (adwokat, który porzucił 
zawód dla astronomii!!!).



Wykorzystując zjawisko analogiczne do 
wzrostu lub spadku wysokości dźwięku 
zbliżającej się do nas lub oddalającej 

karetki pogotowia (tzw. efekt Dopplera)...



...zaobserwował, że wszystkie bliskie 
galaktyki oddalają się od Ziemi z określoną 

prędkością, którą zmierzył (parametr 
Hubble'a, 1928).



Wniosek Friedmana poparty obserwacją 
Hubble'a: skoro galaktyki teraz się 

oddalają od siebie, to kiedyś mogły być 
bardzo blisko siebie, a nawet mogły być 

ściśnięte do ogromnej gęstości 
początkiem Wszechświata mógł być Wielki 

Wybuch. 
Wielki Wybuch to przykład osobliwości 
(gęstość energii i ciśnienie nieskończone)

Modele Wszechświata Friedmanna – zawierają jako 
szczególne przypadki zarówno Model Einsteina jak też 

Model de Sittera.







Historia gorącego Wszechświata 
• 0,0000000000000000000000000000000000

0000000000000000 – Wielki Wybuch
• 1/1(44 zera) sekundy – tzw. era Plancka 
• 1/1(35 zer) sekundy – kosmiczna inflacja, 

czyli niezwykle szybkie rozszerzanie się



• pierwsze 3 minuty – formowanie się 
kwarków, nukleonów, jąder atomowych

• 300.000 lat – formowanie się atomów – 
jądra łączą się z elektronami 



Mikrofalowe promieniowanie tła  
“koronny” dowód istnienia “gęstej zupy” 

protonów, elektronów i fal elektromagnety
cznych 300.000 lat po Wielkim Wybuchu.  

Protony i elektrony utworzyły atomy, a 
promieniowanie tła odłączyło się i wypełnia 

prawie jednorodnie Wszechświat.
(1% szumu na ekranie odłączonego od 

anteny telewizora pochodzi z tego 
promieniowania, podobną „gęstą zupę” 

otrzymujemy w laboratoriach jądrowych)



A.Penzias i R.Wilson 1965 (Nobel 1978) 
udowodnili istnienie promieniowania 

J.Mather i G.Smoot '92'03 (Nobel 2006) 
udowodnili, że w to promieniowanie 

wdrukowane są zaburzenia z ery 300.000 
lat po Wielkim Wybuchu, które pozwoliły 
na powstanie skupisk materii  galaktyk



Antena Penziasa i Wilsona oraz 
 satelity COBE i WMAP



Wielki Wybuch i “gorąca zupa” 
cząstek ewoluująca w czasie to realna 
historia Wszechświata – tak realna, 
jak realna okazała się historia mitu 

Troi po odkryciu Heinricha 
Schliemanna.



1 miliard lat – formowanie się galaktyk

w następstwie pierwotnych „kwantowych”
zaburzeń gęstości wytworzonych podczas 

inflacji kosmologicznej 

bez tych zaburzeń pierwotnych nie da się 
wyjaśnić obecnej struktury galaktyk

Wiek Wszechświata dzisiaj – 15 mld lat



Tło fal grawitacyjnych – najbliższy 
sygnał od Wielkiego Wybuchu – wciąż 

nie odkryte (projekt LISA)



4. Ciemna materia, ciemna energia i kwintesencja. 
Egzotyczne osobliwości we Wszechświecie.  

Ciemna materia – nieświecąca materia wypełniająca galaktyki, 
której oddziaływanie grawitacyjne daje obserwowalny efekt.

Ciemna energia – einsteinowska materia o ujemnym ciśnieniu, 
powodująca efekt przyspieszonej ekspansji Wszechświata. 

Kwintesencja – materia o ujemnym ciśnieniu, która jest 
opisana najprostszym fizycznym polem skalarnym 

zmieniającym się w czasie. 



 Geneza: pod koniec lat 90tych dwa zespoły badawcze 
(Supernovae Cosmology Project i Highz Team) 

obserwowały znienacka wybuchające gwiazdy supernowe, 

które służą pomiarowi odległości w kosmologii. 



Obserwacje tych 
gwiazd w dalekich 

galaktykach pozwoliły 
na stwierdzenie, że 
dzisiejsza prędkość 

oddalania się galaktyk 
od siebie rośnie 

(przyspieszenie), 
podobnie jak rośnie 

prędkość samochodu 
wyścigowego tuż po 
wyjściu z zakrętu.    



 Wniosek: 
we Wszechświecie 
dominują cząstki 

dające ujemne 
ciśnienie, czyli 
antygrawitację 
Einsteina (tzw. 

ciemna energia), 
choć sam 

Wszechświat nie 
jest statyczny.  



Robert  Caldwell  (1999)  –  antygrawitacja 
jest większa niż  sądzono (dominują  cząstki 
określane  jako  “fantom”)  i  prowadzi  do 
całkowitego  rozerwania  Wszechświata
(obserwator  na  Ziemi  zorientuje  się  o  tym 
fakcie  zbyt  późno,  jeśli  nie  będzie 
obserwował  tego,  co  dzieje  się  daleko  w 
kosmosie).



Wielkie Rozerwanie

 Gęstość energii nieskoń
czona

 Ciśnienie nieskończone
 Wszechświat 

nieskończenie duży 
(w Wielkim Wybuchu 
nieskończenie mały) 



Scenariusz dochodzenia do Wielkiego Rozerwania
( czas liczony “do Wielkiego Rozerwania”) 

• 1 miliard lat – rozrywają się Gromady 
Galaktyk

• 60 milionów lat – rozrywa się Droga Mleczna
• 3 miesiące – rozpada się Układ Słoneczny
• 30 minut  „wybucha” Ziemia
• 1/1(19 zer) – rozpadają się poszczególne atomy
• 35.000.000.000 (35 miliardów lat od Wielkiego 

Wybuchu) – Wielkie Rozerwanie 



„Nagłe” osobliwości w przyszłości i 
uogólnione nagłe osobliwości w przyszłości 

(Barrow 2004). 

–Charakterystyka: 
– gęstość energii skończona
– ciśnienie nieskończone
– pochodne ciśnienia 
nieskończone (uogólnione 
nagłe osobliwości)



Siły pływowe i “nagłe” szarpnięcie
MPD, Denkiewicz i  

Hendry (2007) 
 udowodnili, że nagłe 

szarpnięcie może pojawić 
się już nawet za ok. 10 

milionów lat!!!
 łagodna  osobliwość 
(niekoniecznie musi 

oznaczać koniec 
Wszechświata) 



5. Pierwotna nukleosynteza i jej aspekt 
antropiczny.  

W koncepcji gorącego Wszechświata około 
1 sekundy po Wielkim Wybuchu formują się 

jądra atomów – proces ten nazywamy nukleosyntezą

Astronomowie zmierzyli stosunek ilości helu (2 protony 
i 2 neutrony) do wodoru (1 proton) w Układzie Słonecznym, 
atmosferach gwiazd, gromadach kulistych oraz mgławicach 

planetarnych pokazując, że
 

Y = ilość helu/ilość wodoru = 0,25



Hel i inne cięższe jądra są produkowane w gwiazdach 
w procesach syntezy jądrowej

no + p+  = D + γ + energia (2,22 MeV)
D + no = T + γ 

T + p+  = He + γ 
itd.

Jednak ilość wyprodukowana w gwiazdach jest 
mniejsza od obserwowanej i wynosi Y = 0,04!!!



Uwzględniając ekspansję Wszechświata i zachodzące w 
nim procesy około 1 sekundy po Wielkim Wybuchu 

kosmologowie policzyli, że protony i neutrony łączą się 
ze sobą tworząc jądra helu w ilości dokładnie równej 

obserwowanej przez astronomów jego ilości tzn. 

Y = 0,24 ± 0,01 !!!

Powyższy wynik jest jednym z największych 
potwierdzeń teorii Gorącego Wielkiego Wybuchu!



Aspekt antropiczny – nukleosynteza we Wczesnym 
Wszechświecie może zajść tylko w pewnym przedziale 
temperatur określonym wartościami stałej sprzężenia 

oddziaływań elektromagnetycznych α oraz masami elektronu 
m_e oraz nukleonu m_N, tzn. 

0,1 m_e < T < α m_N

Ten przedział temperatury by nie istniał (a zatem 
nukleosynteza byłaby niemożliwa), gdyby 

α = < m_e/m_N = β

Jest to kolejny przykład koincydencji antropicznej.



Dla elektronu i nukleonu
α = 1/137 >  β = 1/1836

i nukleosynteza jest możliwa

Jednak gdyby na przykład elektron miał masę 
równą masie mionu μ, to 

α = 1/137 <  β = m_ μ/m_N = 0,11

i nukleosynteza byłaby niemożliwa.

W terminach czasu od Wielkiego Wybuchu nukleosynteza 
może zajść tylko w przedziale

0,04 s < t < 500 s



Fizycznie odpowiada to temu, że dla czasów mniejszych 
od t < 0,04 s każde lekkie nowopowstałe jądro ulegałoby 
rozbiciu przez wysokoenergetyczne fotony, natomiast dla 

czasów późniejszych t > 500 s prędkości nukleonów byłyby 
zbyt małe aby się do siebie zbliżyć na odległość 

umożliwiającą włączenie się oddziaływań silnych. 

Po raz kolejny dochodzimy do wniosku, że 
nasz Wszechświat jest niezwykle „dopasowany”.



W pełni uwzględniają możliwość 
połączenia oddziaływania 
grawitacyjnego z innymi 

oddziaływaniami.  

6. Modele kosmologiczne motywowane teorią 
superstrun i supermembran. 



Kosmologia „przedWielkimWybu
chem” oparta o teorię superstrun 

(M. Gasperini, G. Veneziano – 1991)



Wszechświaty membranowe (Horava, 
Witten 1996; Randall, Sundrum 1999)



Kosmologie ekpirotyczne i 
cykliczne (Steinhardt, Turok 2001).

Staranny dobór różnej materii 
powodującej przyciąganie (dodatnie 
ciśnienie) oraz odpychanie (ujemne 
ciśnienie) powoduje nieskończone 

oscylacje Wszechświata od 
minimalnej do maksymalnej 

gęstości.
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