
 PRZYSZŁOŚĆ 
WSZECHŚWIATA

Mariusz P. Dąbrowski
(Instytut Fizyki 

Uniwersytet Szczeciński) 

 Szczecińska Grupa Kosmologiczna 
http://cosmo.fiz.univ.szczecin.pl



Przyszłość Wszechświata,

czyli od “jabłka Newtona” i 
eksperymentu Cavendisha, do 

satelitów Ziemi, galaktyk i 
ewolucji nieskończonej 

przestrzeni.



Sir Izaak Newton (16421727) –
„ojciec” grawitacji



Opierał się na badaniach Johannesa Keplera (15711630), 
który podzielał teorię Mikołaja Kopernika.

III Prawa Keplera ruchu planet



„Muzyka sfer 
Niebieskich”

(Harmonices Mundi
Harmonia Świata)

(1619)



“Jabłko Newtona” – symbol 
siły ciążenia, czyli grawitacji.



Newton zrozumiał, że jest to ta sama siła, 
która powoduje ukośny ruch kuli 

armatniej, eliptyczny ruch Księżyca wokół 
Ziemi oraz planet wokół Słońca. 



Siła = (stała G) masa1 masa2/
(odległość)2 

Stałą grawitacji G wyznaczył Sir Henry 
Cavendish (17311810) – okazało się, że jest 

ona mała – zatem grawitacja ujawnia się 
przede wszystkim dla dużych mas 

(przypływy oceanów, Układ Słoneczny, 
kosmos).



Doświadczenie Cavendisha – 
jedyna w Polsce replika na Wydz. Mat. Fiz. US



Później udowodniono, że oddziaływanie 
elektryczne jest 

10000000000000000000000000000000000000000
(40zer) razy silniejsze  jednak materia w 

kosmosie jest nienaładowana.
(Człowiek tworzy “całość” tylko dzięki oddziaływaniu elektrycznemu!). 



 Zrozumienie prawa grawitacji 
zainspirowało Newtona i 

innych do konstrukcji modelu 
Wszechświata w oparciu o jego 

teorię grawitacji.

Problematyczne założenia: 
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.



Albert Einstein (18791955)



Ogólna Teoria Względności
Materia = Geometria



„Konstrukcja czarnej dziury”



Mimo, że skonstruował uogólnioną 
teorię grawitacji z łatwością 

przewidującą supergęste, a zatem 
superciężkie czarne dziury, to nie 
odrzucił założenia o statyczności 
Wszechświata – do utrzymania 
statyczności potrzebna mu była 

antygrawitacja (odpychanie) 
realizująca się jako 

ujemne ciśnienie w tym Wszechświecie
(tzw. stała kosmologiczna). 





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.



Mógł być to stan, w którym istniała tylko 
“gorąca zupa” najprostszych składników 

materii – np. kwarków, protonów, 
elektronów, fal elektromagnetycznych itp.



Jest to możliwe bowiem dziś atomy są 
“prawie” puste i można ich składniki 

“ścisnąć” (jak np. w gwiazdach 
neutronowych o gęstości jądra atomowego):



Wielki Wybuch – przykład osobliwości 
(„załamuje” się opis fizyczny). 

Gęstość energii (energia na jednostkę 
objętości) oraz ciśnienie (siła na jednos
tkę powierzchni) stają się nieskończone!
Powstaje pytanie: czy można „przejść” 

przez taki stan lub go „uniknąć”? 



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



Wniosek: Wielki Wybuch i “gorąca 
zupa” cząstek ewoluująca w czasie to 

realna historia (wczoraj) 
Wszechświata – tak realna, jak realna 

okazała się historia mitu Troi po 
odkryciu Heinricha Schliemanna.



Przeszłość 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

• 10.000 lat – formowanie się atomów
• 1 miliard lat – formowanie się galaktyk



Tło fal grawitacyjnych – najstarszy 
sygnał od Wielkiego Wybuchu – wciąż 

nie odkryte (projekt LISA)



Wszechświat Dzisiaj 
(15 miliardów lat)  Albert 

Einstein miał “trochę” racji, że 
we Wszechświecie jest dużo 

antygrawitacji.



 Saul Perlmutter (Shaw Prize 2006) – 
wraz ze swoim zespołem obserwował 

znienacka wybuchające gwiazdy 
supernowe typu Ia



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.  



Przyszłość Wszechświata – 
Friedmanowi o tym się „nie śniło”



O czym mogło mu się „śnić”?

• 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 (BigCrunch)
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



O czym mu się „nie śniło”?

• Wielkie Rozerwanie (BigRip)
• Wielki Przypływ („nagłe szarpnięcie”; 

Sudden Future Singularity = SFS)
• Uogólniony Wielki Przypływ (GSFS)
• Gładki Krach (typ III)
• Wielka Separacja (typ IV)
• wosobliwość (MPD, Denkiewicz 02/09)



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).



Obserwacje „wspierają” fantom, czyli 
„superujemne” ciśnienie.



Wielkie Rozerwanie (BigRip)



Wielkie Rozerwanie

 Gęstość energii nieskończona
 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 



John  D.  Barrow  (2004,  Templeton  Prize 
2006) – być może Wszechświat przejdzie do 
stanu  nieco  łagodniejszego  –  pojawią  się
ogromne siły pływowe analogiczne do tych, 
jakie  widzimy  na  oceanach,  lecz  być  może 
nie  nastąpi  jego  rozerwanie  (podobnie  jak 
Ziemia  nie  rozpada  się  pod  wpływem  sił
pływowych).



Wielki Przypływ (“nagłe” szarpnięcie)



Uogólniony Wielki Przypływ 

Charakterystyka: 
 gęstość energii skończona

 ciśnienie skończone
 pochodne ciśnienia nieskończone 
(uogólnione „nagłe” szarpnięcie)



Jak blisko w przyszłości może pojawić się 
„nagłe” szarpnięcie (nieskończone ciśnienie)?

• MPD, T. Denkiewicz i M. Hendry (04/2007)
• udowodniają, że pozostając w niesprzeczności z 

obserwacjami nagłe szarpnięcie może pojawić się 
już nawet za 8,7 milionów lat!

• w skali kosmologicznej to bardzo krótko
• nagłe szarpnięcie niekoniecznie musi oznaczać 

jednak koniec Wszechświata (Wszechświat może 
kontynuować ewolucję np. do Wielkiego 
Zgniecenia lub Wielkiego Rozerwania)



Co zatem zrobić, aby dowiedzieć się, czy 
nie czeka nas tak “nagły” być może, ale 

niekoniecznie koniec ewolucji 
Wszechświata?

Można mierzyć, kolejno jak Hubble (prędkość) i 
Perlmutter (przyspieszenie), superprzyspieszenie i 

być może supersuperprzyspieszenie ekspansji 
Wszechświata (zwykły tramwaj w odróżnieniu od 

samochodu wyścigowego “superprzyspiesza”).



Może to zrobić satelita SNAP – 
Supernovae Acceleration Probe



 SNAP “w akcji”



Gładki Krach 

Charakterystyka: 
 gęstość energii nieskończona

 ciśnienie nieskończone
 czynnik skali („rozmiar”) Wszechświata 

skończony



Wielka Separacja 

Charakterystyka: 
 gęstość energii zero

ciśnienie zero
 czynnik skali skończony

 pochodne ciśnienia nieskończone 



wosobliwość 
stan dualny do Wielkiego Wybuchu

wosobliwość: 
 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



Inne scenariusze ewolucji 
Wszechświata.

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



Kosmologia „przedWielkimWybu
chem” (oparta o teorię superstrun – 

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

 



Diagram „portki”  rozpraszania 
superstrun



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.





Podsumowanie 
Nasz praktyczny stosunek do badania 

Wszechświata: poznanie procesów 
fizycznych Wszechświata to poznanie 

ogromnych potencjalnych źródeł energii – 
miliony, milionów razy większych od 

uzyskiwanych w elektrowniach 
jądrowych...



...największych laboratoriach na Ziemi...
(takich jak Wielki Zderzacz Hadronów LHC w CERNie 

(Center of European Nuclear Research), Genewa, 
Szwajcaria)





...które mogą pozwolić nam na 
eksplorację dalekich zakątków 

przestrzeni kosmicznej.



Dziekuję za uwagę!
http://cosmo.fiz.univ.szczecin.pl



Oddalanie wzajemne galaktyk w myśl teorii Einsteina 
(patrz zdjęcie z lewej u góry) sugeruje, ze Wszechswiat 

mogł rozpocząć się Wielkim Wybuchem. 

Po Wielkim Wybuchu powstalo tło fal grawitacyjnych, którego odkrycie mogłoby być 
kolejnym dowodem na realność tego zdarzenia. Fale grawitacyjne powstają także w 

procesach astrofizycznych, np. przy stopniowym “zlewaniu” się gwiazd neutronowych, czy  
też czarnych dziur. Istnieje projekt kosmicznego detektora fal grawitacyjnych LISA (rys. 

powyżej).

ITER
reaktor 

termojądrowy

Jednym z założeń teorii superstrun 
jest przyjecie, że

wszystkie cząstki elementarne w 
niewyobrażalnie małej skali 

nie są punktami a rozciągłymi 
strunami. Zderzenie dwóch strun 
można przedstawic za pomoca 
diagramu “portki” (patrz obok).

Koronnym dowodem na 
realność Wielkiego Wy
buchu jest odkrycie mik
rofalowego promieniowa

nia kosmicznego (z le
wej). O przyszłej ewolucji 
Wszechświata możemy 

najlepiej dowiedzieć się z 
obserwacji gwiazd 

supernowych (z prawej). 

 Szczecińska Grupa Kosmologiczna – 
http://cosmo.fiz.univ.szczecin.pl

Szczecińska Grupa Kosmologiczna prowadzi badania na najwyższym światowym poziomie w zakresie wielkoskalowej struktury Wszechświata oraz jego ewolucji w przesz
łości i przyszłości. Badania oparte sa zarówno na Ogólnej Teorii Względności Einsteina jak też na współczesnych awangardowych teoriach unifikacji oddziaływań, takich 

jak teoria superstrun oraz Mteoria. Grupa prowadzi szeroką współpracę międzynarodową, m.in. z prof. J.D. Barrowem z Uniwersytetu w Cambridge (patrz zdjęcie z prawej u 
góry)  laureatem Nagrody Templetona 2005 i autorem wielu popularnych książek interdyscyplinarnych o naukach przyrodniczych. Grupa także współpracuje z ks. Prof.. 

Michałem Hellerem – laureatem Nagrody Templetona 2007 – fizykiem, filozofem i teologiem. Do grupy kosmologicznej należą: prof. M.P. Dabrowski, prof.. J. Garecki, prof.. 
J. Stelmach oraz mgr A. Balcerzak i dr T. Denkiewicz. Informacje o grupie można znaleźć na stronie internetowej: http://cosmo.fiz.univ.szczecin.pl.
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