
  

Wszechświat

Słowa Wszechświat, pisanego z dużej litery, używa się dla określenia całej, 
rozpoznanej i jeszcze wymykającej się poznaniu, przyrody. We Wszechświecie 
powstają, ewoluują i giną ciała niebieskie. Wszechświat wypełniony jest 
promieniowaniem elektromagnetycznym i korpuskularnym. Wszechświat jest bardzo 
zróżnicowany pod względem fizycznym i chemicznym. Rządzą nim fundamentalne 
prawa natury, rozpoznawane coraz lepiej przez astronomów, fizyków i innych 
przyrodników. Podstawowymi obiektami makroskopowymi, wypełniającymi Wszech- 
świat są galaktyki, z całą różnorodnością ich morfologii, dominujących mechanizmów 
produkcji energii i możliwości gwiazdotwórczych. Pod wpływem grawitacji galaktyki 
tworzą grupy i gromady galaktyk. Te z kolei tworzą mniej regularne struktury 
wyższego rzędu. 

Pomiędzy galaktykami, poza fotonami promieniowania elektromagnetycznego
i cząstkami promieniowania korpuskularnego (kosmicznego) znajduje się bardzo 
rozrzedzona i chłodna, czasem zagęszczona nieco w obłoki,  rozproszona   materia 
międzygalaktyczna.
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Śledząc historyczny rozwój poglądów na temat Wszechświata 
zauważymy, że od najdawniejszych czasów rozważanymi 
problemami były jego pochodzenie, wiek i rozmiary. Problemy 
te do dziś nie zostały rozwiązane, a głośne i modne teorie 
kosmologiczne, (chociażby teoria Wielkiego Wybuchu czy 
teoria strun) zdają się tylko oddalać ludzkość od rozpoznania 
istoty rzeczy w tym względzie.  Z drugiej strony, astronomo- 
wie badają empirycznie strukturę obserwowanej części 
Wszechświata oraz wszelkie przejawy jego ewolucji. Tylko
w taki sposób, jak uczy historia nauki, można osiągać sukcesy 
w zgłębianiu tajników przyrody.

Dysponujemy dziś kilkoma ważnymi faktami obserwacyjnymi 
pozwalającymi, zdaniem wielu, prowadzić spekulacje doty- 
czące Wszechświata, jako całości. Na uwagę szczególnie 
zasługują następujące:

– dostępna dziś obserwacjom astronomicznym przestrzeń 
Wszechświata zawiera takie obiekty jak: Ziemia — zamie- 
szkała przez istoty żywe, planety i ciała planetopodobne, 
gwiazdy, komety, materia międzygwiazdowa, galaktyki, 
kwazary, grupy i gromady galaktyk, materia międzyga- 
laktyczna i powszechne promieniowanie elektromagnetyczne
i korpuskularne,

– ze wszystkich stron dochodzi silne promieniowanie mikro- 
falowe, którego natura jest termiczna, a rozkład widmowy daje 
się dobrze opisać wzorem Plancka dla ciała doskonale 
czarnego o temperaturze około 2.7 K,

– w widmach kwazarów i galaktyk obserwuje się wyraźne, 
czasem bardzo duże, przesunięcia linii widmowych w stronę 
fal dłuższych,

– w dostępnej obserwacjom części Wszechświata występuje 
głównie wodór (ok. 75%) i hel (ok. 25%), a względne obfitości 
tych oraz innych pierwiastków zachowują się prawie 
niezmiennie przy przejściu od obiektu do obiektu (tymi 
obiektami są Słońce i inne gwiazdy).

Pomnażanie tego rodzaju pewnych faktów dotyczących wyglądu Wszechświata i procesów w nim zachodzących, 
otworzy, wcześniej czy później, wrota prawdziwej wiedzy, o historii samego Wszechświata jak i roli 
funkcjonującego w nim człowieka.

Mapa całego nieba przedstawiająca mikrofalowe promieniowanie tła (po odjęciu o wiele silniejszego promieniowania naszej 
Galaktyki) zaobserwowane przez teleskop kosmiczny WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). Widoczne są 
drobne fluktuacje temperatury (natężenia emisji) – ciemno niebieski kolor odpowiada niższej temperaturze, czerwony kolor – 
wyższej. Uczeni traktują takie mapy, jako ważne wskazówki dotyczące budowy i ewolucji Wszechświata. Niestety, są one 
ciągle obarczone poważnymi niepewnościami pomiarowymi, wynikającymi z niedoskonałości odjęcia silnej emisji lokalnej. 
Za tą lokalną emisję odpowiada głównie chłodny pył międzygwiazdowy wewnątrz Galaktyki (rozłożony i ogrzany bardzo 
niejednorodnie), oraz obłoki bardzo zimnego pyłu w halo Galaktyki (o których wciąż nie wiele wiadomo, poza tym, że są).

Wszystko we Wszechświecie stanowi część czegoś większego. Umysł ludzki z trudem może pojąć rozmiary Układu Słonecznego. Układ ten, to coś niezmiernie małego w porównaniu z Galaktyką, do której 
należy. Nasza Galaktyka, to jedna z ogromnej liczby galaktyk w obrębie gromady galaktyk, w której się znajduje. Gromada galaktyk, to drobinka w stosunku do wielkoskalowej struktury Wszechświata. Czy 
ta struktura jest już ostateczna? Prawdopodobnie nie.  

Jej składowa gazowa to głównie pojedyncze atomy wodoru, ze sporą domieszką 
atomów helu i znacznie mniejszą frakcją argonu i litu. Oprócz gazu, w przestrzeniach 
między- galaktycznych rezyduje pył. Ziarna tego pyłu, to konglomeraty olbrzymiej 
ilości atomów, w tym znacznie cięższych od wodoru. Pył międzygalaktyczny to 
najchłodniejsza materia we Wszechświecie. Jej temperatura nie przekracza kilku stopni 
w skali bezwzględnej (Kelwina). Pył międzygalaktyczny ogranicza przezroczystość 
przestrzeni i dostarcza ogromnej ilości niskoenergetycznych (mikrofale) fotonów.

W skład galaktyk wchodzą gwiazdy (z całą różnorodnością mas, rozmiarów, jasności, 
temperatur, wieku, żywotności i zmienności) i materia międzygwiazdowa. W gala- 
ktykach są odpowiednie warunki do tworzenia się gwiazd i układów planetarnych. 
Pyłowo-gazowe obłoki materii międzygwiazdowej nie tylko dają początek nowym 
pokoleniom gwiazd i planet, ale także są odpowiedzialne za chemię i biologię 
Wszechświata. Ziarna pyłu są katalizatorami wielu reakcji chemicznych, prowa- 
dzących do powstania najrozmaitszych cząsteczek.
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