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Wszechświat: podstawowe właściwości

● Izotropowy
● Jednorodny
● Rozszerza się 
● Wypełniony promieniowaniem 2.73 K
● We wszystkich znanych obłokach >23% masy 

stanowi hel



Cząstka próbna o masie m (,,galaktyka'') pozostaje na powierzchni 
ekspandującej kuli o masie M.  Jednokrotne całkowanie równania ruchu  
wprowadza stałą (E), która jest energią cząstki w polu grawitacyjnym kuli. 
Charakter rozwiązania zależy od znaku E. Określa ono nie tylko 
ruch ,,galaktyki'', ale też opisuje ewolucję rozmiarów kuli.

Model newtonowski



Przypadek E>0. Zależność R(t), a raczej R(nowa zmienna), t(nowa zmienna) 
znajdziemy na ćwiczeniach. W każdym razie mamy do czynienia z nieustającą 
ekspansją z prędkością ograniczoną od dołu, więc R→ \infty przy t → \infty. 

UWAGA: znak parametru k 
powinien byc przeciwny tu 
 i dalej



E=0, przypadek szczególny, rozwiązanie analityczne. 
Znowu nieustająca (choć spowalniająca) ekspansja z R 
→ \infty.  Od razu zauważamy, że \tau temu R=0



E<0. Po skończonym czasie ekspansji 
nastąpi odwrócenie zależności R(t) 
i zapadanie się kuli. 



Przeszłość: dla mniejszych R prędkość była większa. Jeśli dzisiejsze rozmiary 
“kuli” są ustalone, to z prawa Hubble’a wynika, że dzisiejsza prędkość 
ekspansji jest taka sama dla przypadków k=1,0,-1, więc kinetyczna część E też. 
Stąd różnice E muszą wynikać z różnic w energii potencjalnej, co oznacza, że 
masy w kuli są różne I tym samym gęstości materii są różne. Dla małych R o 
nachyleniu R(t) decyduje M a nie E, stąd kolejność krzywych na wykresie.
Argument na wyrost, antycypujący ścisłe rozwiązania: przy E=0 \tau było 
malejącą funkcją gęstości, więc jak kula jest bardziej gęsta to ewoluuje 
szybciej.



Przykłady zależności charakterystycznej odległości od czasu. 

Model newtonowski: ewolucja 



Gęstość krytyczna

Stała całkowania (E) może być wyznaczona z warunków początkowych, które 
odpowiadają ,,dzisiejszej'' fazie ewolucji. Pojawia się charakterystyczna, ,,krytyczna'' gęstość 
Wszechświata. Jeśli rzeczywista gęstość średnia materii byłaby wyższa od krytycznej, w 
przyszłości należałoby oczekiwać zastąpienia ekspansji kurczeniem się. 



Pojawia się gęstość krytyczna, jako pewne rozgraniczenie pomiędzy różnymi typami 
ewolucji. W tym rozgraniczającym przypadku otrzymaliśmy wyrażenie dla 
charakterystycznej skali czasowej ewolucji, związane z gęstością. Dla gęstości 
krytycznej ta skala to ~ 10 miliardów lat.



Przesunięcie ku czerwieni  jako efekt 
wzajemnego oddalania się obiektów

Rozważamy dowolną cząstkę, która dociera do kolejnych, wzajemnie oddalających 
się od siebie zgodnie z prawem Hubble'a obserwatorów. Pęd jest wyznaczany przez  
kolejnych, bliskich siebie obserwatorów więc ich względne prędkości V<<c, co 
pozwala uprościć transformację Lorentza. Zastosowanie do fotonów pozwala 
otrzymać związek pomiędzy czynnikiem przesunięcia ku czerwieni a zmianami 
charakterystycznej odległości we Wszechświecie. Znajomość R(t) pozwala (na ogół 
poprzez równania przestępne) określić czas emisji fotonu o danym przesunięciu ku 
czerwieni z.



Jeśliby zamknąć cząstki gazu       
doskonałego w prostopadło         -
ścianie o ścianach, od których    
odbicie jest elastyczne, a             
następnie powoli zmieniac jego   
rozmiary, to iloczyny składowych 
pędów cząstek i długości             
równoległych do nich krawędzi   
nie zmieniałyby się.                      
(Zachowanie objętości w              
przestrzeni fazowej, TWE            
Liouville’a ?)                                



Opis relatywistyczny

W mech. Newtona czas i przestrzeń są absolutne, pole grawitacyjne można opisać 
potencjałem, który określony jest przez równanie Poissona dla zadanego rozkładu 
gęstości. Czasoprzestrzeń OTW jest czterowymiarową rozmaitością, 
lokalnie ,,przypominającą'' czasoprzestrzeń Minkowskiego. Opisać ją można 
tensorem metrycznym (10 składowych), spełniającym (b. skomplikowane, nieliniowe) 
równania Einsteina.

W jednorodnym i izotropowym Wszechświecie istnieje czas kosmiczny  Trójwymiarowe 
hiperpowierzchnie  przestrzenne mogą mieć jedną z 3 możliwych geometrii: 3D sfery (k=+1), 3D 
przestrzeni euklidesowej (k=0)lub 3D pseudosfery (k=-1). Określenie promienia krzywizny / 
skali odległości a(t) w zupełności definiuje geometrię czasoprzestrzeni (co zastępuje określenie 
pola grawitacyjnego). Podobnie, badając jednorodną ekspandującą kulę w ramach mechaniki 
Newtona, wystarczy określić zależność jej promienia od czasu R(t). 



Geometria w 2D

Poszukujemy opisu jednorodnej i izotropowej przestrzeni. Na razie 2D. Warunek: 
brak wyróżnionych punktów, brak wyróżnionego kierunku. 
Przykłady: płaszczyzna, powierzchnia kuli (czyli sfera)
Zamiana sin → sinh dodaje jeszcze jedną możliwość.  Nie jest oczywiste, ze ta 
trzecia jest jednorodna i izotropowa.
Matematycy: 1) Ta trzecia też! 2) Te trzy wyczerpują wszystkie możliwości!



Geometria w 2D: pomiar krzywizny?

2D geometrzy zakreślają okręgi wokół punktu w swojej przestrzeni, mierząc ich 
długości.
(Np robią to przy pomocy sznurka, który jest naprężony, ale nie wychodzi poza 2D)
Tylko w płaskiej przestrzeni obwód jest proporcjonalny do promienia.



Geometria w 2D: pomiar krzywizny?

2D geometrzy mierzą pola i sumy kątów trójkątów 
geodezyjnych (tzn takich, których boki są 
uogólnieniem odcinków prostych z przestrzeni 
Euklidesa). Okazuje się, że nadwyżka sumy kątów 
jest proporcjonalna do krzywizny przestrzeni i pola 
powierzchni figury.

2D geometrzy “transportują równolegle” 
wektory wokół trójkątów geodezyjnych.  
Zmiana wektora zależy od kierunku obiegu 
oraz stosunku pola powierzchni trójkąta do 
kwadratu promienia krzywizny



Geometria w 3D

Poszukujemy opisu jednorodnej i izotropowej przestrzeni 3D. 
Matematycy: Trójwymiarowa sfera (czyli powierzchnia kuli w 4D), 3D przestrzeń płaska 
oraz ten trzeci (trudny do wyobrażenia przypadek) wyczerpują możliwości
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