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Błędne wyobrażenia na temat Wielkiego Wybuchu.
Materiały źródłowe:
1. Ned Wright’s Cosmology tutorial: http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm
Tylko redshift miarą odległości : http://www.astro.ucla.edu/~wright/Dltt_is_Dumb.html
2. Charles H. Lineweaver & Tamara M. Davis American Scientific marzec 2005r.
„MISCONCEPTIONS ABOUT BIG BANG” :
http://www.mso.anu.edu.au/~charley/papers/LineweaverDavisSciAm.pdf
3. Tamara M. Davis & Charles H. Lineweaver „Expanding Confusion:common misconceptions
of cosmological horizons and the superluminal expansion of the universe” :
http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0310808v2.pdf
4. Dr hab.Stanisław Bajtlik „Ciemna Materia i Ciemna Energia we Wszechświecie”(1h21m):
https://www.youtube.com/watch?v=Fom487Yci-s
5. Prof. Krzysztof Meissner „Rola wyobraźni w fizyce” 16 maja 2013r. (1 h18m):
https://www.youtube.com/watch?v=TMKt9GjihW8
6. Prof. Krzysztof Meissner „Czas kosmiczny” część 1/2 19 stycznia 2015 r. (45 m+39m):
https://www.youtube.com/watch?v=vTovI6hj1s4
https://www.youtube.com/watch?v=8v69aOUNlv4

Błędne wyobrażenia na temat Wielkiego Wybuchu.
Plan prelekcji:
1.
2.
3.
4.
5.

Diagram czasoprzestrzenny (space-time diagram).
Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka (taki satelita :)).
Przeszłość i przyszłość Wszechświata.
Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.
Dlaczego nie powinniśmy używać odległości czasu podróży światła Dltt = c*(tobserwacji–temisji)
do określania odległości w skali Wszechświata.
6. Przykłady nieścisłości w literaturze popularnej i naukowej na temat Big Bangu.
7. Podsumowanie.

1. Diagram czasoprzestrzenny (space-time diagram).
Na rysunku obok pokazano diagram czasoprzestrzenny ruchu Ziemi
wokół Słońca. Ten rysunek wykorzystuje perspektywę do pokazania dwóch
wymiarów przestrzennych i czasu na ekranie monitora. Zwykle używa się
tylko jednego wymiaru przestrzennego, aby uniknąć perspektywy.
Linia świata („worldline”) - linia niebieska reprezentująca pozycję
Ziemi jako funkcji czasu. Nachylenie linii świata dla cząstki pokazuje jej
prędkość w układzie odniesienia na diagramie.
Zdarzenie („event”) –
Punkt na diagramie
czasoprzestrzennym
y

Powyższy diagram czasoprzestrzenny pokazuje cząstki poruszające się
z różnymi prędkościami.
Diagramy czasoprzestrzenne t versus x często są prezentowane w
jednostkach [sekunda] vs [sekunda świetlna] ze względu na szczególne
znaczenie prędkości światła w teoriach względności Einsteina.
Dlatego w tych jednostkach nachylenie linii świata 45o odpowiada fotonom.
Stożek świetlny (light cone) – zbiór wszystkich linii świata fotonów
przechodzących przez dane zdarzenie (event) w początku układu
współrzędnych. Rozróżniamy stożek świetlny przeszłości i przyszłości.
W dalszym ciągu będzie używana schematyczna wersja stożka świetlnego
pokazana na rysunku obok („trójkącik”)

1. Diagram czasoprzestrzenny (space-time diagram).
Na rysunku obok →
pokazano
diagram czasoprzestrzenny ruchu rocznego Ziemi wokół Słońca.
t(czas) vs x(wymiar przestrzenny) vs y(wymiar przestrzenny)
w jednostkach [sekunda] vs [sek.świetlna] vs [sek.świetlna]
31 500 000 sekund vs 500 sek.świetlnych vs 500 sek.świetlnych
y

1. Diagram czasoprzestrzenny (space-time diagram).

Czasoprzestrzeń zakrzywiona (np. analogia → powierzchnia Ziemi).
Na powierzchni Ziemi trajektoria ruchu w
kierunku SE wygląda jak krzywa pokazana na
rysunku obok.

Linia świata fotonu jest
linią krzywą na diagramie
czasoprzestrzennym t-x.

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
Ale zacznijmy od Einsteina ...

Dla bardzo ciekawych → rozwiązanie dla jednorodnego i izotropowego
Wszechświata - metryka Friedmann-Robertson-Walker (FRW):
gdzie,

a(t) – czynnik skali (zmienny w czasie),
Ω = gęstość / gęstośćkrytyczna,
Ωvo- Ω ciemnej energii/energii próżni, Ωmo- Ω materii(ciemnej+barionowej), Ωro- Ω promieniowania,
Ωvo = ΩΛo → „v” - ang. vacuum → próżnia,
Wedle aktualnej wiedzy: Ωvo/Ωmo/Ωro → 0.73/0.27/0.0001 → Ω ~ 1 (Ω=0.9995±0.0034)!
Λ – stała kosmologiczna, Ho – dzisiejsza wartość stałej Hubble'a, Ro – promień Wszechświata.

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
Pierwszy znany kosmologiczny fakt obserwacyjny:
Einstein zignorował ten fakt w OTW.
Paradoks Heinricha Wilhelma Olbersa (1826r.):

niebo jest ciemne w nocy.

Kiedyś zakładano, że Wszechświat jest nieskończony (przestrzennie i czasowo) i jednorodny.
W jednorodnym i niezmiennym Wszechświecie w każdy kierunku powinniśmy zobaczyć gwiazdę. Całe niebo
powinno być tak jasne jak powierzchnia Słońca. Dlaczego niebo jest ciemne w nocy ???
Wyjaśnienie: nasz Wszechświat jest skończony czasowo (powstał ~13.8 mld lat temu). Nawet jeżeli
Wszechświat jest nieskończony przestrzennie, to ze względu na skończoną prędkość światła dociera do nas
promieniowanie tylko ze skończonego obszaru.

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
1929 r. - Edwin Hubble –
odkrycie zjawiska rozszerzania się Wszechświata.
Tzw. „ucieczka galaktyk” → v = H*D,
gdzie:
v – prędkość oddalania się galaktyki,
H-stała Hubble'a
(w 1929r. = 500 km/s/Mpc – błąd!!!,
teraz = 70 km/s/Mpc),
D – odległość do danej galaktyki.

Teleskop na górze Mount Wilson w Kaliforni →
- największy teleskop na Ziemi do połowy lat 50tych ubiegłego wieku.

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
Lata 20-ste XX wiek - epoka kliszy fotograficznej jako rejestratora fotonów.
Pomiar prędkości oddalania się NGC 7619 (~12mag) +3779 km/sek wykonano na widmach
kliszowych, które naświetlano przez 78 godzin. Światło było zbierane przez 2.5m teleskop
na Mt Wilson (największy teleskop na Ziemi do połowy lat 50-tych ub. wieku).
Szczegóły - Milton L. Humason (1929r) “THE LARGE RADIAL VELOCITY OF NGC 7619” :

„Około rok temu Pan Hubble zasugerował, że wybrana lista słabszych i bardziej odległych mgławic pozagalaktycznych
(szczególnie tych występujących w grupach) powinna być obserwowana w celu określenia, o ile to możliwe, czy linie
absorpcyjne w tych obiektach wykazują duże przesunięcia w kierunku fal długich, jak należałoby się spodziewać w teorii
zakrzywionej czasoprzestrzeni de Sitter'a . W ciągu ostatnich lat wykonano dwa spektrogramy galaktyki NGC 7619 za
pomocą VI spektrografu podłączonego do 100-calowego teleskopu. Ten spektrograf ma 24 - calowe soczewki kolimacyjne,
dwa pryzmaty i 3-calową kamerą, która daje dyspersję 183 A / mm dla długości fali 4500A. Spektrogramy naświetlano
odpowiednio przez 33 i 45 godzin. Prędkość radialna z tych zdjęć była mierzona przez Pannę Mac Cormack z oddziału
obliczeniowego („computing division” :)) oraz przeze mnie . Otrzymaliśmy średnią ważoną prędkość +3779 km/sek.”

Obecnie wykonuje się widma obiektów nawet o jasności słabszej od ~24 mag!!!

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
Pomiary przesunięcia ku czerwieni (ang. redshift)
i prędkości oddalania się vrec.

z = (λ-λ0)/λ0

Dla bardzo ciekawych →
Wzory na prędkość oddalania się vrec
w zależności od redshiftu „z”
w Ogólnej (GR) i Szczególnej (SR)
Teorii Względności:

(Ww.wzory zostaną pokazane w wersji
graficznej na jednym z kolejnych slajdów.)
(Długość fali świetlnej rośnie w tą stronę

→)

3. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
Obserwatorium Mt Wilson → liczenie galaktyk na niebie w różnych kierunkach →
Zasada Kosmologiczna: Wszechświat jest
jednorodny (ang.homogenous, taki sam w każdym miejscu/lokalizacji – nie ma środka)
i
izotropowy (ang.isotropic, taki sam we wszystkich kierunkach na niebie – brak wyróżnionego
kierunku).

Przykład obiektu jednorodnego,
ale nieizotropowego

Przykład obiektu izotropowego,
ale niejednorodnego.

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
1933 r. „Odkrycie” ciemnej materii (ang.dark matter) przez Fritz'a Zwicky.
Co to jest ciemna materia?
Jest to hipotetyczna materia nieemitująca i nieodbijająca promieniowania
elektromagnetycznego. Jej istnienie zdradzają jedynie wywierane przez nią efekty
grawitacyjne.
Stanowi ok.23% bilansu
masy-energii Wszechświata.
Nie mylić ze „zwykłą”materią
składającą się z atomów,
która stanowi 4%
masy-energii Wszechświata!!!

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
Poszerzenie zakresu danych obserwacyjnych w prawie Hubble'a:
1929 r.
1995 r.
2004r.

Odległość jasnościowa (ang. luminosity distance). Dla Wszechświata płaskiego odległość
jasnościowa DL = (1+z)DM, gdzie DM – odległość współporuszająca się, z – redshift.
Więcej informacji → http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dne_wsp%C3%B3%C5%82poruszaj%C4%85ce_si%C4%99

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
1998r.
Odkrycie, że Wszechświat rozszerza się z coraz większą
prędkością = „potwierdzenie obserwacyjne” istnienia
ciemnej energii!
To było odkrycie roku 1998!
Bo odległe supernowe (duże „z”) są słabsze niż powinny być!
Przyspieszenie powoduje stała kosmologiczna Einsteina Λ–ciemna energia!

Co to jest ciemna energia (ang. dark energy)?
Fluktuacje kwantowe mogą generować gęstość energii próżni,
●

●

●

Gęstość energii próżni jest równoważna stałej kosmologicznej Einsteina Λ.

W aktualnie obowiązującym modelu Wszechświata ΛCDM
stanowi ona ~73% całkowitej
energii Wszechświata.
Kwantowa próżnia działa
jak gaz o ujemnym ciśnieniu!
Ciśnienie próżni P=-u=-ρc^2,
gdzie:
u–gęstość energii próżni,
ρ-równoważna gęstość masy
w-g wzoru E=mc^2.

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
Kwantowa próżnia działa jak gaz o ujemnym ciśnieniu!
Ciśnienie próżni P = -u= -ρc^2,
gdzie: u–gęstość energii próżni, ρ-równoważna gęstość masy w-g wzoru E=mc^2.
Gęstość energii próżni musi być związana z ujemnym ciśnieniem ponieważ:
●
●

●

Gęstość energii próżni musi być stała ponieważ nic od niej nie zależy.
Jeżeli tłok jest wyciągany z cylindra to tworzy się coraz więcej próżni (analogia ekspansji Wszechświata).
Próżnia w cylindrze posiada coraz więcej energii, która wywiera siłę na tłok.
Jeżeli próżnia próbuje wciągnąć tłok do środka, to posiada ona ujemne ciśnienie (dodatnie ciśnienie
powodowałoby wypychanie tłoka na zewnątrz).

→

Animacja obok pokazuje
tłok poruszający się w cylindrze wypełnionym
„próżnią” zawierającą kwantowe fluktuacje
podczas, gdy obszar na zewnątrz zawiera
„nic” (zerowa gęstość i ciśnienie).
Politycznie poprawnym jest określenie
„próżni fałszywej” w cylindrze oraz
„próżni prawdziwej” na zewnątrz.
Ale fizyka tego zjawiska się nie zmienia.
http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmo_constant.html

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
2011 r. Pomiary krzywizny Wszechświata na Diagramie Hubble'a
Krzywe pokazują:
●
●
●
●

Zamknięty Wszechświat (Closed Universe Ω-2),
Wszechświat o krytycznej gęstości (Ω-1),
Pusty Wszechświat (Ω-0),
Model WMAP Wszechświata (=ΛCDM) (ΩM-0.27,ΩV-0.73)

http://www.astro.ucla.edu/~wright/sne_cosmology.html

Dlaczego uważamy, że ekspansja Wszechświata przyspiesza?
Bo odległe supernowe (duże „z”) są słabsze niż powinny!
Dowody pochodzą z obserwacji jasności odległych supernowych.
Obserwujemy redshift „z” supernowej, który mówi nam o jaki czynnik
Wszechświat się rozszerzył od czasu wybuchu supernowej.
Ten czynnik wynosi (1+z). Aby określić oczekiwaną jasność supernowej
musimy znać jej dzisiejszą odległość. Jeżeli ekspansja Wszechświata
przyspiesza z powodu stałej kosmologicznej, to wtedy ekspansja była
wolniejsza w przeszłości i dlatego czas potrzebny do rozszerzenia się o
dany czynnik jest dłuższy i TERAZ odległość jest większa.
Ale jeżeli ekspansja Wszechświata spowalnia to była ona szybsza
w przeszłości i TERAZ odległość jest mniejsza.
Dlatego przy przyspieszającej ekspansji Wszechświata supernowe
przy dużych redshiftach będą się wydawały słabsze niż byłyby
przy zwalniającej ekspansji ponieważ ich aktualne odległości są większe.
Proszę zauważyć, że wszystkie te odległości są proporcjonalne do wieku
Wszechświata (lub 1/Ho), ale ta zależność przestaje obowiązywać
gdy jasność bliskiej supernowej o redshifcie z~0.1 porównujemy do odległej supernowej z „zet”~1.
http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmology_faq.html

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
1965r.

A.Penzias i R. Wilson odkrywają mikrofalowe promieniowanie tła CMB/CMBR (cosmic
microwave background) o temperaturze ~2.73K.

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
1965 – odkrycie CMB/ kosmiczne promieniowanie tła.
Historia badań CMB cd.:
●
18 XI 1989 r+4 lata - satelita COBE (Cosmic Background Explorer),
●
30 VI 2001r.+ponad 13 lat - satelita WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropic Probe),
●
2003 r. - dzięki WMAP wiemy, że Wszechświat składa się w większości z ciemnej
energii oraz zimnej (tzn.nierelatywistycznej) ciemnej materii i liczy 13.7±0.2 mld lat.
●
14 maja 2009r. + ponad 4 lata - satelita Planck.

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
Geometria Wszechświata jest płaska, tzn. Ω=1 ponieważ model Λ-CDM (ΩΛ=0.73,
Ωm=0.27) pasuje do następujących danych obserwacyjnych:
1. anizotropia w promieniowaniu mikrofalowym tła CMB (charakterystyczna skala
~1stopień) … (verte)

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
Geometria Wszechświata jest płaska,
tzn. Ω=1
ponieważ model Λ-CDM (ΩΛ=0.73, Ωm=0.27)
pasuje do następujących danych obserwacyjnych:
1. anizotropia w promieniowaniu mikrofalowym
tła CMB (charakterystyczna skala ~1stopień).
2. obserwacje supernowych.
3. skupianie się galaktyk.
…
Rysunek → ModCosm_notes.pdf str.22 →

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.

My oraz cała chemia jesteśmy w
mniejszości we Wszechświecie.

2. Historia obserwacji kosmologicznych-od Olbersa do Plancka.
Geometria Wszechświata <> Kształt (topologia)Wszechświata
Geometria = własności metryczne/odległości, pola powierzchni, objętości, itp.
Płaski Wszechświat może mieć nietrywialną topologię
Np. płaską powierzchnią jest powierzchnia cylindra.
Nasz Wszechświat:
ma płaską geometrię(potwierdzają to obserwacje),
a mimo to może mieć nietrywialną topologię!
Więcej informacji → dr S.Bajtlik na portalu Youtube.

Prof. Meissner - Youtube „czas kosmiczny” cz.2
W OTW nie obowiązuje zasada zachowania energii
Nie można wskazać źródła we Wszechświecie
z którego „rodzi się” 1 proton / 1m3 / 1miliard lat.

3. Historia i przyszłość Wszechświata
Początek Big Bangu:
O tym między innymi mówi prof. Krzysztof Meissner
w wykładzie dn. 19 I 2015 r.(patrz materiał źr. nr 6).
Nadal trwa poszukiwanie odpowiednio zwariowanej idei …
Przy okazji - dwa dni wcześniej (17 I 2015r.) prof. Meissner był
na spotkaniu rocznicowym PTMA Szczecin ...

3. Przeszłość i przyszłość Wszechświata
Kosmiczna oś czasu – Przed Wielkim Wybuchem

Kosmolodzy nie są jeszcze pewni, jak wyglądał początek Wszechświata, ale od czystych spekulacji na ten temat
przechodzą do naukowych teorii, których przewidywania będzie można przynajmniej częściowo weryfikować..

Nic nie istniało. Materia, energia, przestrzeń i
czas pojawiły się w momencie Wielkiego Wybuchu.

Narodziny kwantowe. Zwykła przestrzeń i czas
wyłoniły się z pierwotnego stanu opisywanego
przez kwantową teorię grawitacji.

-43
10 sekundy
---------------Era Plancka: z kwantowograwitacyjnego chaosu wyłania
się nasza czasoprzestrzeń.

Wieloświat. Nasz Wszechświat wypączkował wraz z innymi
wszechświatami z wiecznej wielowymiarowej przestrzeni.

Wszechświat cykliczny. Wielki wybuch to tylko
jedno z ogniw w niekończącym się cyklu ekspansji,
kolapsu i ponownej ekspansji.
(z popprzedniego cyklu)
Turner American Scientific wrzesień 2009r. „Wszechświat”.

3. Historia i przyszłość Wszechświata
Najwcześniejsze momenty Wielkiego Wybuchu

Kosmiczna inflacja
wytwarza wielki
obszar przestrzeni
wypełniony niemal
doskonale
jednorodną zupą
kwarkową

Powstają
aksjony –
jedna z
hipotetycznych
form ciemnej
materii

Materia zaczyna
ilościowo
przeważać nad
antymaterią

→

Powstanie atomów

Powstaje inna Kwarki łączą się Z protonów i
hipotetyczna
w protony
neutronów
forma ciemnej neutrony
powstają jądra
materiideuteru, helu i
neutralina
litu

< 10^-43 załamuje się klasyczna teoria grawitacji. Powinno się ją połączyć z teorią kwantów.

Turner American Scientific wrzesień 2009r. „Wszechświat”.

→

Elektrony przyłączają się
do jąder atomowych
emitując mikrofalowe
promieniowanie tła

3. Historia i przyszłość Wszechświata
Epoka ciemności

380 000-300mln lat
Grawitacja powiększa
różnice gęstości gazu
wypełniającego przestrzeń

→

Era współczesna

→ → → → → → → → → → → → → → → →

3 mld lat
300 mln lat
1 miliard lat
Powstają pierwsze Obecny zasięg Powstają
gromady
gwiazdy
obserwacji
galaktyk;
(obiekty o
tempo
największym
przesunięciu ku formowania
się gwiazd
czerwieni)
osiąga
maksimum

Turner American Scientific wrzesień 2009r. „Wszechświat”.

9 mld lat
Powstaje
Układ
Słoneczny

10 miliardów lat
Ciemna energia
zaczyna
dominować nad
pozostałymi
składnikami
Wszechświata.
Tempo
kosmicznej
ekspansji wzrasta

13.7 mld lat
Chwila obecna

3. Historia i przyszłość Wszechświata
Przyszłość

W najbliższej przyszłości we
Wszechświecie będą dominowały
procesy które rozumiemy i
potrafimy opisać, takie jak
zderzenia galaktyk. W dalszej
przyszłości ciemna energia
skieruje nas na jedną z czterech
dróg pokazanych na rysunku. Na
którą – tego jeszcze nie wiemy.

Wszechświat przestaje
Wszechświaty
przyspieszać, ale kosmiczna
ekspansja trwa wiecznie

Przyspieszenie
nie zmienia się

100 bilionów lat
Gasną ostatnie gwiazdy

30 mld lat

Inne galaktyki nikną za
kurczącym się kosmicznym horyzontem;
przepadają wszystkie dowody Wielkiego Wybuchu

20 miliardów lat
Droga Mleczna zderza się z
Mgławicą Andromedy.
Przyspieszenie
rośnie

50 mld lat

Wszechświat przestaje
przyspieszać i zaczyna hamować,
a w końcu kurczyć się

30 mld lat

Wielkie rozdarcie (big rip):
ciemna energia rozrywa wszystkie obiekty, od
supergromad galaktyk po atomy

Wielka zapaść (big crunch),
po której być może następuje kolejny
wielki wybuch i wszystko powtarza się w
nieskończonym cyklu

(do następnego cyklu)
Turner American Scientific wrzesień 2009r. „Wszechświat”.

3. Historia i przyszłość Wszechświata

Trzy epoki zdominowane
przez różne formy energii.

1. Epoka zdominowana
przez promieniowanie
(z>3000), R~t1/2,
temperaturowa łaźnia
R<10-4, t<104 lat.
2. Epoka zdominowana
przez materię
(3000<z<0.5), R~t2/3,
struktury formują się w
okresie t~104-1010 lat.
3. Epoka ciemnej energii
(z>0.5), przyspieszona
ekspansja R~eHt, t >1010
lat.
Str.53 - The_Future.pdf

(Czas) →

3. Historia i przyszłość Wszechświata
Gdy Wszechświat będzie 10 razy większy.

36 mld lat od tej chwili.
• Mniejszy stożek świetlny reprezentuje dzisiaj, a górny
rozpoczyna się za 36 mld lat od tej chwili.
• Pierwsza galaktyka jest pokazana w odległości 3.4 mld
lat świetlnych od nas w tej chwili. Ale za 36 mld lat
od chwili obecnej będzie w odległości 34 miliardów
lat świetlnych.
• Ta galaktyka będzie 625 razy słabsza i będzie ją trudno
dojrzeć.
• Ale związane struktury
(galaktyki, gromady
galaktyk, itp.)
nie będą ekspandowały.

3. Historia i przyszłość Wszechświata
Gdy Wszechświat będzie 500 razy większy.

Krauss & Scherrer, Scientific American, marzec 2008r:
Obecny model Wszechświata, w którym następuje przyspieszająca ekspansja.
Po 100 mld lat Wszechświat będzie 500 razy większy.
Dlatego:
-) temperatura TCMB~5 mK, CMB nie widać!!!
-) Lokalna Grupa Galaktyk łączy się z
supergmadą VIRGO i
tworzy gigantyczną galaktykę,
-) wszystkie pozostałe galaktyki prawdopodobnie
będą tak daleko,
że będą niewidoczne
(duży redshift),
-) zmienią się względne
ilości lekkich
Pierwiastków, np. H/He.
… czyli za 100 mld lat
„zniknie”
cała nasza wiedza
o Wielkim Wybuchu!

3. Historia i przyszłość Wszechświata
W przypadku istnienia ciemnej energii, płaski
Wszechświat może się rozszerzać na zawsze,
skurczyć się lub nawet doświadczyć Big RIP.
Str.56 - Cosmic_Acceleration.pdf

Nie możemy zrozumieć naszego
przeznaczenia bez zrozumienia
istoty ciemnej energii ! ! !

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.
Jakim rodzajem wybuchu był Big Bang?
BŁĄD: Big Bang był jak wybuch bomby w pewnym miejscu poprzednio pustej przestrzeni.
W-g tego poglądu Wszechświat powstał w wyniku eksplozji materii w pewnym punkcie przestrzeni.
Ciśnienie było największe w centrum eksplozji u najniższe w otaczającej pustce. Ta różnica ciśnień
wypchnęła materię na zewnątrz.

POPRAWNIE: To był wybuch samej przestrzeni.
Przestrzeń, w której żyjemy, sama się rozszerza. Nie było centrum eksplozji. Big Bang zdarzył się
wszędzie. Gęstość i ciśnienie wszędzie były takie same. Dlatego nie było różnicy ciśnień, która
napędzałyby konwencjonalną eksplozję.

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.
Jakim rodzajem wybuchu był Big Bang?

Big Bang - analogia rozszerzającego się balonu.
• „Żółte kropki” – galaktyki, które oddalają się od siebie, ale nie zmieniają
kształtu (układy związane nie podlegają ekspansji Wszechświata).
•
• „Sprężynki” – poruszające się fotony i ulegające przesunięciu ku czerwieni,
Poniżej animacja …

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.
Wielki Wybuch w Ogólnej Teorii Względności –
●

●

●
●
●
●

●

preferowany model Λ-CDM (ΩM=0.3, ΩΛ=0.7, Ho=70km/sek/Mpc).

Kropkowane linie – linie świata współporuszających się obiektów (my jesteśmy na centralnej linii świata), przy
każdej linii świata jest pokazany redshift (0,1,3,10,1000...).
Wszystkie zdarzenie, które obserwujemy znajdują się w stożku świetlnym przeszłości w kształcie „łezki”
(patrz:”light cone”).
Wszystkie obiekty poza sferą Hubble'a(patrz:”Hubble sphere”-cienka ciągła linia) oddalają się szybciej niż światło.
Horyzont cząstki (ang. particle horizon)-odległość jaką pokona światło od t=0 do danego czasu „t”.
Horyzont zdarzeń (ang. event horizon)-odl. jaką pokona światło od danego momentu „t” do t=nieskończoność.
W modelu Λ-CDM wszystkie obiekty z redshiftem większym od z~1.46 oddalają się od nas z prędkością
większą od prędkości światła. Nie jest to niezgodne z STW, ponieważ nie jest to ruch w ukł.inercjalnym
jakiegokolwiek obserwatora. Żaden obserwator nigdy nie wyprzedzi promienia świetlnego i wszyscy obserwatorzy
obserwują, że lokalnie światło porusza się z prędkością = „c”.
PONIŻEJ DIAGRAM CZASOPRZESTRZENNY BIG-BANGU (czas własny vs odległość własna) ...

(0310808v2.pdf)

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.

Wielki Wybuch w Ogólnej Teorii Względności

– współrzędne współporuszające się (ang. comoving coordinates)
τ,ψ–pojęcie wprowadzone dla uproszczenia rozważań nad kształtem Wszechświata. Drugim pojęciem kluczowym dla zagadnienia
jest czynnik skali (scale factor). Przyjmuje się, że we współrzędnych współporuszających się Wszechświat jest statyczny
(pomijając ruchy własne). Dzięki temu można skoncentrować się na kształcie przestrzeni.
Patrz poniżej-dzisiaj („now”) galaktyki z redshiftem z~1.8 przecinają horyzont zdarzeń.
Dla bardzo ciekawych - zależność pomiędzy współrzędnymi (t,x)
Czas własny
vs
Odległość
własna

Czas własny
vs
Odległość
Współporuszająca się

↔ (τ,ψ) → → → → → → → →

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.

„Normalny” vs konforemny diagram czasoprzestrzenny.
Na powierzchni Ziemi trajektoria ruchu w
kierunku SE wygląda jak krzywa pokazana na
rysunku obok.
Jest natomiast linią prostą na konforemnej
(równokątnej/wiernokątnej) mapie w rzucie
Mercatora.
Linia świata fotonu jest
linią krzywą w „normalnym”
diagramie czasoprzestrzennym.

Linia świata fotonu jest linią prostą
na diagramie konforemnym (czas konforemny
versus odległość współporuszająca się).

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.
Wielki Wybuch we współrzędnych z konforemnym czasem i odległością współporuszającą się.
(0310808v2.pdf)

Czas
konforemny
vs
Odległość
Współporuszająca się

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.

Czy galaktyki mogą oddalać się szybciej niż prędkość światła ?

BŁĄD:
Oczywiście nie. Szczególna Teoria
Względności Einsteina zabrania tego.
Rozpatrzmy fragment przestrzeni zawierający
pewną liczbę galaktyk oddalających się od nas
– im dalsza
galaktyka,
tym szybciej
się oddala
(żółte strzałki).
Jeżeli prędkość
światła jest
ostateczną
granicą to
prędkość
galaktyk musi
ostatecznie dążyć
do tej granicy
(patrz wykres).

POPRAWNIE:
Oczywiście, że mogą. Szczególna Teoria
Względności nie stosuje się do prędkości
ekspansji Wszechświata .
W rozszerzającej się przestrzeni prędkość oddalania
się rośnie
z odległością.
Powyżej pewnej
odległości zwanej
odległością Hubble’a,
przekracza ona
prędkość światła.
Nie jest to
sprzeczne
ze Szczególną
Teorią
Względności, gdyż
prędkość oddalania się
nie jest spowodowana przez ruch w przestrzeni,
tylko przez rozszerzanie się przestrzeni.

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.

Czy galaktyki mogą oddalać się szybciej niż prędkość światła ?

Prędkość oddalania się jako funkcja redshiftu:
●
przy różnych modelach z metryką FriedmanRobertson-Walker,
●
Liniowe przybliżenie v=cz,
●
Wersja dla STW.
●
Preferowany model FRW (ΩM=0.3,ΩΛ=0.7).
●
Galaktyki oddalają się szybciej niż światło
we wszystkich sensowych modelach dla
z>1.5
(0310808v2.pdf).

Dla ilustracji–tak wyglądają wzory obliczeniowe:

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.

Czy możemy zobaczyć galaktyki oddalające się z prędkością większą od światła ?
BŁĄD: Oczywiście nie. Światło od tych
galaktyk nigdy nie dotrze do nas.
Galaktyka znajdująca się w odległości
większej niż odległość Hubble’a (sfera)
oddala się od nas z prędkością większą od
prędkości światła .
Galaktyka wysyła foton (”żółta sprężynka”).
W miarę jak przestrzeń ekspanduje,
foton jest hamowany podobnie jak
gdy ktoś, kto próbuje płynąć pod
prąd.
Foton nigdy nie dotrze do nas.

POPRAWNIE: Oczywiście, że możemy
ponieważ szybkość rozszerzania się zmienia
się cały czas.
Początkowo foton nie może dotrzeć do nas.
Ale odległość Hubble’a nie jest stała, tzn. zwiększa
się i może przekroczyć odległość do fotonu.
Gdy to się stanie, to foton zbliży się do nas i w
końcu zostanie zarejestrowany przez obserwatora.

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.
Dlaczego występuje kosmiczny redshift ?

BŁĄD:
Ponieważ oddalające się
galaktyki poruszają się w
przestrzeni i pokazują
przesunięcie
dopplerowskie.

Oddalanie się galaktyki od
obserwatora w wyniku efektu
Dopplera zwiększa długość fali
światła sprawiając, że staje się
bardziej czerwone (rys. góra).
Długość fali światła nie
zmienia się podczas podróży
fotonów w przestrzeni (rys.
środek).
Obserwator rejestruje fotony,
mierzy jego dopplerowski
redshift i oblicza prędkość
galaktyki (rys. dolny).

POPRAWNIE:
Ponieważ ekspandująca
przestrzeń zwiększa
długość fali poruszających
się fotonów.
Galaktyki prawie nie
poruszają się w przestrzeni.
Dlatego emitują one fotony
prawie takiej samej długości
fali w wszystkich kierunkach
(rys. góra).
Długość fali fotonów się
zwiększa w czasie podróży
ponieważ przestrzeń się
rozszerza. Dlatego światło
staje się coraz czerwieńsze
(rys. środkowy i dolny).
Wartość tego redshiftu różni
się od wartości przesunięcia
dopplerowskiego.

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.

Czy obiekty wewnątrz Wszechświata również się rozszerzają ?
BŁĄD:
TAK. Rozszerzanie się Wszechświata
powoduje, że wszystko wewnątrz rośnie.
Rozważmy galaktyki wewnątrz gromady. W miarę
jak Wszechświat staje się coraz większy, również
galaktyki i cała gromada się powiększa. Granica
gromady (żółty zarys) przesuwa się na zewnątrz.

POPRAWNIE:
NIE. Wszechświat się rozszerza, ale nie
powiększają się zwarte (koherentne)
obiekty wewnątrz.
Początkowo sąsiednie galaktyki zaczną się
oddalać, ale ostatecznie ich wzajemna grawitacja
wyhamuje ekspansję. Powstanie gromada
galaktyk, która osiągnie stan równowagi.

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.
Jak duży jest obserwowany Wszechświat ?

BŁĄD:
Wszechświat liczy 14 mld
lat. Dlatego promień
obserwowanej jego
części wynosi 14 mld lat
świetlnych.
Weźmy pod uwagę
najbardziej odległą
galaktykę, z której
fotony zostały wyemitowane
krótko po Big-Bangu i
właśnie docierają do nas.
Rok świetlny jest
odległością jaką pokonują
fotony w ciągu roku.
Dlatego fotony z tej odległej
galaktyki podróżowały do
nas 14 miliardów lat.

POPRAWNIE:
Ponieważ przestrzeń się
rozszerza, obserwowana
część naszego
Wszechświata ma
promień większy niż 14
miliardów lat świetlnych.
Przestrzeń w której
podróżuje foton rozszerza
się (ekspanduje).
Do momentu gdy foton
dotrze do nas, całkowita
odległość do galaktyki
będzie większa niż
wynikająca z prostego
rachunku opartego na czasie
podróży fotonu
(około 3 razy).

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.

Mierzenie odległości w ekspandującym Wszechświecie jest "tricky business":
1. Odległość współporuszająca się (pozostaje stała w miarę rozszerzania się Wszechświata),
2. Fizyczna odległość (powiększa się ponieważ Wszechświat się rozszerza).
Często żadnej z tych odległości nie chcemy.
Np. foton opuszcza kwazara o przesunięciu ku czerwieni z=6.4 , gdy czynnik skali jest 1/7 dzisiejszej wartości i właśnie dociera
do Ziemi, gdy Wszechświat rozszerzył się 7 razy.
Zanurzona euklidesowska cześć geometrii ekspandującej czasoprzestrzeni ΛCDM, gdzie:
Kolor brązowy - linia świata Drogi Mlecznej,
Kolor żóły – linia świata kwazara z=6.4,
Kolor czerwony – linia świata fotonu, który wyleciał z kwazara
i osiągnął Ziemię po 12 mld lat.
Kolor pomarańczowy – współczesna odległość metryczna
do kwazara (ok.28 mld lat świetlnych).
Kolor fioletowy- linie "szerokościowe"
stałego czasu kosmologicznego z siatką co 1 mld lat.
Kolor cyjan – linie świata ("długościowe")
obiektów poruszających się w rozszerzającym się Wszechświecie,
tzn. ekspansja Hubble'a z siatką co 1 mld lat w teraźniejszości
(ale mniej w przeszłości i więcej w przyszłości).
Cosmology.pdf str.30

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.

Mierzenie odległości w ekspandującym Wszechświecie jest "tricky business":
http://www.universetoday.com/113786/how-big-is-the-universe-2/:
Jedna z trudności kiedy mówimy o wielkości jest to, że Wszechświat się rozszerza. Światło potrzebuje czasu, aby przylecieć z
odległych galaktyk i podczas tej podróży Wszechświat cały czas się rozszerza. Więc naszym problemem z wielkością
Wszechświata jest to, że nie ma jednego pojęcia odległości we Wszechświecie.
Z tego powodu astronomowie zupełnie nie martwią się o odległości do galaktyk. Zamiast tego skupiają się na pojęciu
mierzonego redshiftu (przesunięcie ku czerwieni) "z". Tzn. im większe "z" (większy redshift) tym bardziej odległa jest
galaktyka.
Np. weźmy pod uwagę jedną z najbardziej odległych galaktyk jakie do tej pory obserwowaliśmy o z = 7.5. Używając tą
wartość z możemy policzyć ile czasu potrzebowało światło, aby dolecieć do nas. Przy redshifcie = 7.5 ten czas wynosi około 13
miliardów lat. Możesz myśleć, że to jest odległość 13 miliardów lat świetlnych. Ale 13 miliardów lat temu Wszechświat był
mniejszy, więc faktycznie wszystko było bliżej, gdy światło opuszczało ww. galaktykę. Można policzyć, że wtedy w.w. galaktyka
była w odległości 3.4 miliarda lat świetlnych od nas. W tej chwili ta galaktyka jest znacznie dalej. Po tym jak światło opuściło
ww. galaktykę cały czas ona się od nas oddalała. I teraz jest w odległości 29 miliardów lat świetlnych od nas - co jest wartością
zdecydowanie większą niż 13 lub początkowe 3.4.
Zwykle tą odległość mają na myśli ludzie, gdy pytają o wielkość Wszechświata. To jest tzw. odległość
współporuszająca się (ang.co-moving distance). Oczywiście możemy widzieć tylko tak daleko.
Verte ...

4. Nieoczywiste intuicje na temat Big Bangu.

Mierzenie odległości w ekspandującym Wszechświecie jest "tricky business":
http://www.universetoday.com/113786/how-big-is-the-universe-2/
Więc jak daleko możemy widzieć?
Najbardziej odległe światło, które możemy zaobserwować jest
to mikrofalowe promieniowanie kosmiczne tła o redshifcie
z=1000.
Oznacza to, że odlegość współporuszająca się do fotonów z tła
promieniowania kosmicznego wynosi około 46 miliardów lat
świetlnych. Jeżeli umieścimy nas w centrum masywnej sfery,
to aktualny obserwowany Wszechświat ma średnicę około 92
miliardy lat świetlnych.
Rysunek obok:
wizualizacja wielkości obserwowalnego Wszechświata →
UWAGA
Amerykanie na „nasze” miliardy mówią „billions”!!!

5. Dlaczego nie powinniśmy używać Dltt w mediach do określania odległości w skali Wszechświata.

http://www.astro.ucla.edu/~wright/Dltt_is_Dumb.html :
'Why the Light Travel Time Distance should not be used in Press Releases.'
Rzecznicy różnych agencji/instytucji amerykańskich (np. NASA, JPL) zwykle podają ile
czasu potrzebuje światło, aby pokonać daną odległość czasu podróży światła, czyli Dltt
(light travel time distance):

Dltt = c*(tobserwacji – temisji)

Jest to żadne uproszenie, gdyż bystry słuchacz w zwykle ciągu kilku minut zada poniższe
pytanie – stawiając pod ścianą prezentera:
-”Jeżeli odległa gromada galaktyk
znajduje się w odległości
9.1 mld lat świetlnych od nas
(=Dltt) we Wszechświecie,
który liczy 13.7 mld lat,
to jak taka gromada galaktyk
znalazła się tak daleko w ciągu
zaledwie 4.6 miliarda lat ???”

5. Dlaczego nie powinniśmy używać Dltt w mediach do określania odległości w skali Wszechświata.

Rodzaje odległości wykorzystywane w OTW.:
●
●

●
●

„Odległość TERAZ” (Dnow) używana w prawie Hubble'a jest trudno mierzalna.
Mierzalnymi odległościami są:
-) z - przesunięcie ku czerwieni (ang.redshift),
-) DL - odległość jasnościowa (ang. luminosity distance)
-) DA - odległość wielkości kątowej (ang. angular size distance) związana z obserwowaną wielkością kątową
obiektu,
Niemierzalną odległością jest odległość czasu podróży światła Dltt (light travel time distance)
Odległość Dltt gwałci Zasadę Kosmologiczną: Wszechświat nie jest ani jednorodny, ani izotropowy.

Odległość Dltt jest często używana w publi-kacjach popularno-naukowych ponieważ:
●
uważa się, że redshift jest za skomplikowany,
●
uważa się,, że Dnow jest za skomplikowane.
●
Ale użycie Dltt tylko opóźnia komplikacje
spowodowane jego wykorzystaniem w mediach,
np. można spodziewać się poniższego pytania:
- „Jeżeli widzimy kwazara 1 miliard lat
po Wielkim Wybuchu, który jest odległy
o 12.7 mld lat świetlnych (=Dltt),
to jak zdołał on pokonać 12.7 mld lat świetlnych
w czasie zaledwie 1 mld lat ???”

5. Dlaczego nie powinniśmy używać Dltt w mediach do określania odległości w skali Wszechświata.

suma odległości pomiędzy sąsiednimi punktami
czasoprzestrzeni wzdłuż linii t=to.

5. Dlaczego nie powinniśmy używać Dltt w mediach do określania odległości w skali Wszechświata.

Argumenty do tezy w tytule – cd:
●

●

●

●

●

Zwykle redshift „z” jest jedyną wartością, o której wiemy, że jest najpewniej poprawna.
Odległość definiuje się jako przestrzenną separację w tym samym czasie. Jeżeli galaktyki poruszają się, to nie
ma sensu mówić o różnicy w położeniu przestrzennym odległej galaktyki widzianej 9.1 mld lat temu i Drogi
Mlecznej w tej chwili.
Jeżeli samolot myśliwski F-16 przelatuje obok Ciebie z prędkością 3 Machów i słyszysz dźwięk 30 sekund
później, to odpowiedzią na pytanie „Jak daleko jest F-16?” na pewno nie jest „30 sekund dźwiękowych” lub
10km.
Ponieważ Wszechświat jest jednorodny i izotropowy, dlatego nie ma krawędzi. Dlatego nie istnieje
maksymalna odległość. Odległości większe niż liczone uwzględnieniem prędkości światła są normalne w skali
Wszechświata. Ale jednorodna siatka Wszechświata (lewy rysunek poniżej) staje się bardzo niejednorodna,
gdy użyjemy odległości Dltt (prawy rysunek poniżej).
Prawo Hubble'a jest spełnione dokładnie dla „odległości TERAZ” (Dnow)
lub dla radialnej odległości metrycznej. W rzeczywistości prawo Hubble'a
ze zmiennym w czasie parametrem Hubble'a H(t) w każdej chwili „t”
jest spełnione dokładnie dla radialnej odległości metrycznej D(t):
„prędkość”=ΔD/Δt = H(t)D(t).
Ww. równanie nie jest słuszne dla odległości Dltt. Tutaj obowiązuje:
ΔDltt/Δt = cz/(1+z).

5. Dlaczego nie powinniśmy używać Dltt w mediach do określania odległości w skali Wszechświata.

Wersje kalkulatora kosmologiczny w zależności od modelu Wszechświata:
1. przelicza lata świetlne na redshift „z”: http://www.astro.ucla.edu/~wright/DlttCalc.html
2. przelicza redshift „z” na lata świetlne : http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html
3.

(Na stronie tego kalkulatora kosmologicznego są odnośniki do pozostałych kalkulatorów)
zaawansowany : http://www.astro.ucla.edu/~wright/ACC.html

Poniżej pokazano wersję 1 kalkulatora kosmologicznego:

6. Przykłady nieścisłości w literaturze popularnej i
naukowej na temat Wielkiego Wybuchu.
Tamara M. Davis & Charles H. Lineweaver
„Expanding Confusion:common misconceptions of cosmological horizons and the
superluminal expansion of the universe”
→ http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0310808v2.pdf
Rodzaje błędów i nieścisłości:
●
Pozycje [1]-[8]–niezrozumienie, że galaktyki mogą oddalać z prędkością > c.
●
Pozycje [9-[13]–nieścisłości dotyczące obserwowalności obiektów poruszających się z v>c.
●
Pozycje [14]-[15] – niejasności dotyczące kosmologicznego horyzontu zdarzeń.
●
Pozycje [16]-[25] – inne przypadki.
[1] Feynman, R. P. 1995, Feynman Lectures on Gravitation (1962/63), (Reading,
Mass.: Addison-Wesley) str.181:
„Nie ma potrzeby martwić się odnośnie możliwości oddalania się galaktyk od nas z
prędkościami większymi niż prędkość światła (cokolwiek to znaczy) ponieważ nigdy nie będą
obserwowalne.”
“It makes no sense to worry about the possibility of galaxies receding from us faster than light, whatever that means, since they would
never be observable by hypothesis.”

6. Przykłady nieścisłości w literaturze popularnej i
naukowej na temat Wielkiego Wybuchu.
[20] Kaufmann W.J & Freedman R.A. 1988 „Universe” box 27-1 str. 675:
„... kwazar PKS2000-330 ma redshift z=3.78. Wykorzystujac tą wartość do pełnego
relatywistycznego równania na prędkość radialną kwazara otrzymujemy
v/c = (4.78^2 – 1) / (4.78^2 +1) = … = 0.92. Innymi słowy wydaje się, że ten kwazar
oddala się od nas z prędkością 92% prędkości światła.”

Według moich szacunków z wykresu pokazanego
obok dla modelu Wszechświata ΛCDM (0.3,0.7)
ten kwazar oddala się od nas z prędkością
V ~ 1.6c ~ 480 000 km/sek!!!

6. Przykłady nieścisłości w literaturze popularnej i
naukowej na temat Wielkiego Wybuchu.
[3] McVittie, G. C. 1974, QJRAS, 15, 246-263, Distances and large redshifts, Sect. 4,
„Te błędne argumenty mogłyby pokazywć, że wiele kwazarów ma 'prędkości oddalania się'
większe niż prędkość światła, co jest w sprzeczności z podstawowymi postulatami teorii
względności.”
“These fallacious arguments would apparently show that many quasars had ‘velocities of recession’ greater than that of light, which
contradicts one of the basic postulates of relativity theory.”

6. Przykłady nieścisłości w literaturze popularnej i
naukowej na temat Wielkiego Wybuchu.
[4] Weinberg, S. 1977, The First Three Minutes, (New York: Bantum Books), strona 27:
„Ogólnie można wyciągnąć wniosek z tego prawie pół wieku obserwacji, że galaktyki oddalają się
od nas z prędkościami proporcjonalnymi do odległości (przynajmniej dla prędkości niezbyt bliskich
prędkości światła).” patrz również str.12 i 25.
„The conclusion generally drawn from this half century of observation is that the galaxies are receding from us, with speeds proportional to the
distance (at least for speeds not too close to that of light).”,

Weinberg w 1972r. Gravitation and Cosmology (New York: Wiley), str. 417:
„...względnie bliska galaktyka będzie się oddalała lub przybliżała do Drogi Mlecznej z prędkością
[vrec = Ŕ(t0)χ].” (podkreślona jest nieścisłość).
Wkrótce potem autor dodaje ostrzeżenie odnośnie STW (Szczególna Teoria Względności) i
odległych źródłach: „Nie jest to ani użyteczne, ani ściśle dokładne interpretować zmianę
częstotliwości światła od odległych źródeł tylko w kategoriach przesunięcia Dopplerowskiego w
ramach STW. [Należy ostrzec użytkownika, że astronomowie przyjmują konwencję wedle której
nawet duże przesunięcia częstotliwości interpretują w kategoriach prędkości oddalania się. 'Red
shift' v km/sek oznacza z=v/300 000].”

„a relatively close galaxy will move away from or toward the Milky Way, with a radial velocity [vrec = Ŕ(t0)χ].” (emphasis ours). Shortly thereafter he
adds a caution about SR and distant sources: “it is neither useful nor strictly correct to interpret the frequency shifts of light from very distant
sources in terms of a special-relativistic Doppler shift alone. [The reader should be warned though, that astronomers conventionally report even
large frequency shifts in terms of a recessional velocity, a “red shift” of v km/sec meaning that z = v/(3 × 10 5).]”

7.Podsumowanie na temat intuicji o Big Bangu.
1. Jakim rodzajem wybuchu był Big Bang?
To był wybuch samej przestrzeni.

2. Czy galaktyki mogą oddalać się szybciej od
prędkości światła ?
TAK. STW nie stosuje się do prędkości ekspansji Wszechświata.

3. Czy możemy zobaczyć
galaktyki oddalające się z
prędkością większą od
światła ?
TAK,ponieważ
Prędkość rozszerzania
Wszechświata
zmienia się cały czas.

4. Dlaczego występuje
kosmiczny redshift ?
Ponieważ ekspandująca
przestrzeń zwiększa
długość fali
poruszających się
fotonów.

6. Czy obiekty wewnątrz
Wszechświata również się
rozszerzają ?

NIE. Wszechświat się rozszerza, ale nie
powiększają się zwarte/koherentne
obiekty wewnątrz.

5. Jak duży jest
obserwowany
Wszechświat ?
Np.
46 mld lat
we współ-poruszającym
się układzie
odniesienia.

7.Podsumowanie na temat intuicji o Big Bangu.

1. Jest zwykłą głupotą

używanie Dltt
do określania odległości w skali Wszechświata !!!
Do tego celu służy np. przesunięcie ku czerwieni „zet”(ang.redshift) !!!

Uzasadnienie:

http://www.astro.ucla.edu/~wright/Dltt_is_Dumb.html

Dltt = Dumb

(ang. „dumb” - głupi)

2. Kalkulator do zamiany
odległości Dltt
na redshift kosmologiczny:
http://www.astro.ucla.edu/~wright/DlttCalc.html

