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O17-11 Dzieje 

 

Eksperymentalne potwierdzenia inflacji  [1]. 
 
 

11. Dzieje kosmosu 
 
 
11.1. Jaki jest nasz wszechświat  [2, 3, 4] 
 

Wszystkie dotychczasowe obserwacje i badania dowodzą, że odkryte przez nas prawa 
fizyki obowiązują w całym kosmosie. Obowiązuje również zasada kopernikańska. W 
praktyce oznacza to, że wszystkie miejsca we wszechświecie są równoważne. Gdyby nagle 
nasz Układ Słoneczny znalazł się w równie bezpiecznym miejscu w innej odległej galaktyce, 
to niebo wyglądałoby podobnie, tylko gwiazdy tworzyłyby inne konstelacje. Natomiast nie 
mamy żadnych podstaw do stwierdzenia, że wszechświat jest ograniczony do obszaru 
dostępnego dla obserwacji. 

Wszechświat miał początek czasowy a światło rozchodzi się ze skończoną prędkością, 
więc nie mogło ono dotrzeć do nas z odległości dalszych niż droga, którą pokonuje ono w 
czasie równym wiekowi wszechświata. Jest to droga olbrzymia, bo światło w każdej 
sekundzie pokonuje drogę 300 000 km. Znając prędkość światła c, z wzoru na prędkość  c = 
s/t  łatwo możemy obliczyć, że w ciągu roku przebiega odległość równą liczbie sekund w 
roku pomnożonej przez prędkość światła  (s = c t).  A liczba sekund w roku jest równa 
iloczynowi: 60 (liczba sekund w minucie) × 60 (liczba minut w godzinie) × 24 (liczba godzin 
w ciągu doby) × 361 (liczba dni w roku) = 31 190 400 s. Zatem światło przebiega w roku 
drogę równą iloczynowi prędkości światła i liczby sekund w roku: R.s. = 300 000 km/s × 31 
190 400 s = 9 357 120 000 000 km ≈ 1016 m. Tą niewyobrażalnie dużą odległość 
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przyjmujemy jako jednostkę długości i nazywamy rokiem świetlnym (r. św.). Największa 
odległość, jaką światło pokonało w ciągu dziejów wszechświata jest wtedy liczbowo równa 
jego wiekowi (czasowi istnienia) i wynosi 13 700 000 000 = 13, 7 × 109 l. św. Jest to 
wprawdzie odległość niewyobrażalnie duża, ale skończona. Jest równa promieniowi kuli 
dostępnej naszym obserwacjom i badaniom 

Poznaliśmy cztery rodzaje oddziaływań występujących w przyrodzie: silne, słabe, 
elektromagnetyczne i grawitacyjne. Pierwsze dwa są najsilniejsze, ale mają bardzo krótki 
zasięg i decydują tylko o strukturze wewnętrznej jądra atomu i oddziaływaniach wewnątrz 
hadronów. Oddziaływania elektromagnetyczne związane są z ładunkami elektrycznymi, a 
ponieważ wypadkowy ładunek w materii jest równy zero, nie mają one dalekiego zasięgu. 
Zatem o dynamice wszechświata decydują tylko najsłabsze oddziaływania  grawitacyjne, ale 
działające na dowolnie duże odległości. Są one bardzo dobrze znane z ogólnej teorii 
względności Einsteina i doskonale zgodne z wynikami badań kosmosu. Wychodząc z ogólnej 
teorii względności Aleksander Friedman [5]  wykazał, że wszechświat oparty na podstawie 
teorii Einsteina rozszerzaa się (1922). Niezależnie od niego wykazał to astronom i ksiądz 
Georges Lemaître i uzupełnił hipotezą początku wszechświata (1927). Nie przyjmowano 
jednak tych argumentów i utrzymywała się teoria stanu stacjonarnego  Hoyle’a 
Hoyle'a, Golda i  Bondiego, według której zmniejszanie gęstości materii Wszechświata nie 
maleje dzięki ciągłej kreacji nowej materii. Warto podkreślić, że hipoteza kreacji nie miała 
żadnego uzasadnienia ani w teorii ani w wynikach pomiarowych. Była podtrzymywana  z 
powodu awersji materialistów do przyjęcia hipotezy początku czasowego wszechświata. 
Nawet wyniki pomiarów Edwina Hubble'a - (1929) dowodzące rozszerzania się 
Wszechświata i odkryte przez niego prawo Hubbla z trudem torowały drogę teorii początku i 
ewolucji wszechświata. 

Według Friedmana dopuszczalne są trzy geometrie wszechświata [6, 7]: sferyczna, 
hiperboliczna lub płaska. Zatem przestrzeń wszechświata jest zakrzywiona, czyli osi x, y, z  
trójwymiarowego układu współrzędnych nie są prostymi. Ich krzywizna jest stała w 
przestrzeni. Nie potrafimy wyobrazić sobie tych trzech rodzajów przestrzeni, ale pewne 
istotne ich cechy pozwala zrozumieć rysunek 11.1.   

 

                                                                             
 

Rys. 11.1. Ilustracja wybranych własności trzech rodzajów przestrzeni: sferycznej (a), 
hiperbolicznej (b) i płaskiej (c) [5].  

W uproszczeniu obrazem zakrzywionej  przestrzeni sferycznej jest powierzchnia kuli. 
Równoległe linie (przerywane linie na rys. 11.1a) w takiej przestrzeni przecinają się i są 
zamknięte, to znaczy idąc po prostej w jednym kierunku dojdziemy do punktu wyjścia z 
kierunku przeciwnego, podobnie jak po pełnym okrążeniu kuli. Pamiętajmy jednak o 
niedoskonałości naszych wyobrażeń. Nawet powierzchnia Ziemi w naszej wyobraźni jest 
płaska, chociaż wiemy dobrze, że jest dwuwymiarowym przybliżonym obrazem powierzchni 
kuli. Podobnie obrazy z rysunku 11.1 są tylko przybliżonym czterowymiarowego 
wszechświata.  

b a c 
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Z geometrii nauczanej w szkole wiemy, że suma kątów trójkąta płaskiego jest równa 
1800.  Trójkąt w przestrzeni sferycznej możemy porównać do trójkąta narysowanego na 
powierzchni kuli. Suma kątów w takim trójkącie jest większa od  1800. Maksymalna 
odległość obiektów jest skończona. Na rysunku 11.1a maksymalna odległość jest odległością 
punktów przecięcia linii równoległych (linie przerywane na rys. 11.1a). Energia całkowita w 
układzie zamkniętym jest równa zero. (Energia całkowita wszechświata sferycznego jest 
sumą wszystkich energii łącznie z tak zwaną energią masy wynikającą z relacji Einsteina  E = 
m c2, przy czym energia grawitacyjna ma znak ujemny). 

Geometrię hiperboliczną ilustruje rysunek 11.1b. można tę przestrzeń nazwać 
„siodłową”, bo jej wycinek ma kształt siodła. W przestrzeni hiperbolicznej odległość między 
dwoma prostymi równoległymi wzrasta w obydwu kierunkach i nigdzie się one nie 
przecinają. Suma kątów w trójkącie jest mniejsza od  1800.  Maksymalna odległość punktów i 
energia całkowita są nieskończenie duże.  

Przestrzeń płaską ilustruje rysunek  11.1c.  W tej przestrzeni linie proste równoległe są 
zawsze równoległe, nie przecinają się, suma kątów w trójkącie jest równa  1800, a odległość 
maksymalna i energia całkowita, podobnie jak w układzie hiperbolicznym, są nieskończenie 
duże.  

Przestrzeń sferyczną, że względu na jej własności nazywamy przestrzenią zamkniętą. 
Pozostałe dwie, hiperboliczną i płaską, nazywamy przestrzeniami otwartymi.  

Oczywiście stawiamy sobie pytanie, który z tych modeli opisuje przestrzeń naszego 
Wszechświata. Nie możemy tego rozstrzygnąć w oparciu o obserwacje, bo widzimy tylko 
bardzo mały wycinek przestrzeni, który wydaje się płaski, podobnie jak płaski wydaje się 
wycinek powierzchni Ziemi. Faktycznie o typie przestrzeni decyduje gęstość materii we 
wszechświecie. Istnieje gęstość krytyczna  ρk . Jeżeli  gęstość  materii we wszechświecie jest 
większa od gęstości krytycznej   ρ > ρk   wtedy przestrzeń wszechświata jest sferyczna i jest 
to wszechświat zamknięty. W przypadku, gdy   ρ  < ρk, to jest to przestrzeń hiperboliczna, 
natomiast kiedy  ρ = ρk  to jest to przestrzeń płaska. 

 

 
 

 

 

 

 

Rys. 11.2. Modele dziejów wszechświata [7]. 
 

Wyniki badań nie pozwalają odpowiedzieć na pytanie jaka jest faktyczna gęstość 
materii we wszechświecie. Dotychczasowa wiedza kosmologiczna sugeruje, że musi ona być 
bardzo bliska wartości krytycznej, ale nie pozwala rozstrzygnąć który z wymienionych 
modeli opisuje nasz Wszechświat. Ilustruje to „stan obecny”, na  rysunku 11.2. W dodatku  
obserwowane rodzaje materii stanowią zaledwie około 4% tego co wszechświat stanowi (rys. 
9.12). Pozostałą część stanowią: ciemna materia i ciemna energia. Nazwy pochodzą stąd, że 
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obserwacje nie wykazują ich obecności, ale jesteśmy przekonani o ich istnieniu, ponieważ są 
potrzebne do wyjaśnienia mechanizmu działania całego wszechświata a wynikają z doskonale 
sprawdzającej się teorii. Jest to sytuacja podobna do tej, z którą spotkaliśmy się w przypadku 
założonej przez Pauliego hipotezy neutrina (rozdział 5). 

Jedno jest pewne, wszystkie trzy modele wskazują zgodnie, że w przeszłości, przed 
około 13,7 miliardami lat wszechświat zaczął się rozprzestrzeniać z jednego punktu, który 
nazywano osobliwością początkową. Zatem wszechświat miał początek. Przewidywania w 
teorii Friedmana i Lemaître'a przyszłości wszechświata zależą od zakrzywienia przestrzeni. 
W przypadku modelu zamkniętego rozszerzanie wszechświata potrwałoby jeszcze 
kilkadziesiąt miliardów lat, po czym zacznie się on kurczyć i w końcu wróci do pierwotnej 
osobliwości, w której zniknie tak jak powstał. Może będzie się powtarzał nowy cykl, jak to 
pokazano na rysunku 11.2, ale byłby to już zupełnie inny wszechświat, w którym pamięć o 
poprzednim wszechświecie nie jest zachowana. Według obydwu modeli otwartych 
wszechświat rozszerzałby się zawsze, a gęstość materii i temperatura będą malały.  

 Zauważmy, że zgodnie z wszystkimi trzema modelami wszechświat się rozszerza 
coraz wolniej. Jednak takiemu scenariuszowi przeczą obserwacje narastającego tempa 
rozszerzania się wszechświata trwającym od 5 miliardów lat wykonane przez Saula 
Parlmutter, Brain P. Schmidt i Adam G. Reiss [8] (rys. 11.3). Odkrycie to nie zmieni niczego 
w krótkim czasie naszego życia, ani nawet istnienia całej ludzkości, ale zmienia rozumienie 
wszechświata i przewidywanie jego przyszłości w następnych miliardach lat. Powoli będzie 
się zmniejszał horyzont, by za 100 miliardów lat ograniczyć się do najbliższych galaktyk. 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
Rys. 11.3. Wyniki najnowszych badań wszechświata (czerwona linia [8]). 
 
 
 Zjawisko przyspieszonej ekspansji można wytłumaczyć w ramach ogólnej teorii 
względności zakładając, że dominujący wkład 70% do średniej gęstości energii wszechświata 
daje ciemna energia [9] o dodatniej wartości i gęstości stałej w długich odcinkach czasu 
kosmicznego. Jednakże udział procentowy ciemnej energii będzie ciągle wzrastał na skutek 
malenia pozostałych składników energii całkowitej związanej z rozszerzaniem się przestrzeni. 
Nasuwa się pytanie skąd bierze się ciemna energia? Znajduje ono sensowną odpowiedź tylko 
dla wszechświata zamkniętego, w którym całkowita energia jest równa zero. W takim 
układzie suma dodatnich energii jest równa ujemnej energii pola grawitacyjnego. Stąd 
wniosek, że  
 

żyjemy w świecie zamkniętym o objętości skończonej, 
lecz zwiększającej się z narastającą szybkością. 
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11.6. Historia wszechświata [9, 11]  
 

Zadaniem kosmologii jest odtworzenie dziejów poczynając od czasu „zero”, czyli od 
chwili wielkiego wybuchu. Wszechświat się rozszerza, powstają i giną gwiazdy, maleje 
średnia gęstość materii i także obniża się temperatura. Gdybyśmy w wyobraźni odwrócili bieg 
czasu, to wszystkie zmiany zachodziłyby w przeciwnym kierunku. W miarę cofania się w 
przeszłość rosłaby gęstość i temperatura wszechświata i malałyby odległości pomiędzy 
obiektami. W miarę wzrostu temperatury topią się ciała stałe, parują ciecze, rozpadają się 
związki chemiczne, atomy ulegają pełnej jonizacji, jądra atomowe rozpadają się na protony i 
neutrony i w końcu cała znana nam materia zmienia się w mieszaninę („bulion”) 
elementarnych cząstek materii i fotonów. Z tego powodu do odtworzenia najdawniejszych 
dziejów wszechświata potrzebna jest wiedza o własnościach materii i procesach 
zachodzących w bardzo wysokich temperaturach i ciśnieniach, w tym wiedza o cząstkach 
elementarnych, ich oddziaływaniach wzajemnych oraz kreacji i anihilacji materii. Stąd na 
wiele pytań dotyczących kosmologii odpowiedzi szukamy w badaniach cząstek 
elementarnych prowadzonych w wielkich zderzaczach a obecnie w eksperymentach 
wykonywanych w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Nasza wiedza kosmologiczna 
rozwijała się w czasie niejako od końca, to znaczy od czasów współczesnych, a w miarę 
narastania liczby poznanych faktów i doskonalenia teorii cząstek elementarnych, obejmuje 
coraz odleglejszą przeszłość. Najwięcej wątpliwości a nawet kontrowersji pojawia się przy 
dochodzeniu do początków dziejów czyli czasu  t = 0.  

 
Rys. 11.4 Unifikacja oddziaływań. Od prawej strony: powstanie oddziaływań elektro-słabych 
(elektromagnetyczne + słabe), wielka unifikacja GUT (elektro-słabe + silne), unifikacja wszystkich 
oddziaływań TOE (elektro-słabe + silne +grawitacja). Rysunek nie obejmuje powstania 
oddziaływań elektromagnetycznych (EM) (oddziaływań elektrycznych + magnetycznych) [10]. 

Powiedzieliśmy już, że Znamy cztery rodzaje oddziaływań: grawitacyjne, 
elektromagnetyczne, słabe i silne (rozdz. 9.4). „Siła” tych oddziaływań zależy od temperatury 
a ich różnice maleją ze wzrostem temperatury i ciśnienia. Stąd w historii wszechświata 
musiały być momenty, w których zrównywały się przynajmniej niektóre z nich na przykład 
elektromagnetyczne i słabe. Zakłada się, że różne oddziaływania są przejawem bardziej 
podstawowych oddziaływań, które można przedstawić jedną teorią1. W taki sposób 
                                                 

1 Istotę unifikacji możemy zilustrować przykładem znanym z historii fizyki. Początkowo elektryczność 
i magnetyzm rozwijały się jako dwie różne dziedziny (rozdz. 3). Dalszy rozwój wiedzy wykazał, że prąd 
elektryczny wytwarza pole magnetyczne, a pole magnetyczne w pewnych warunkach może wytwarzać prąd. Te 
wzajemne powiązania doprowadziły do unifikacji dwu dziedzin, która zaowocowała prawami Maxwella i 
odkryciem fal elektromagnetycznych.   
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stworzono teorię oddziaływań elektro-słabych stanowiących unifikację oddziaływań 
elektromagnetycznych i słabych. W rzeczywistych dziejach wszechświata w pewnym 
momencie (odpowiadającemu czasowi t = 10-10s i energii 100GeV) pierwotnie zunifikowane 
oddziaływania rozpadały się na niezależne od siebie (rys. 11.4).  

Wiedza o dziejach wszechświata oparta na ugruntowanych teoriach klasycznej fizyki 
potwierdzonych obserwacjami współczesnego wszechświata rozpoczynająca się od czasu 
unifikacji oddziaływań elektro-słabych czyli od 10-11 sekundy od chwili zaistnienia 
wszechświata czyli od wielkiego wybuchu [3]. Początek tego okresu stanowi era oddziaływań 
elektro-słabych, czyli ten okres dziejów, w którym oddziaływania elektromagnetyczne i 
oddziaływania słabe były jeszcze zunifikowane. Wtedy materia wszechświata składała się z 
wszystkich znanych obecnie cząstek elementarnych: czyli wszystkich rodzajów leptonów, 
kwarków, promieniowania elektromagnetycznego i materii ciemnej. Już wtedy musiała istnieć 
nieznaczna przewaga materii nad antymaterią, oraz drobne fluktuacje gęstości, które 
umożliwiały późniejsze powstanie galaktyk i gwiazd.  

Po czasie 10-10 s  następuje rozdzielenie oddziaływań słabych i elektromagnetycznych 
i zaczyna się era tworzenia nukleonów, czyli łączenia się kwarków w protony, antyprotony, 
neutrony oraz antyneutrony(por. rys. 11.5a). Do czasu około 100µs istnieje równowaga 
procesów kreacji i anihilacji protonów i neutronów. Po tym czasie temperatura spada poniżej 
1013K i zmniejsza energia fotonów tak znacznie, że ustają procesy kreacji i następuje tylko 
anihilacja protonów z antyprotonami i neutronów z antyneutronami. Fakt, że pewna 
nadwyżka protonów pozostała wynika z braku symetrii między kwarkami i antykwarkami, 
która musiała istnieć wcześniej; od początku. Wcześniej liczba protonów była równa liczbie 
neutronów, ale ponieważ te ostatnie nie są cząstkami trwałymi, rozpadają się z czasem i 
powstaje coraz większy nadmiar protonów. Po czasie 0,3 sekundy gęstość materii maleje tak 
znacznie, że staje się ona przezroczysta dla neutrin. Rozpoczyna się anihilacja hadronów i 
antyhadronów, zwiększa się liczba fotonów względem neutrin.  

W czasie 1,1 s do 100 s następuje nukleosynteza, czyli łączenie się nukleonów w jądra 
lekkich atomów (deuter, hel, lit). Temperatura jest już tak niska, że energia zderzeń nie 
wystarcza już do rozbicia powstałych jąder atomów. Około 23% materii skupia się w jądrach 
helu i cięższych. Elementami składowymi tych jąder są neutrony. Tylko neutrony wbudowane 
w jądra atomów są trwałe i przetrwały do naszych czasów. Wraz z rozszerzaniem się 
wszechświata energia uwolnionych neutrin maleje, już nie starcza do zainicjowania reakcji 
jądrowych i tworzą one promieniowanie tła neutrinowego. (jest ono przedmiotem badań i 
poszukiwań).  

W erze rekombinacji trwającej od sekund do milionów lat następuje anihilacja 
elektronów z pozytonami w wyniku czego tworzy się olbrzymia liczba fotonów. Przetrwał 
jeden elektron na miliard, przy czym liczba zachowanych elektronów jest równa liczbie 
protonów, dzięki czemu całkowity ładunek elektryczny wszechświata jest równy zero. 
Energia fotonów anihilacji maleje w miarę rozszerzania się wszechświata i obecnie tworzą 
one mikrofalowe reliktowe promieniowanie tła bardzo intensywnie badanego w ostatnich 
latach. Jego istnienie stanowi jeden z dowodów prawidłowości modelu wielkiego wybuchu. 
W erze rekombinacji jądra atomowe z elektronami tworzą neutralne elektrycznie atomy, 
energia kinetyczna ich ruchów cieplnych nie wystarcza do ich zjonizowania. Wszechświat 
staje się przezroczysty dla fotonów.   
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Rys. 11.5. Obraz dziejów wszechświata u góry graficzny [12]. u dołu - wykres. Oznaczenia 
końca epok:  0 – wielki wybuch, 1 – kosmologia kwantowa, 2 – inflacja, 3 – rozpad 
oddziaływań elektrosłabych, 4 – powstanie hadronów, 5 – nukleosynteza, 6 – rekombinacja 
atomów, 7 – chwila obecna.    
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Od tego czasu trwa era tworzenia gwiazd, kwazarów i galaktyk i formuje się 
wszechświat jaki znamy dzisiaj. Jednak zanim mogła powstać Ziemia i życie musiały 
przeminąć pierwsze pokolenia gwiazd, bowiem tylko we wnętrzu gwiazd istnieją warunki 
syntezy pierwiastków cięższych od litu a lżejszych do żelaza i ołowiu (por. rozdz. 12). 
Synteza tych pierwiastków jest syntezą termojądrową, a więc egzoenergetyczna, energia przy 
tej syntezie wydzielana jest źródłem energii gwiazd. Synteza pierwiastków cięższych od 
ołowiu jest syntezą endoenergetyczną. To znaczy, że trzeba dostarczyć z zewnątrz energii, by 
mogła zaistnieć. Wobec tego nie mogą one powstać w gwiazdach. Najcięższe pierwiastki, z 
uranem włącznie, tworzą się tylko w reakcji endoenergetycznej w bardzo krótkich czasach 
trwania specyficznej postaci „śmierci” gwiazd znacznie cięższych od Słońca. Śmierć tych 
gwiazd polega na eksplozji następującej po zużyciu przez nie „paliwa wodorowego”. W 
czasie eksplozji powstaje nadzwyczaj silne promieniowanie, które wywołuje reakcje syntezy 
ciężkich pierwiastków w materii wyrzuconej z gwiazdy przez wybuch. Ponieważ w skład 
Ziemi wchodzą wszystkie  pierwiastki układu okresowego z najcięższymi (uranem) włącznie, 
wobec czego musiała ona powstać z „popiołów” wypalonych gwiazd, czyli materii 
rozproszonej przez ich wybuchy.   

Na rysunku  11.5  pokazano graficzny obraz dziejów wszechświata. Kształt krzywej 
określającej rozmiar wszechświata nie odpowiada żadnej z krzywych pokazanych na rysunku 
11.2.  Duże odstępstwa występują w początkowej części, czyli tuż po wielkim wybuchu, oraz 
w części końcowej odpowiadającej chwili obecnej. Według wszystkich modeli przestrzeni w 
miarę upływu czasu szybkość ekspansji powinna maleć. Tymczasem w ostatnich 5 miliardach 
lat tempo ekspansji wzrasta. Jest to fakt stwierdzony na podstawie obserwacji, z które w roku 
2011 przydzielono nagrodę Nobla [8]. Ale mimo odstępstw nasz wszechświat można 
zakwalifikować do modelu wszechświata zamkniętego.   

Zauważmy, że w ramach czasowych przez nas omawianych dziejów obejmujących 
okres od 10-11s do chwili obecnej krzywa z wykresu 11.5 nie schodzi do początku dziejów, 
czyli w czasu  t = 0.  Wskazuje to na niekompletność przedstawionej wiedzy. Kosmologia 
fizyczne nie wyjaśnia przyczyn wielkiego wybuchu i nie odpowiada na pytania o skład 
materii wszechświata. Reasumując tę część naszej wiedzy kosmologicznej możemy 
powiedzieć, że: 
 

Kosmologia fizyczna 
pozwala odtworzyć dzieje wszechświata od czasu 10-11s. 

 

8.7. Kosmologia inflacyjna [2, 13, 14] 
 

Warunkiem zrozumienia samych początków dziejów kosmosu jest stworzenie dobrej 
teorii unifikującej oddziaływania silne i elektosłabe zwanej teoria wielkiej unifikacji (GUT - 
Grand Unified Theories). (W dalszym ciągu nie obejmie ona oddziaływań grawitacyjnych). 
Unifikacja zachodzi w: temperaturze   T≈ 1028K;  przy gęstości materii  równej ρ ≈ 1076 
gęstości wody, które istniały czasie  t < 10-35 s. Obserwowany przez nas obecnie wszechświat 
w czasie 10-35s  miał średnicę 4 mm (10-3m). Gdyby w czasie 10-35s  istniały istoty 
obserwujące ówczesny wszechświat, to widziałyby jeszcze znacznie mniejszy jego wycinek o 
średnicy 10-27m, bowiem tylko na taką odległość mogła zostać przekazana informacja i 
oddziaływania. Zgodnie z teorią GUT, w czasie 10-35s  istniały dwa rodzaje cząstek: trwałe 
monopole magnetyczne i bozony cechowania  X.  Wyniki falsyfikacji tak sformułowanej 
teorii  GUT są negatywne.  
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Alan Guth wprowadził dodatkowe założenie „ratujące” GUT – założenie istnienia 
inflacji. Inflacją nazywamy wykładniczą ekspansję (rozszerzanie się) wszechświata 
występująca w czasie od   t = 10-35 do  t = 10-33 s.  W tym czasie co 10-35 s następowały 
podwojenia wymiarów wszechświata. Kilkadziesiąt lub kilkaset takich podwojeń zwiększyło 
wymiary wszechświata około ~1060 razy. Dodajmy jednak, że inflacja nie przypomina 
znanego nam rozszerzania zachodzącego w już istniejącej przestrzeni; bowiem nie polega na 
zajmowaniu coraz to większej części istniejącej zawsze przestrzeni. Przestrzeń powstaje wraz 
z materią a inflacja polega na bardzo gwałtownym jej rozszerzaniu. Można to zilustrować 
wzrostem odległości punktów na powierzchni nadmuchiwanego balonu. Odległość punktów 
rośnie wraz z przestrzenią wyobrażoną przez powierzchnię balonu (rys. 11.6), jednak analogia 
jest bardzo uproszczona, bo dotyczy tylko jednego wymiaru trójwymiarowej przestrzeni.  

 
 

 

 

 

Rys. 11.6. Ilustracja wzrostu odległości w zwiększającej się przestrzenia za pomocą punktów 
na powierzchni nadmuchiwanego balonu 

 
Skutki inflacji możemy sfalsyfikować, porównując przewidywania teoretyczne z stanem 

obecnie obserwowanego wszechświata, który, jak już mówiliśmy, stanowi bardzo mały 
wycinek części, którą teoretycznie można by było obserwować w czasie t = 10-35s.   Wycinek 
ten był jednorodny, a wskutek inflacji nie występuje ruch obrotowy, a gęstość materii obecnie 
istniejącej powinna być zbliżona do gęstości krytycznej (z dokładn. 10-6).  

Jeżeli przyjąć hipotezę inflacji, to materia obecnie obserwowana stanowi tylko  4% całej 
materii wszechświata. 90% stanowi tak zwana materia i energia „ciemna” – dotąd nie 
poznawalna. Brak równowagi termodynamicznej przy inflacji spowodował nadwyżkę materii 
nad antymaterią. Pozostała część materii anihilowała z antymaterią dając  30 miliardów 
fotonów na jeden atom. Taką proporcję obserwujemy obecnie. Tak więc obraz wszechświata 
przewidywany przez teorię wielkiej unifikacji jest zgodny z obserwowanym obecnie jego 
stanem, a historię wszechświata możemy cofnąć do czasu 10-35s. Inflacja „zaciera” historię 
wcześniejszą sprzed 10-35s, lecz tłumaczy stan obecny. Ponadto sugeruje sferyczny model 
przestrzeni wszechświata, a bardzo mały wycinek takiej przestrzeni jest zbliżony do 
przestrzeni płaskiej. W takim wszechświecie całkowita energia jest równa zero, więc materia 
może powstawać z niczego. Zatem teoria wielkiej unifikacji pozwala zrozumieć bardzo 
wczesny etap rozwoju wszechświata prowadzi do wniosku, że: 

W czasie 10-35 – 10-30s wszechświat wraz z przestrzenią rozszerzał się bardzo 
gwałtownie zwiększając swą objętość nawet do 1060- krotnie.  

Zjawisko nazywamy inflacją. 
 

Dodajmy, że inflacja przestała już być hipotezą od kiedy udowodniono, że pozostawiła ona 
trwałe ślady w mikrofalowym promieniowaniu tła. W  czasie 10-4 - 10-2, stanowiącym epokę 
cząstek elementarnych nastąpiła anihilacja materii stanowiącej nadwyżkę antymaterii nad 
materią, co stało się źródłem bardzo dużej liczby fotonów. Są to te fotony, które tworzą 
promieniowanie reliktowe. Dokładne pomiary wykazały, że istnieje anizotropia tego 
promieniowanie i choć jest ona bardzo mała (rzędu 10-5 wartości, rys. 11.7) tłumaczy 
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pochodzenie galaktyk. W czasie inflacji musiały już występować małe różnice gęstości 
materii, które uwidoczniły się w później ilości wyemitowanych fotonów (patrz rysunek 
tytułowy. 

Jest jeszcze drugi dowód. W czasie inflacji musiały powstać potężne fale grawitacyjne 
rozchodzące się dotąd w przestrzeni wszechświata. Obecnie ich amplituda jest niemierzalnie 
mała, ale w czasie misji mikrofalowego promieniowania tła była bardzo duża co wymuszało 
powstające fotony do przyjęcia odpowiedniej polaryzacji (patrz rys. 11.7b). 

Kosmologia inflacyjna pozostawia w dalszym ciągu bez odpowiedzi pytania o sam 
początek wszechświata [17]. 

 

     

Rys. 11.7. Dowody inflacji utrwalone w reliktowym promieniowaniu tła. Anizotropia 
rozkładu materii w czasie inflacji utrwalona promieniowaniu mikrofalowym (lewo [15]) oraz 
anizotropia polaryzacji promieniowania spowodowana falami grawitacyjnymi (prawo 16]  

 

http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/cobe/cobe_images/phys_today_cover_big.gif
http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/cobe/cobe_images/phys_today_cover_big.gif�
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