Czy możemy zobaczyć początek
Wszechświata?
Paweł BIELEWICZ*
*Centrum Astronomiczne
im. M. Kopernika PAN

Stan wzbudzony cząstek cyjanu,
znajdujących się w przestrzeni
międzygwiazdowej, wywołany
oddziaływaniem z promieniowaniem
reliktowym, został zaobserwowany już
w roku 1941 przez Waltera Adamsa,
jednak obserwacje te nie zostały
poprawnie zinterpretowane.

Detekcja reliktowych neutrin jest celem
prowadzonego obecnie eksperymentu
PTOLEMY.

Skończona prędkość światła oznacza, że im dalsze obiekty astrofizyczne
obserwujemy, tym są one młodsze. Obecnie przyjęty i potwierdzony przez liczne
obserwacje model kosmologiczny, tzw. model Wielkiego Wybuchu postuluje
skończony wiek Wszechświata wynoszący około 13,8 mld lat. Można zadać zatem
pytanie, czy możemy zaobserwować promieniowanie wyemitowane na początku
Wszechświata i zobaczyć sam początek?
Zaraz po Wielkim Wybuchu materia była w niezwykle gęstym i gorącym
stanie, tworząc rodzaj plazmy składającej się z cząstek elementarnych.
Stan taki próbuje się obecnie odtworzyć w akceleratorach cząstek, takich
jak Large Hadron Collider. Ze względu na dużą gęstość i intensywne
oddziaływanie promieniowania z pozostałymi cząstkami elementarnymi
Wszechświat w początkowym okresie nie był jednak przezroczysty dla
fotonów. Dopiero wskutek rozszerzania się Wszechświata temperatura i gęstość
materii spadły na tyle, że powstały neutralne atomy, głównie wodoru i helu,
a promieniowanie elektromagnetyczne odłączyło się od materii. Moment
ten, zwany rekombinacją, nastąpił około 380 tys. lat po Wielkim Wybuchu.
Od tego czasu promieniowanie swobodnie podróżuje we Wszechświecie, nie
oddziałując z materią. Ponieważ w momencie rekombinacji promieniowanie
było w stanie równowagi termodynamicznej z materią, ma ono widmo ciała
doskonale czarnego. Promieniowanie to nazywamy promieniowaniem reliktowym
lub promieniowaniem tła, jako że wypełnia ono jak tło cały Wszechświat.
W 1964 roku zostało przypadkowo odkryte w zakresie mikrofal przez Arno
Penziasa i Roberta Wilsona. Na początku lat dziewięćdziesiątych satelita
COBE potwierdził zgodność widma promieniowania z widmem ciała doskonale
czarnego o temperaturze około 2,7 Kelvina. Najnowsza mapa rozkładu tego
promieniowania na niebie (rys. 1) została wykonana dzięki obserwacjom satelity
Planck. Przedstawia ona niewielkie, rzędu 10−5 , zaburzenia temperatury
promieniowania wokół średniej temperatury. Możemy na niej zobaczyć moment
rekombinacji sprzed 13,4 mld lat i zaburzenia rozkładu materii, wówczas
odłączającej się od promieniowania, z których to zaburzeń później powstały
galaktyki oraz gromady galaktyk.
Aby zobaczyć jeszcze wcześniejszy obraz Wszechświata, możemy wykorzystać
cząstki elementarne, które odłączyły się od materii wcześniej niż fotony. Takimi
cząstkami są neutrina. Przestały one oddziaływać z materią już około 1 sekundy
po Wielkim Wybuchu. Podobnie jak promieniowanie reliktowe tworzą one tło
wypełniające Wszechświat. Jednak ze względu na ich słabe oddziaływanie ze
zwykłą materią nie zostały jeszcze bezpośrednio zaobserwowane przez obecnie
funkcjonujące detektory neutrin. Niemniej jednak mamy pośrednie dowody na
istnienie tła neutrinowego. Obecność relatywistycznych neutrin we wczesnych
etapach ewolucji Wszechświata zmienia historię jego ekspansji, jak również
tłumi anizotropię promieniowania reliktowego. Jak wskazują dane z satelity
Planck, oba z tych efektów są widoczne w kątowym widmie mocy anizotropii
promieniowania tła i są zgodne z przewidywaniami modelu standardowego
zakładającego istnienie trzech rodzin neutrin.
Odkryte ostatnio w eksperymencie Advanced LIGO fale grawitacyjne,
wytworzone przez układ podwójny czarnych dziur, dają jeszcze jedną możliwość
poznania, jak wyglądał początek Wszechświata i pozwalają sięgnąć jeszcze
dalej w przeszłość. Jak przyjmuje się we współczesnej wersji teorii Wielkiego
Wybuchu, na samym początku Wszechświat przeszedł etap gwałtownej ekspansji,
tzw. inflacji, podczas którego zostały wygenerowane pierwotne fale grawitacyjne.
Podobnie jak reliktowe neutrina i promieniowanie elektromagnetyczne
wypełniają one dzisiaj Wszechświat. Niestety, amplituda pierwotnych fal
o częstotliwościach mierzonych w eksperymencie Advanced LIGO jest dużo

8

