
Wszechświat

● Krzywizna przestrzeni
● Opis relatywistyczny Wszechświata
● Stała kosmologiczna
● Problem przyczynowości - inflacja



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!







Mapy drukowane są na prostokątach (na ogół). Mapy topograficzne mają 
prostokątną siatkę kilometrową. Tylko na środkowym na danej mapie południku 
kierunek północy geograficznej I topograficznej są zgodne. Gdzie indziej pionowe 
linie siatki topograficznej wskazują inny kierunek. Podobnie poziome linie siatki 
są styczne do równoleżników na środku, a po bokach już się z nimi nie pokrywają, 
ale to efekt drugiego rzędu.



Geometria w 2D: pomiar krzywizny?

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

Transport równoległy:
Wózek o 2 równoległych osiach I 4 
kołach porusza się po prostej na 
płaszczyźnie, a na powierzchni kuli 
zakreśla łuki kół wielkich. Można 
przyjąć, iż będzie kreślił geodezyjne na 
dowolnie pokrzywionej powierzchni. 
Wektor leżący na wózku zostanie 
przetransportowany równolegle, tzn 
jego kierunek będzie zawsze równoległy 
do tego w poprzednim położeniu.

Geodezyjna: 
1)linia o ekstremalnej długości 
pomiędzy 2 punktami 
2) linia, której wektor styczny pozostaje 
równoległy do siebie





Krzywizna jako wynik pomiarów

Tensor Ricci (drugi wiersz), będący śladem tensora Riemanna zawiera już tylko część 
informacji o krzywiźnie. Skalar krzywizny (trzeci wiersz) – jeszcze mniej.
Tylko znikanie tensora Riemanna wszędzie gwarantuje, że przestrzeń jest płaska.

                                   R^a_bcd = 0  <==> płaska przestrzeń

W przestrzeni o dowolnym wymiarze dwa wektory  (v w) określają trójkąt geodezyjny 
rozpięty na nich. Trzeci wektor (u) możemy przetransportować równolegle wokół trójkąta. 
Dla infinitezymalnie małego trójkąta zmiany małego transportowanego wektora liniowo 
wyrażają się przez jego pole (iloczyn wektorowy v w) oraz sam wektor (u). “Zbiór 
współczynników” tego przeksztacenia to tensor krzywizny Riemanna.  Daje on (lokalnie) 
kompletną informację 
o krzywiźnie. 



Matematyczne związki do kompletu

Znając metrykę, wszystko 
można policzyć!
W ogólności może to być 
bardzo żmudne ...



Opis newtonowski - 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. Cząstki próbne poruszają się po geodezyjnych (chyba że 
działają na nie jakieś niegrawitacyjne siły). Grawitacja powoduje zakrzywienie 
przestrzeni i tylko w ten sposób wpływa na trajektorie cząstek.

Jednorodny i izotropowy Wszechświat jest bardzo “prosty”:  określenie promienia krzywizny / 
skali odległości a(t) i dyskretnego parametru k w zupełności definiuje geometrię 
czasoprzestrzeni.  Podobnie, badając jednorodną ekspandującą kulę w ramach mechaniki 
Newtona, wystarczy określić zależność jej promienia od czasu R(t). 



Geometria Wszechświata

Jednorodność i izotropia to bardzo silne symetrie!  Nieprecyzyjny argument może 
brzmieć tak: skoro jednorodna, to zegary wszędzie biegną tak samo.  To oznacza, 
że istnieje taka współrzędna w 4D, “czas kosmiczny t” , że hiperpowierzchnie 
t=const są tymi 3D jednorodnymi przestrzeniami.  Wobec tego metrykę w 
czasoprzestrzeni można zapisać jako:

Recepta z poprzedniej strony 
pozwala policzyć tensory 
Riemanna i Ricci'ego dla tego 
prostego przypadku, aby użyć
ich w równaniach Einsteina. 



Opis relatywistyczny

Obliczając tensor Riemanna i Ricci'ego dla metryki opisującej Wszechświat 
otrzymujemy dwa niezależne równania. W powyższym zapisie pomijamy człon 
kosmologiczny.



Opis relatywistyczny

Dla P=0 & \Lambda=0 równania na R(t) i a(t) są identyczne. Mają więc 
identyczne rozwiązania. W szczególności znak parametru k określa, z którym 
przypadkiem przyszłej ewolucji możemy mieć do czynienia. Kurczenie się 
Wszechświata w przyszłości możliwe więc jest tylko dla k=+1 (co odpowiada E<0 
w opisie newtonowskim), czyli dla geometrii 3D sfery. 

Uwzględnienie ciśnienia we wczesnych fazach ewolucji (gdy gęstości, 
temperatury etc materii były olbrzymie) nie usuwa ,,osobliwości''.

Z równań Einsteina można 
otrzymać I zasadę 
termodynamiki. (dE = - PdV. 
W jednorodnym modelu nie 
ma przekazywania ciepła, 
więc TdS=0.)



Z równań Einsteina wyprowadziliśmy zasadę zachowania masy (=energii) w 
trywialnym przypadku zaniedbywalnego (P=0) ciśnienia materii. Podobna 
technika pozwala otrzymać I zasadę termodynamiki również przy nieznikającym 
P. 



Stała kosmologiczna
Człon kosmologiczny […] zachowuje ,,niezmienniczość równań'' i dla 
dostatecznie małych wartości \Lambda może nie mieć obserwowalnych 
konsekwencji lokalnie. W skali ,,całego Wszechświata'' pozwolił Einsteinowi 
otrzymać rozwiązanie statyczne, w 1917 r. pożądane.

    Odkrycie ekspansji Wszechświata (Hubble, 1929) uczyniło \Lambda niemodnym 
na kilkadziesiąt lat. 



Stała kosmologiczna
Czysto formalne zabiegi:

    Pozwalają otrzymać równanie na przyspieszenie w postaci:

Dostatecznie duża wartość stałej kosmologicznej prowadzi do 
przyspieszonej ekspansji, co powoduje coraz to silniejszą dominację 
członu kosmologicznego nad materialnym, a w rezultacie 
wykładniczą ekspansję.



Współrzędne ,,astronomiczne''
Obserwacjom dostępny jest stożek przeszłości obserwatora (prawda uniwersalna).
Astronomom, posługującym się głównie detekcją fotonów (oraz innymi cząstkami 
relatywistycznymi) dostępny jest tylko brzeg (powierzchnia) tego stożka. (Uwzględniając 
obserwacje historyczne mamy do czynienia warstwą o grubości kilkuset lat świetlnych. 
W naszym bezpośrednim otoczeniu tworzy to 3D obszar w przestrzeni, ale ,,daleko'' jest on 
praktycznie 2D.   

  Dla obserwatora w \chi=0 i 
źródła 
  w \chi mamy:

Sygnał wysłany później dotrze 
później:

Wynika stąd ponownie związek 
pomiędzy przesunięciem ku 
czerwieni a czynnikiem skali

Kosmologiczne 
przesunięcie ku czerwieni
(wynikające z ekspansji)



Inne spojrzenie: w tych współrzędnych stożki wyglądają jak w przestrzeni 
Minkowskigo. W przypadku k=0 przestrzeń jest ,,konforemnie płaska’’.



Współrzędne ,,astronomiczne''
Nie mierzymy bezpośrednio czasu, w którym obserwowane fotony zostały 
wyemitowane.
Nie mierzymy czasu, jaki od tego momentu upłynął.
Nie mierzymy bezpośrednio odległości do źródła.
Mierzymy bezpośrednio przesunięcie ku czerwieni! ==>
uczyńmy je zmienną niezależną w równaniu ewolucji Wszechświata.

   Podstawiając do górnego równania ,,dzisiejsze'' wartości 
mamy:



Współrzędne ,,astronomiczne''
Zakładając, że Wszechświat wypełnia materia tylko w kilku postaciach o prostych 
równaniach stanu otrzymujemy:

   Używając konwencji                                      i podstawiając:

Inna konwencja:
Daje ostatecznie:

H_0^2

I



Przykładowe zależności  czasu kosmicznego (liczonego od początku ekspansji) w 
paru modelach. Model akademicki ma zaletę dydaktyczną: wiele rzeczy wyraża 
się w nim poprzez proste funkcje. Drugi z kolei jest płaski (k=0) model ze stałą 
kosmologiczną I gęstością materii zbliżonymi do współczesnych dopasowań. 
Trzeci to model o tej samej co poprzedni gęstości materii, ale bez stałej 
kosmologicznej. Jak widać zarówno zmniejszenie gęstości materii, jak I dodanie 
stałej kosmologicznej powoduje zwiększenie wieku Wszechświata dzisiaj I w 
momentach odpowiadających ustalonym przesunięciom ku czerwieni. Wszystkie 
czasy skalują się poprzez odwrotność stałej Hubble’a. Wszystkie wyniki policzono 
dla H=70 km/s/Mpc.





Problem 
przyczynowości

Nasz stożek przeszłości 
ma ,,dużą'' podstawę – jaki 
proces przyczynowy był w 
stanie doprowadzić do 
wyrównania temperatury 
mikrofalowego 
promieniowania tła w tak 
dużym obszarze? 

Brandenberger (2010)arXiv:1003.1745



Problem 
przyczynowości

Jeśli we wczesnej historii ekspansji 
miała miejsce faza wykładniczego 
rozszerzania, to przyczynowo 
powiązany obszar mógłby się ,,bardzo'' 
powiększyć w ,,krótkim'' czasie. 
Dominacja członu typu stałej 
kosmologicznej daje taki efekt...



Inflacja

Taki okres wykładniczej ekspansji nosi nazwę inflacji
Inflacja pozwala zrozumieć ,,wytworzenie” jednorodności Wszechświata 
w sposób przyczynowy
Co więcej, ponieważ obserwowana obecnie część Wszechświata stanowi 
bardzo małą część obszaru kauzalnie powiązanego, to nawet jeśli całość 
jest bardzo pozakrzywiana, ten mały fragment tego nie przejawia. To 
pozwala zrozumieć też problem płaskości Wszechświata i tłumaczy, 
dlaczego obserwowana gęstość jest rzędu gęstości krytycznej (a nie o 
wiele rzędów wielkości różna).



Inflacja

Pierwsze modele inflacyjne (Guth~1980) wiązano z najprostszymi 
Teoriami Wielkiej Unifikacji. Postulowano iż przy energiach >10^{15} 
GeV na cząstkę materia była w stanie symetrycznym, w którym możliwe 
były przemiany lepton <--> hadron dzięki obecności hipotetycznych 
bozonów pośredniczących X. (Mówiąc obrazowo I nieprecyzyjnie)
Złamaniu symetrii i przejściu do stanu, w którym leptony i hadrony 
stanowią różne cząstki, oddziałujące za pośrednictwem różnych pól 
fizycznych towarzyszy zanik pola X. Pewne modele potencjału tego pola 
dawały zachowania zbliżone do stałej kosmologicznej, choć nie brakowało 
technicznych problemów, konieczności używania precyzyjnie 
dopasowanych parametrów itp
Te najprostsze modele przewidywały rozpad protonu po 10^{33}lat, co 
okazało się sprzeczne z obserwacjami.

Poszukiwania sprawcy inflacji trwają...
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