
 EGZOTYCZNE 
OSOBLIWOŚCI I GRANICE 

POZNANIA W KOSMOLOGII  

Mariusz P. Dąbrowski

Szczecińska Grupa Kosmologiczna, Instytut 
Fizyki, Uniwersytet Szczeciński;

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, 
Kraków

 http://cosmo.fiz.univ.szczecin.pl
http://www.copernicuscenter.edu.pl

Studium Generale, Wrocław, 11.03.2014

http://cosmo.fiz.univ.szczecin.pl/


Podstawowe pytania wykładu: 

1. Co to znaczy dokonać 
ekstrapolacji praw fizyki w 

kosmologii? 
2. Czy wszystkie możliwości 
matematyczne są fizycznie 

realizowane we Wszechświecie?
3. Czy fizyka i kosmologia są 

w stanie odpowiedzieć na 
podstawowe pytania 

egzystencjalne człowieka?



Podstawowe pytanie 
egzystencjalne: 

„skąd pochodzimy, kim jesteśmy i dokąd 
idziemy ?”

Odpowiedzi szukamy na wielu poziomach:
Fizycznym (struktura i ruch materii)

Biologicznym (materia ożywiona)
Psychologicznym (świadomość)
Filozoficznym i teologicznym

Szczególną rolę odgrywa kosmologia – nauka o 
ewolucji (początku!) Wszechświata jako całości 

 



1. Kosmologia jako nauka eksperymentalna. 

Metoda naukowa zakłada istnienie teorii (np. 
opisywanej pojęciami matematycznymi), 

która dla tego aby była teorią naukową musi 
spełniać kryterium falsyfikowalności tzn. w 

ramach tej teorii musi istnieć przewidywalny 
wynik eksperymentu lub wyjaśnienie 

zjawiska, który umożliwia stwierdzenie, 

czy teoria jest błędna? 
(C. Popper, „Logika odkrycia naukowego”)



Uwagi: 

 - Teoria naukowa niekoniecznie musi być 
zgodna z eksperymentem, 

- Alternatywne teorie też mogą być naukowe 
jeśli są falsyfikowalne, chociaż:

a) albo nie są realizowane w otaczającej nas 
rzeczywistości, 

b) albo np. nie można zaproponowanego 
eksperymentu falsyfikującego przeprowadzić 

na obecnym etapie rozwoju cywilizacji.   



Metoda eksperymentalna: 

Metoda naukowa, która pozwala na ilościowe 
badanie teorii naukowych poprzez wielokrotne 

powtarzanie pewnego procesu, zjawiska itp.

(można czynnie modyfikować badane zjawisko)

Metoda ta jest stosowana powszechnie w 
naukach podstawowych takich jak: 

fizyka, chemia, biologia 



W astronomii i kosmologii (ale też np. w 
ekonomii) głównie stosowana jest: 

metoda obserwacyjna, która nie zawiera 
możliwości zmiany danego zjawiska (np. 

wybuchu supernowej). 

Efektywnie w środowisku naukowym jest ona 
traktowana jako metoda eksperymentalna

A. Einstein „Jedynym kryterium słuszności A. Einstein „Jedynym kryterium słuszności 
teorii jest eksperyment”teorii jest eksperyment”



Ekstrapolacja praw fizyki w kosmologii. 

Metoda eksperymentalna opiera się na 
teoriach opisywanych przez określone prawa 

wyrażone  za pomocą matematyki 

- prawa fizyki. 

Większość tych praw jest weryfikowana w 
eksperymentach lokalnych tzn. takich, które 

dotyczą warunków ziemskich lub najbliższego 
otoczenia Ziemi. 



Ekstrapolacja 

W istocie rzeczy nie wiemy, czy te prawa są 
takie same tu na Ziemi i w dalekich 

obszarach Wszechświata – ekstrapolacja 
praw fizyki w kosmologii polega na założeniu, 

że tak faktycznie jest. 



Podstawowe fakty obserwacyjne 
w kosmologii 

Kosmologia opiera się na zweryfikowanej 
eksperymentalnie (np. odchylenie promienia 
światła w okolicy tarczy słonecznej, GPS itp.) 

Ogólnej Teorii Względności (OTW) 

(teorii grawitacji Einsteina) 

Fakt 1: Wszechświat rozszerza się

Fakt 2: Wszechświat w przeszłości był 
gęsty i gorący 



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

Fakt 1 - dowody: 



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

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



Wykorzystał do tego zjawisko przesunięcia 
linii widmowych galaktyk analogiczne do 

znanego z codziennej fizyki zjawiska 
wzrostu lub spadku wysokości dźwięku 
zbliżającej się do nas lub oddalającej 

karetki pogotowia (tzw. efekt Dopplera)...



Ekspansja pozwala na wyjaśnienie 
paradoksu ciemnego nocnego nieba 

(Olbersa) 



Paradoks Olbersa: w nieskończonym 
i statycznym Wszechświecie do każdego punktu 

dociera nieskończenie wiele światła – nocne niebo 
powinno świecić nieskończonym blaskiem.

Analogia do głębokiego lasu – na linii wzroku zawsze 
znajdziemy pień drzewa (galaktykę)



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

protonów, elektronów i fal elektromagnety-
cznych 380.000 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)

Fakt 2 – główny dowód: 



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 380.000 
lat po Wielkim Wybuchu, które pozwoliły 
na powstanie skupisk materii - galaktyk



Antena Penziasa i Wilsona oraz 
 satelity COBE,WMAP, Planck



Wniosek: “gorąca zupa” cząstek 
ewoluująca w czasie to realna historia 
Wszechświata – tak realna, jak realna 

okazała się historia mitu Troi po 
odkryciu Heinricha Schliemanna.



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 stan 
nazywany Wielkim Wybuchem.



Wielki Wybuch (Big-Bang) – przykład 
osobliwości („załamuje” się opis 

fizyczny OTW). 

Gęstość energii (energia na jednostkę 
objętości) oraz ciśnienie (siła na jednos-
tkę powierzchni) stają się nieskończone, 

więc nie można ich zmierzyć (metoda 
eksperymentalna zawodzi)!

2. Wielki Wybuch i egzotyczne osobliwości. 



Wielki Wybuch – stał się obiektem 
rozważań np. na temat jednorazowego 

aktu stworzenia Wszechświata 

Subtelności:

Czy tylko ten jeden, czy też wiele różnych 
“Wielkich Wybuchów”/stanów W-ta?

Czy i jak można „przejść” przez taki stan 
lub go „uniknąć”?  



Kolejny dowód eksperymentalny - Nobel 2011: 
Saul Perlmutter, Adam G. Riess, Brian P. Schmidt 

w 1999 roku odkryli 
„przyspieszoną ekspansję Wszechświata poprzez 

obserwacje odległych gwiazd supernowych” 
co zrewolucjonizowało nasz pogląd na naturę materii we Wszechświecie 



 We Wszechświecie 
dominują cząstki 

dające ujemne 
ciśnienie 

(antygrawitacja  
lub tzw. ciemna 
energia, której 

natury nie 
potrafimy 

wyjaśnić).  



Zmiana poglądów na naturę „początku” i 
„końca” Wszechświata. 

Asymptotyczna pustka (de Sitter)

   Jeśli grawitacja nie będzie w stanie pokonać odpychania ciemnej 

energii (analog kamienia wyrzuconego z drugą prędkością kosmiczną), 

to gęstość energii będzie stopniowo spadała do zera (pustka)

Wielki Krach (Big-Crunch)
Jeśli grawitacja będzie w stanie pokonać odpychanie ciemnej energii 

(analog kamienia wyrzuconego z prędkością mniejszą od drugiej 
prędkości kosmicznej) to gęstość materii będzie stopniowo rosła i 

ewolucja zakończy się ponownym stanem nieskończonej 

gęstości i ciśnienia, analogicznym do Wielkiego Wybuchu



Robert Caldwell (1999) – antygrawitacja 
jest większa niż sądzono (dominują cząstki 
określane jako “fantom”) i prowadzi do  
Wielkiego Rozerwania (Big-Rip) 
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 nieskończona

- Ciśnienie nieskończone

- Wszechświat nieskończenie duży!? 

(w Wielkim Wybuchu nieskończenie mały) 



John D. Barrow (2004) – “Nagłe Szarpnięcie”  to 
stan, w którym pojawią się ogromne siły pływowe 
(nieskończone ciśnienie) analogiczne do tych, jakie 
widzimy na oceanach, lecz być  może nie nastąpi 
rozerwanie  Wszechświata (podobnie jak Ziemia 
nie rozpada się pod wpływem sił pływowych).



Charakterystyka: 

- gęstość energii skończona

- ciśnienie skończone

- zmiany ciśnienia w czasie nieskończone

Uogólnione Nagłe Szarpnięcie 



Charakterystyka: 

-- gęstość energii i ciśnienie zero

- zmiany ciśnienia w czasie nieskończone 

- współczynnik “w” w relacji między 
ciśnieniem i gęstością energii nieskończony

Wielka Separacja 



w-osobliwość 
stan dualny do Wielkiego Wybuchu

w-osobliwość: 

- gęstość energii 

ρ = 0

- ciśnienie p = 0

- równanie stanu

p = w ρ

w nieskończone

Wielki Wybuch: 

- gęstość energii 
nieskończona

- ciśnienie 
nieskończone

-równanie stanu 

p = w ρ

w = 0



Scenariusze ewolucji 
Wszechświata z przejściem 

przez Wielki Wybuch.

Oparte o współczesne teorie 
fizyczne – teorię superstrun i 
teorię membran (M-teorię). 



Kosmologia „przed-Wielkim-Wybu-
chem” (oparta o teorię superstrun – 

obiektów zastępujących cząstki).
M. Gasperini, G. Veneziano – 1991



Dualne gałęzie ewolucji (przed-W-W) i po-W-W. 
 

Ewolucja zaczyna się w nieskończonej przeszłości – 
Wielki Wybuch (t=0) jest „gładkim” stanem 

przejściowym. 



Wszechświaty membranowe



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.



Wielki-Wybuch powtarza się wielokrotnie 
jako zderzenie dwóch o jeden wymiar 

mniejszych membran (cienkich warstw)  w 
wyżej wymiarowej przestrzeni 



Wszechświaty cykliczne –
tradycja grecka

Wszechświaty membranowe 
(ekpyrotyczne, cykliczne, 

oscylujące)

 „Wieczne odradzanie się”



Jednorazowość Wszechświata –
odniesienie do tradycji 
judeo-chrześcijańskiej

Wszechświat rozpoczął się 
Wielkim Wybuchem.



Podsumowując: 

Osobliwości – wyznaczają granice poznania w 
kosmologii 

(większość z nich pojawiła się lub pojawi w odległych 
czasowo i przestrzennie zakątkach Wszechświata).

Mogą być modyfikowane poprzez różne 
efekty (teoria kwantowa, itp.) 



3. Prawa fizyki, stałe fizyki 
i Zasady Antropiczne. 

 Granice poznania dalekiego Wszechświata: 

Czy słuszna jest ekstrapolacja praw fizyki* w 
kosmologii na odległe obszary Wszechświata, 

gdzie nie możemy wykonać żadnych 
lokalnych eksperymentów? 

* pod tym też będziemy rozumieć ekstrapolację stałych fizyki, 
których zmienność daje efektywną zmienność praw fizyki



Nurtujące pytania:Nurtujące pytania: 

- dlaczego Wszechświat jest taki jaki jest? 
- czy jest unikalny, czy też istnieje więcej 

„wszechświatów”/części Wszechświata, które 
opisywane są innymi prawami fizyki? 

- jak wyglądałby Wszechświat,
 gdyby prawa fizyki były inne? 

- czy są obszary we Wszechświecie, w których fizyka 
nie dopuszcza życia (w naszym lub innym sensie)?

- czy i jaka była swoboda wyboru praw fizyki na 
„początku” (cokolwiek to znaczy)? 



Rozważania te prowadzą do koncepcji 
Multiwszechświata – obiektu, który scala w 

sobie dopuszczalną różnorodność praw fizyki
a nawet bytów matematycznych.

Fizyka odgrywa tu rolę podstawową, bowiem 
fundamentalnie, to co istnieje we 

Wszechświecie zależy od praw fizycznych 
w nim panujących.



Spójność materii – jej stany równowagi...

 ...zależą od oddziaływań 
fundamentalnych w przyrodzie 

opisywanych odpowiednimi prawami.

Grawitacja – zasięg nieskończony
Elektromagnetyzm – zasięg nieskończony
Jądrowe silne – zasięg równy rozmiarowi jądra 
atomowego (1/ 1015 m – jedna tysięczna milionowej 
milionowej metra)
Jądrowe słabe – zasięg 1000 razy mniejszy



 Intensywność oddziaływań

Grawitacyjne – najsłabsze  
Słabe – 100.000.000.000.000 (14 zer) – sto milionów 
milionów razy silniejsze
Elektromagnetyczne – 1040 (40 zer) – dziesięć tysięcy 
miliardów miliardów miliardów miliardów razy 
silniejsze 
Silne – 1042 (42 zer) razy silniejsze

(proton i elektron przyciągają się 1040 razy silniej 
elektrycznie niż grawitacyjnie)



Prosty przykład: obiekt codziennego użytku 
(np. książka) – istnieje dzięki równowadze 

pomiędzy odpychającym ciśnieniem 
zdegenerowanych elektronów w atomach i 
elektrostatycznym przyciąganiem się tych 

elektronów z jądrami.



Większe obiekty (np. planety) – więcej ładunków daje 
niestabilność i w grę zaczyna wchodzić grawitacja 
(masy obiektów, nie tylko ładunki) – pojawia się 
równowaga pomiędzy odpychającym ciśnieniem 

zdegenerowanych elektronów i ich grawitacyjnym 
przyciąganiem – czuła na ich intensywność.



Koincydencje 

Układają się w ciąg logiczny prowadzący do 
powstania życia

prowadzą do 
Zasad Antropicznych



Przykłady: 

- woda kurczy się w temp. 0-4 C co pozwala rybom 
przetrwać zimę;

- Ziemia ma tylko jednego, i to względnie dużego 
naturalnego satelitę dzięki któremu nie „kolebie” 

się chaotycznie;
- electrony są „wystarczająco lekkie” w 

porównaniu z jądrami (nie „wyglądają” jak 
układy podwójne gwiazd) co pozwala uformować 

skomplikowane struktury chemiczne atomów;
- oddziaływania i wymiarowość czasoprzestrzeni 

wydają się być bardzo dopasowane...    



For Uranus dramatic even without chaotic effects 
(planet's obliquity φ=98º)



A compact structure of atoms



Nucleosynthesis (formation of atomic nuclei) in the early 
Universe (0.04 s < t < 500 s) may only take place in a fixed 

period of temperatures (times) which is governed by 
electromagnetic interaction coupling constant α and the 

ratio β = me / mp (electron to proton mass ratio). 

Luckily, for an electron e and a proton
α = 1/137 >  β = 1/1836

and so the nucleosynthesis was possible.
However, if an electron had a mass equal to a muon μ 

(heavy electron), then 
α = 1/137 <  β = mμ/mp = 0.11

and the nucleosynthesis could not have been possible.



Dopasowanie wymiarowości czasoprzestrzeni



Dopasowanie intensywności oddziaływań 
elektromagnetycznych α i jądrowych silnych αs

Diproton (stan związany 2 odpychających się 
elektrycznie protonów) mógłby doprowadzić 

do natychmiastowej eksplozji (wypalenia się) Słońca



Czy mogły istnieć zwierzęta większe od dinozaurów?

Ograniczenia fizyczne dla życia biologicznego 
na Ziemi. 



Gallileo (1638)  - spójność i rozmiar istot żywych zależy od ich 
rozmiaru liniowego L:

• masa zależy jak L3 
• spójność zależy jak L2 

Poza tym: utrata ciepła/produkcja ciepła ~ L2/ L3 ~ 1/L
(konsekwencja: mniejsze zwierzęta żyją bliżej równika)

Proporcjonalny wzrost rozmiarów zwierząt może powodować, 
że nie będą one w stanie utrzymać swojego własnego ciężaru – 

doprowadzi to do zerwania wiązań molekularnych



Warunek fizyczny na „istnienie” człowieka to:
Energia grawitacyjna na powierzchni planety musi być mniejsza niż 

energia wymagana do rozerwania wiązań. 

Ten warunek przekłada się na warunek zawierający stałą 
oddziaływań grawitacyjnych i elektromagnetycznych

Większe zwierzę łatwiej może rozerwać wiązania pod wpływem 
ciężaru własnego. 

Największy znany ssak na Ziemi – płetwal błękitny ma masę 130 ton. 

Dzięki sile wyporu w wodzie ciężar efektywny redukuje się – to daje  
górną granicę na masę czworonoga na powierzchni Ziemi ok. 90 ton 

(Brachiosaur ważył 80 ton)
 

Obecnie słoń waży ``tylko’’ 7 ton.



Zasady Antropiczne

Czym są?
Jakie mają znaczenie praktyczne? 

Czy są ``fizyczne''? 
Czy nie są po prostu tautologiami? 

 Czy fizycy powinni traktować je poważnie 
czy też ignorować? 

 



Kosmologiczne 
Zasady Antropiczne

Brandon Carter (1974),
Frank J. Tipler 

i John D. Barrow (1986)

Co spowodowało, że spośród wielu możliwych dróg 
ewolucji Wszechświata została wybrana taka, która 

doprowadziła do powstania galaktyk, gwiazd, układów 
planetarnych oraz kolejno 

nieświadomego i świadomego życia?
(fizyka, chemia, biologia, psychologia, filozofia, teologia)



Słaba Zasada Antropiczna 
Obserwowane wartości wszystkich wielkości 

fizycznych i kosmologicznych nie są jednakowo 
prawdopodobne, lecz są ograniczone wymaganiem, 
żeby istniały we Wszechświecie obszary, w których 

może rozwinąć się życie oparte na węglu oraz 
wymaganiem, aby Wszechświat był wystarczająco 

stary, aby takie życie mogło się rozwinąć. 

(życie „może” powstać – twierdzenie Bayesa 
z rachunku prawdopodobieństwa) 



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 



Interpretacja A

Istnieje tylko jeden możliwy Wszechświat 
„zaprojektowany” w celu wytworzenia i utrzymania 

„obserwatorów”.

(teleologia – „Inteligentny Projektant”) 



Interpretacja B

Obserwatorzy są konieczni, aby 
Wszechświat mógł zaistnieć. 

(PAP – Participatory Anthropic 
Principle)

(John Archibald Wheeler, idee 
Berkeleya)  



Interpretacja C
Cały zespół innych wszechświatów jest konieczny, 

aby mógł zaistnieć Nasz Wszechświat. 

(Kwantowa teoria wielu-światów H. Everetta; 
współczesna teoria superstrun, dopuszcza ogromną 

liczbę 
[10500 – jedynka i 500 zer = (10100)5  = (1 googol)5 ] 

generacji możliwych stałych natury. 
Każdy z tych Wszechświatów może rządzić się 

innymi prawami natury.  ) 

Liczba cząstek we Wszechświecie – 1080!



M. Heller: Bóg jako Wszechmocny mógł powołać do 
życia zarówno określony jeden Wszechświat jak 

również nieskończenie wiele Wszechświatów (choć w 
wielu z nich może nie być życia w naszym sensie).

Hipoteza wielu Wszechświatów nie wyklucza hipotezy 
Boga (jest nawet bardziej atrakcyjna z punktu widzenia 
wielkości i wszechmocy Boga – a zatem teologicznie)

Niezwykły aspekt „zamysłu” Boga



Minimalistyczna Zasada 
Antropiczna (MAP) 

Gdy testujemy fundamentalne teorie fizyczne za 
pomocą danych obserwacyjnych, to zignorowanie 

efektów selekcji może prowadzić do błędnych 
wniosków.



4. Multiwszechświat.
Praktyczna definicja:Praktyczna definicja: zbiór wszechświatów/części zbiór wszechświatów/części 

Naszego Wszechświata, który jest Naszego Wszechświata, który jest 
charakteryzowany przez różne stałe i prawa fizyki; charakteryzowany przez różne stałe i prawa fizyki; 

mogą ewoluować niezależnie jak poniżej:mogą ewoluować niezależnie jak poniżej: 



Współczesna teoria superstrun daje twarde 
podstawy do rozważania różnych scenariuszy 

ewolucji podstawowych zbiorów 
stałych fizyki i praw fizyki.

Chodzi o wiele różnych sposobów wyboru próżni 
kwantowomechanicznej ...

  



...lub tzw. krajobrazu superstrunowego



Multiwszechświat może też pojawić się przez tzw. 
wieczną inflację – każdy nowy obszar („bąbel”)

rozpoczyna ewolucję z pewnego punktu 
czasoprzestrzeni z własnym zbiorem stałych fiz. 



Cztery poziomy Multiwszechświata (Max Tegmark):Cztery poziomy Multiwszechświata (Max Tegmark):

Poziom I – części Naszego Wszechświata, które są poza 
kosmicznym horyzontem (poza naszym zasięgiem ze względu na 
skończoną prędkość rozchodzenia się informacji – prędkość 
światła)
        - te same prawa fizyki, ale inne warunki początkowe
 
Poziom II – inne bąble (wszechświaty) wykreowane w procesie 
wiecznej inflacji
         - te same prawa fizyki
         - inne stałe fizyczne
         - inny wymiar przestrzeni   

Nasz Wszechświat (zbiór stałych) jest jedną z możliwych opcji. 



Poziom III – Wiele-Światów kwantowej fizyki (H. Everett)
         - taki sam jak poziom I i II ale z efektami kwantowymi
         - superpozycja „żywych” i „martwych” kotów 
         - dekoherencja (pojawienie się klasycznego świata) 
         - nie ma kolapsu całkowitej funkcji falowej Wszechświata 

Poziom IV  – dowolna struktura matematyczna  realizuje się 
gdzieś w Multiwszechświecie jako całkowicie materialna 
          -  inne prawa fizyki (i oczywiście stałe, wymiar itd.) 
          - ``matematyczne istnienie'' = ``fizyczne istnienie''
          - odpowiedź na pytanie Wheelera-Hawkinga „dlaczego te 
równania (prawa) fizyki, a nie inne?” 

Nasz Wszechświat (zbiór praw) tylko jedną z opcji.
           



Komentarz do Multiwszechświata - poziom III
  

Hipoteza Wielu-Światów H. Everetta (1957) – 
bardzo trudna filozoficznie – nie spotkała się z 
dużą aprobatą twórców kwantowej mechaniki 
(Tegmark klasyfikuje jak poziom I tylko w tym samym 

miejscu przestrzeni)



Komentarz do Multiwszechświata - poziom IV
  
Wszechświat rozumiany jako ``wszystko, co istnieje''  jest 
czymś łatwym do zaakceptowania, ale tutaj to pojęcie jest 
rozszerzone na ``wszystko, co może być pomyślane w postaci 
pojęć matematycznych''  i niekoniecznie realne w naszym 
zwykłym sensie ale jeśli to zostanie zastosowane to wówczas w 
pojęciu  ``wszystko'' mieści się zarówno wszystko, co istnieje 
realnie wraz ze „wszystkim” co można sobie pomyśleć a co 
istnieje ``hipotetycznie''

Rμν – ½ gμν R = (8πG/c4) Tμν

Ψ





Czy idea Multiwszechświata jest 
falsyfikowalna?

Zależy od rozważanego poziomu?

1. Poziom I wydaje się być weryfikowalny 
obserwacyjnie poprzez badanie 

(efektywnej) zmienności stałych fizycznych. 
2. Poziomy II, III, IV jako zbiory zupełnie 
niezależnych bytów  wydają się trudniej 

falsyfikowalne/obserwowalne.



Pewne sposoby: 
(tunele czasoprzestrzenne, maszyny czasu Wheelera, 

zderzające się bąble itp. są do zbadania) 



Hierarchia Wszechświatów 
(antropiczna)

Zamieszkiwalne

- życie naszego typu

- życie innego typu 

Niezamieszkiwalne

- w ”naszym” sensie

- w ”innym” sensie 

Zupełnie 
niezamieszkiwalne

(jaka miara?)

Nasz zbiór praw

Inne zbiory praw

(np. bez oddziaływań 
słabych)



Czy idea Multiwszechświata ma sens praktyczny? 

Barrow, Tipler (1986) 
Klasyczna kosmologia (oparta na równaniach Einsteina) 

– tylko jedno rozwiązanie z ich nieskończonej liczby 
(alef-jeden) 

realizuje się jako Nasz Wszechświat.

Kwantowa kosmologia – zawiera w swoim 
kwantowym rozwiązaniu (funkcji falowej) 

wszystkie klasyczne rozwiązania dające 
prawdopodobieństwo wykreowania jednego z nich 

(o określonym promieniu)



Klasyczna kosmologia – potrzebuje wprowadzenia 
pewnych warunków początkowych jako dodatkowych 

praw fizyki aby rozwiązać problem wyboru „tego” 
rozwiązania (Naszego W-ta), a nie „innego”  

Kwantowa kosmologia (Multiwszechświat) – wszystkie 
punkty początkowe (wszechświaty) są obecne w 

rozwiązaniu – nie ma potrzeby wyboru warunków 
początkowych ponieważ teraz wszystkie możliwe 

klasycznie wszechświaty są wzięte pod uwagę  

Rozszerza się ontologię 
(wszystkie Wszechświaty zamiast jednego), 

a redukuje ilość praw fizyki (nie potrzeba wybierać 
warunków początkowych) 



Co przypomina nam to rozszerzenie ontologiczne?
 

Przeciwnicy teorii Kopernika (np. Giovanni Agucchi) 
używali brzytwy Ockhama pytając:

Po co jest przestrzenne rozszerzenie Wszechświata 
(``bezużyteczna pustka”)? 

Dzisiaj oponenci koncepcji Multiwszechświata pytają:
Po co rozszerzać Nasz Wszechświat do Multiwszechświata 

ze zmiennymi stałymi i prawami fizyki?

Historia nauki pokazała, że ci pierwsi oponenci nie mieli 
racji ...



Podsumowując: 

Cztery poziomy Multiwszechświata  – 
wyznaczają granice poznania w kosmologii 

(dotyczą niewyobrażalnie odległych 
i jednocześnie niewyobrażalnie odmiennych 

koncepcji (Multi)Wszechświata - 
„inna fizyka”, 

„realizowalna” fizycznie matematyka itp.).



5. Gdzie są granice poznania w kosmologii?

•  Fizyka i kosmologia zawsze Fizyka i kosmologia zawsze wytyczają dokładne granicewytyczają dokładne granice  
pomiędzy dwoma obszarami: „znane” i „nieznane”pomiędzy dwoma obszarami: „znane” i „nieznane”
•  Granice poznania w kosmologii pojawiają się, gdy Granice poznania w kosmologii pojawiają się, gdy stosuje stosuje 
sięsię metodę naukową, a w szczególności eksperymentalną  metodę naukową, a w szczególności eksperymentalną 
•  CoCo  znajduje się  znajduje się „poza granicami”„poza granicami”  („nieznane”) wciąż  („nieznane”) wciąż 
pozostaje otwartym?pozostaje otwartym?
•  Jaką metodęJaką metodę  zastosować do poznania tego „poza”, też  zastosować do poznania tego „poza”, też 
pozostaje otwartym.pozostaje otwartym.
•  Raczej Raczej nie wystarczanie wystarcza  do tego metoda eksperymentalna  do tego metoda eksperymentalna 
samej fizyki, bo nie wyjaśnia fenomenu życia i samej fizyki, bo nie wyjaśnia fenomenu życia i 
świadomości (choć wydaje się, że prawa fizyki istotnie świadomości (choć wydaje się, że prawa fizyki istotnie 
ograniczają świat biologiczny i psychologiczny).  ograniczają świat biologiczny i psychologiczny).  



Dziekuję za uwagę!





• The phenomenon of life is The phenomenon of life is closely related closely related to specific properties to specific properties 
of the fundamental interactions (given by laws of physics and of the fundamental interactions (given by laws of physics and 
constants of physics) which exist in the Universe and in Our constants of physics) which exist in the Universe and in Our 
Universe these forces Universe these forces have strictly determined formhave strictly determined form, which , which 
conditions the existence of objects and a particular type of life;conditions the existence of objects and a particular type of life;
•  PhilosophicallyPhilosophically  the idea of multiverse (with sets of varying  the idea of multiverse (with sets of varying 
fundamental laws and constants) is fundamental laws and constants) is very attractivevery attractive since it gives  since it gives 
an opportunity to consider all possible options for the evolution an opportunity to consider all possible options for the evolution 
of the universe which are mathematically admissible and of the universe which are mathematically admissible and 
perhaps physically realizable; perhaps physically realizable; 
•  It is perhaps much It is perhaps much easier easier to test the idea of multiverse which to test the idea of multiverse which 
is understood as a part of our universe with evolving (and so is understood as a part of our universe with evolving (and so 
different) physical constants than the multiverse in the sense of different) physical constants than the multiverse in the sense of 
decoherent (and so fully separated) decoherent (and so fully separated) histories.histories.



Testing the multiverse – 
challenges:

1. Construct an alternative scenario (to a unique we know) of 
the evolution of the universe which were consistent and 

allowed life (not necessarily of ``our type'' – what type?).
2. Construct a consistent scenario of the evolution of the 
universe which would not allow life of any type (not easy 

because of the fined-tuning/anthropic bounds) 

Big-bang, inflation, nucleosynthesis, galaxy formation, 
life...???



Discussion: Strong Anthropic Principle – interpretation C

W – a set of all possible universes with all possible values 
of the fundamental physical constants (e.g. light velocity) 

and all possible physical laws (e.g. gravitational Newton’s law)

P – a set of the Universes with the values of the fundamental constants 
and physical laws which admit 

the existence of observers (not necessarily the human)

T – test (observation), which out of the set of all possible 
universes W described by a certain physical theory 

selects the Universe which belongs to P



Some interpretations say that: 

• either there exists an Intelligent Designer, who planned the 
Universe in a way which allows the humans to exist

• or there exists an infinite set of all possible universes (with 
humans occupying one or some of them)

However (Heller 2008):

God as Omnipotent could have created both one Universe 
and also infinitely many Universes 

(though in many of them there is no life of our type).

Then, the hypothesis of many Universes does not exclude the 
hypothesis of God (it is even more attractive from the point 

of view of the power and Omnipotency of God – i.e. 
theologically)



• d = 5

Myers-Perry 
black holes 

Black Ring

More complicated configurations 
(Emparan, Reall 2004, others)

If the spacetime is of 5 or more dimensions, then 
there exist more exotic objects than just black holes - they 

have more complicated geometry 
(though are still covered by the horizon).



Di-Rings Black Saturn

Bicycling Rings



Chaotic change of planets' obliquity (axial tilt).

Mars has only tiny moons (captured asteroids ~ 10 km) and its 
chaotic change of obliquity can be as much as 45 degrees. 

Poles may almost interchange with the equator – 
dramatic for life to survive (climate change).  

The Earth without the Moon could change its obliquity 
of about 6-7 degrees

 (Laskar, Robutel 1993) 

The Earth with the Moon changes it obliquity only of about 
1.3 degrees – the Moon stabilizes the Earth 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86
	Slide 87
	Slide 88
	Slide 89
	Slide 90
	Slide 91
	Slide 92

