
Na�gro�da�No�bla�
z fi�zy�ki 2011

W 2011�ro�ku�Na�gro�dę�No�bla�w dzie�dzi�nie�fi�zy�ki�otrzy�ma�ło�trzech�astro�fi�zy�ków:�Saul�Per�l�-
mut�ter,�Brian�Schmidt�oraz�Adam�Riess.�Ca�ła�trój�ka�na�ukow�ców�od�kry�ła,�że�tem�po�roz�sze�-
rza�nia� się� wszech�świa�ta� ro�śnie.� Od�kry�cia� do�ko�na�no,� ob�ser�wu�jąc� gwiaz�dy� su�per�no�we
w od�le�głych�ga�lak�ty�kach.

Aby� wy�ja�śnić� zna�cze�nie� te�go� od�kry�cia,� cof�nij�my� się
do po�cząt�ków XX wie�ku.�We�dług� ów�cze�sne�go� sta�nu
wie�dzy�są�dzo�no,�że�Dro�ga�Mlecz�na�–�ga�lak�ty�ka,�w któ�-
rej�ży�je�my�–�jest�je�dy�nym�te�go�ro�dza�ju�obiek�tem�we
wszech�świe�cie.�Oprócz�gwiazd�ob�ser�wo�wa�no�rów�nież
nanie�bie�obiek�ty�mgła�wi�co�we.�W ro�ku 1924�Edwin�Hub�-
ble�od�krył,�że�nie�któ�re�z tych�obiek�tów�mgła�wi�co�wych
nie�sta�no�wią�czę�ści�skła�do�wych�Dro�gi�Mlecz�nej,�lecz�są
od�ręb�ny�mi�ga�lak�ty�ka�mi.�Ob�ser�wo�wa�ny�przez�ludz�kość
ko�smos�na�gle�bar�dzo�się�po�więk�szył.�Od�le�gło�ści�do są�-
sied�nich�ga�lak�tyk�oka�za�ły�się�rzę�du�mi�lio�nów�lat�świetl�-
nych.�W tym�sa�mym�cza�sie�po�wsta�ła�teo�ria�opi�su�ją�ca
od�dzia�ły�wa�nie�gra�wi�ta�cyj�ne�–�ogól�na�teo�ria�względ�no�-
ści�–�sfor�mu�ło�wa�na�przez�Al�ber�ta�Ein�ste�ina.�Ów�cze�śni
na�ukow�cy�bar�dzo�szyb�ko�zda�li�so�bie�spra�wę�z te�go,�że
wszech�świat�nie�mo�że�być�sta�tycz�ny.�To�zna�czy,�że�nie�jest�moż�li�we,�aby�utrzy�my�wa�ła�się�sta�-
ła�od�le�głość�mię�dzy�ga�lak�ty�ka�mi.�Przy�cią�ga�ją�ca�si�ła�gra�wi�ta�cji�po�win�na�po�wo�do�wać,�że�ga�-
lak�ty�ki�bę�dą�zde�rzać�się�ze�so�bą�i na�stą�pi�ko�laps�gra�wi�ta�cyj�ny�ca�łe�go�ko�smo�su.�Aby�wy�ja�śnić,
dla�cze�go�tak�się�nie�dzie�je,�A.�Ein�ste�in�wpro�wa�dził�do swo�ich�rów�nań�sta�łą�ko�smo�lo�gicz�ną
prze�ciw�dzia�ła�ją�cą�przy�cią�ga�ją�cej�si�le�gra�wi�ta�cji�wy�stę�pu�ją�cej�mię�dzy�ga�lak�ty�ka�mi.

Ale�E.�Hub�ble�w wy�ni�ku�dal�szych�ob�ser�wa�cji�ga�lak�tyk�od�krył,�że�wid�ma�ga�lak�tyk�są�prze�su�-
nię�te�wzglę�dem�widm�otrzy�my�wa�nych�na Zie�mi.�Wy�ja�śnij�my,�na czym�po�le�ga�to�od�kry�cie.
Gdy�sto�imy�obok�ru�chli�wej�szo�sy�i słu�cha�my�dźwię�ki�emi�to�wa�ne�przez�mi�ja�ją�ce�nas�sa�mo�-
cho�dy,�to�sły�szy�my�cha�rak�te�ry�stycz�ne�ob�ni�że�nie�czę�sto�tli�wo�ści�od�bie�ra�ne�go�sy�gna�łu�wmo�-
men�cie�prze�jeż�dża�nia�au�ta.�Zja�wi�sko�to�na�zy�wa�my�efek�tem�Dop�ple�ra.�Gdy�źró�dło�dźwię�ku
zbli�ża�się�do ob�ser�wa�to�ra,�to�czę�sto�tli�wość�obie�ra�ne�go�sy�gna�łu�jest�więk�sza�od czę�sto�tli�wo�-
ści�emi�to�wa�nej�przez�źró�dło.�Gdy�źró�dło�dźwię�ku�od�da�la�się�od ob�ser�wa�to�ra,�to�od�bie�ra�ny
sy�gnał�ma�mniej�szą�czę�sto�tli�wość�niż�wy�sy�ła�ny.�Po�dob�nie�jest�z fa�la�mi�elek�tro�ma�gne�tycz�-
ny�mi.�Gdy�źró�dło�sy�gna�łu�od�da�la�się�od ob�ser�wa�to�ra,�od�bie�ra�on�sy�gnał�o czę�sto�tli�wo�ści
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mniej�szej�niż�sy�gnał�wy�sła�ny�ze�źró�dła.
Dłu�gość�fa�li�ode�bra�nej�jest�w tym�przy�-
pad�ku�więk�sza�niż�dłu�gość�fa�li�wy�sła�nej.
Gdy�źró�dło�sy�gna�łu�zbli�ża�się�do ob�ser�-
wa�to�ra,� to�dłu�gość� fa�li�ode�bra�ne�go�sy�-
gna�łu� jest� mniej�sza� niż� dłu�gość� fa�li
sy�gna�łu�wy�sła�ne�go.�A skąd�wia�do�mo,�ja�-
ka�jest�czę�sto�tli�wość�sy�gna�łu�wy�sła�ne�go?
Za�kła�da�my,� że� w in�nych� ga�lak�ty�kach
znaj�du�ją�się�te�sa�me�pier�wiast�ki�co�w na�-
szej�ga�lak�ty�ce.�Jak�już�wie�cie�wid�ma�są
cha�rak�te�ry�stycz�ne�dla�da�ne�go�pier�wiast�-

ka.�Wy�star�czy�po�rów�nać�wid�mo�otrzy�ma�ne�w la�bo�ra�to�rium�z wid�mem�uzy�ska�nym�wwy�ni�-
ku�ob�ser�wa�cji�ga�lak�tyk,�aby�stwier�dzić�ewen�tu�al�ne�róż�ni�ce.�Oka�za�ło�się,�że�wid�ma�od�le�głych
ga�lak�tyk�są�prze�su�nię�te�w kie�run�ku�fal�czer�wo�nych.�To�zna�czy,�że�ob�ser�wo�wa�na�dłu�gość�fa�li
jest�więk�sza�od emi�to�wa�nej�przez�źró�dło.�Wy�ni�ka�z te�go�ja�sny�wnio�sek:�ga�lak�ty�ki�się�od�da�-
la�ją.�W to�ku�dal�szych�ba�dań�stwier�dzo�no,�że�im�ga�lak�ty�ka�znaj�du�je�się�da�lej�od nas,�tym
war�tość�jej�pręd�ko�ści�od�da�la�nia�się�jest�więk�sza.�

Aby�so�bie�le�piej�wy�obra�zić�to�zja�wi�sko,�przy�wo�łaj�my
pew�ną�ana�lo�gię.�Na szkol�nym�ho�lu�po�ło�żo�no�jed�na�-
ko�wej� wiel�ko�ści� kwa�dra�to�we� płyt�ki� pod�ło�go�we.
Na środ�ku�każ�dej�z pły�tek�znaj�du�je�się�mo�ne�ta.�Za�-
łóż�my,�że�znaj�du�je�my�się�w ga�lak�ty�ce�MY.�Ga�lak�ty�ka
A znaj�du�je�się�dwie�płyt�ki�da�lej,�na�to�miast�ga�lak�ty�-
ka�B�–�trzy�płyt�ki�da�lej.�Roz�sze�rza�nie�się�wszech�świa�-
ta� po�le�ga� na tym,� że� zwięk�sza� się� w spo�sób
iden�tycz�ny�w ca�łym�ko�smo�sie�prze�strzeń.�W na�szym
mo�de�lu�bę�dzie�to�zwięk�sza�nie�się�roz�mia�rów�pły�tek.
Co�istot�ne,�nie�zwięk�sza�ją�się�roz�mia�ry�ga�lak�tyk,�w na�szym�mo�de�lu�mo�net�le�żą�cych�na płyt�-
kach.�Je�śli�w pew�nym�cza�sie�roz�miar�każ�dej�płyt�ki�zwięk�szył�się�o 1cm,�to�ob�ser�wo�wa�na�z ga�-
lak�ty�ki�MY�pręd�kość�od�da�la�nia�się�ga�lak�ty�ki�B,�bę�dzie�więk�sza�niż�ob�ser�wo�wa�na�pręd�kość
ga�lak�ty�ki�A.�Ten�sam�efekt�ob�ser�wo�wa�ny�jest�z każ�dej�ga�lak�ty�ki�na�sze�go�mo�de�lu.

Je�śli�ga�lak�ty�ki�się�od nas�od�da�la�ją,�to�zna�czy�kie�dyś�mu�sia�ły�być�bli�żej,�a jesz�cze�wcze�śniej
jesz�cze�bli�żej.�We�dług�teo�rii�Wiel�kie�go�Wy�bu�chu,�naj�traf�niej�szej�obec�nie�teo�rii�opi�su�ją�cej
ewo�lu�cję�wszech�świa�ta,�ko�smos�na po�cząt�ku�był�nie�wiel�ki.�Po czym�na�stą�pi�ło�je�go�roz�sze�-
rza�nie�się.�Pra�wo�Hub�ble’amó�wi�nam,�że�wszech�świat�się�roz�sze�rza.�Ale�ja�kie�jest�tem�po�tej
eks�pan�sji?�Z pro�ste�go�mo�de�lu�gra�wi�ta�cji�wy�ni�ka,�że�wy�strze�lo�ny�z or�bi�ty�oko�ło�ziem�skiej�sa�-
te�li�ta�po�ru�sza�się�ru�chem�opóź�nio�nym.�Przy�cią�ga�ją�ca�si�ła�gra�wi�ta�cji�po�wo�du�je�spo�wal�nia�-
nie�je�go�ru�chu.�Spo�dzie�wa�no�się,�że�po�dob�ny�efekt�po�win�no�ob�ser�wo�wać�w ska�li�ca�łe�go
wszech�świa�ta.�Po po�cząt�ko�wym�szyb�kim�roz�sze�rza�niu�się,�tem�po�eks�pan�sji�po�win�no�spa�-
dać.�Do wy�zna�cze�nia�tem�pa�roz�sze�rza�nia�się�wszech�świa�ta�uży�to�pew�ne�go�ro�dza�ju�su�per�-
no�wych,�a mia�no�wi�cie�su�per�no�wych�ty�pu�Ia.�Ja�sność�gwiaz�dy�su�per�no�we�jest�cza�sa�mi�tak
du�ża,�że�po�rów�nu�je�się� ją�z ja�sno�ścią�ca�łej�ga�lak�ty�ki.�Su�per�no�we�ty�pu�Ia�po�wsta�ją,�gdy
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w ukła�dzie�gwiazd�po�dwój�nych�ma�te�ria�z więk�sze�go�skład�ni�ka�spa�da�na bia�łe�go�kar�ła.
Po upad�ku�pew�nej�ilo�ści�ma�te�rii�na bia�łe�go�kar�ła�na�stę�pu�ją�gwał�tow�ne�re�ak�cje�ter�mo�ją�-
dro�we.�Wy�bu�chy�su�per�no�wych�Ia�ma�ją�za�wsze�pra�wie�jed�na�ko�wą�ja�sność,�moż�na�je�więc
trak�to�wać�ja�ko�swo�isty�wzo�rzec�od�le�gło�ści�od ga�lak�ty�ki,�w któ�rej�wy�bu�chły.�Bo�im�da�lej�jest
od źró�dła�świa�tła,�tym�je�go�ja�sność�od�bie�ra�na�na Zie�mi�jest�mniej�sza.�W ty�po�wej�ga�lak�ty�ce
wy�buch�ta�kiej�su�per�no�wej�zda�rza�się�raz�na 300�lat.�Na�le�ży�więc�ob�ser�wo�wać�jak�naj�więk�-
szą�licz�bę�ga�lak�tyk,�szu�kać�su�per�no�wych,�na�stęp�nie�ana�li�zu�jąc�ilość�świa�tła�do�cie�ra�ją�ce�go
do Zie�mi�osza�co�wać�od�le�głość�od ga�lak�ty�ki.�Ba�da�jąc�wid�mo�ga�lak�ty�ki,�wy�zna�cza�my�war�tość
jej�pręd�ko�ści�od�da�la�nia�się.

Astro�fi�zy�cy�ba�da�ją�cy�su�per�no�we�w od�-
le�głych�ga�lak�ty�kach�spo�dzie�wa�li�się�wy�-
zna�czyć� spa�dek� tem�pa� eks�pan�sji
wszech��świa�ta.� Oka�za�ło� się� jed�nak,� że
za�miast�spo�wol�nie�nia�tem�pa�eks�pan�sji,
za�ob�ser�wo�wa�li� je�go� wzrost.� Wszech�-
świat�roz�sze�rza�się�co�raz�szyb�ciej.�Tak
jak�by�roz�py�cha�ła�go� ja�kaś�ta�jem�ni�cza
si�ła.�Aby�wy�ja�śnić�ten�fakt,�wpro�wa�dzo�-
no�do ko�smo�lo�gii�no�wy�czyn�nik�–�ciem�-
ną� ener�gię.� Ciem na ener gia to
hi�po�te�tycz�na�for�ma�ener�gii,�któ�ra�wy�-
peł�nia�jąc�ca�łą�prze�strzeń,�po�wo�du�je�jej

roz�py�cha�nie.�Osza�co�wa�no,�że�ciem�na�ener�gia�sta�no�wi�oko�ło 74%�ca�łe�go�wszech�świa�ta.
Na ra�zie�nic�wię�cej�nie�wia�do�mo�na jej�te�mat.�Mi�mo�in�ten�syw�nej�pra�cy�wie�lu�astro�fi�zy�ków
i ko�smo�lo�gów�nie�uda�ło�się�zbu�do�wać�teo�rii,�któ�ra�by�wy�ja�śnia�ła�przy�spie�sze�nie�tem�pa�eks�-
pan�sji�wszech�świa�ta.�Być�mo�że�stwo�rze�nie�ta�kiej�teo�rii�bę�dzie�re�wo�lu�cją�w ro�zu�mie�niu
wszech�świa�ta�na mia�rę�re�wo�lu�cji�spo�wo�do�wa�nej�przez�ogól�ną�teo�rię�względ�no�ści.

In�for�ma�cje�o od�kryw�cach:

Saul Per l mut ter jest�na�ukow�cem�z Law�ren�ce�Ber�ke�ley�La�bo�ra�to�-
ry,�któ�ry�wcho�dzi�w skład�Uni�wer�sy�te�tu�Ka�li�for�nij�skie�go.�Jest�jed�-
no�cze�śnie� sze�fem�Su�per�no�va�Co�smo�lo�gy� Pro�ject,� czy�li� ze�spo�łu
na�ukow�ców�zaj�mu�ją�cych�się�ba�da�niem�su�per�no�wych�z od�le�głych
ga�lak�tyk.�Saul�Per�l�mut�ter�uro�dził�się�w 1959�ro�ku,�je�go�ro�dzi�ce�też
zaj�mo�wa�li�się�na�uką.�W 1981�uzy�skał�ty�tuł�ma�gi�stra�fi�zy�ki�na Uni�-
wer�sy�te�cie�Ha�rvar�da,�a pra�cę�dok�tor�ską�obro�nił�w ro�ku 1986�ro�ku
na Uni�wer�sy�te�cie�Ka�li�for�nij�skim�w Ber�ke�ley.�Po uzy�ska�niu�Na�gro�-
dy�No�bla�po�wie�dział:�„Cie�szę�się,�je�stem�pod�nie�co�ny�i za�szczy�co�-
ny.�To wspa�nia�le,�że Na�gro�da�No�bla jest przy�zna�wa�na za wy�ni�ki,

któ�re�od�zwier�cie�dla�ją dłu�gą�dro�gę ludz�ko�ści�do te�go,�aby�zro�zu�mieć�nasz�świat.�Czu�je�my
się�spad�ko�bier�ca�mi�wie�lu�po�my�słów�i od�kryć,�któ�re do�pro�wa�dzi�ły�do na�szych moż�li�wo�ści
po�mia�ru hi�sto�rii eks�pan�sji�wszech�świa�ta.�W za�sa�dzie�każ�dy�kon�ty�nent�oraz�każ�da�kul�tu�ra
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wnio�sła�swój�wkład�do obec�ne�go�ro�zu�mie�nia�ko�smo�su.�Bo�cho�ciaż�by�nasz�wy�nik –�od�kry�cie
przy�spie�sze�nie�eks�pan�sji wszech�świa�ta�– był�pro�duk�tem dwóch�nie�za�leż�nych�ze�spo�łów na�-
ukow�ców z ca�łe�go�świa�ta.�Są�to�ta�kie ro�dza�je od�kryć,�że�ca�ły�świat�mo�że czuć�się�czę�ścią�na�-
sze�go�od�kry�cia i świę�to�wać�roz�wój�swo�jej�wie�dzy�o wszech�świe�cie”.

Brian P. Schmidt jest�astro�fi�zy�kiem�z Au�stra�lij�skie�go�Uni�wer�sy�te�-
tu�Na�ro�do�we�go.�Brian�P.�Schmidt�uro�dził�się�w 1967�w Mon�ta�nie
w Sta�nach�Zjed�no�czo�nych.�Stu�dio�wał�fi�zy�kę�i astro�no�mią�na uni�-
wer�sy�te�cie�sta�no�wym�w Ari�zo�nie.�Po ukoń�cze�niu�stu�diów�ma�gi�-
ster�skich� w 1992� ro�ku� pod�jął� stu�dia� dok�to�ranc�kie
na Uni�wer�sy�te�cie�Ha�rvar�da.�W 1993�otrzy�mał�dok�to�rat�z astro�no�-
mii,�po czym�wy�je�chał�do Au�stra�lii.�W Au�sta�lii�pra�co�wał�w ob�ser�-
wa�to�rium�astro�no�micz�nym�Mo�unt�Strom�lo�nie�da�le�ko�Can�ber�ry.
Pra�cu�jąc�w tym�ob�ser�wa�to�rium,�za�ło�żył�ze�spół�oko�ło 20�astro�no�-
mów�z 5�kon�ty�nen�tów,�któ�ry�pra�co�wał�nadwy�zna�cza�niem�tem�pa

eks�pan�sji�wszech�świa�ta�po�przez�ob�ser�wa�cje�su�per�no�wych�w od�le�głych�ga�lak�ty�kach.
Obec�nie�Brian�P.�Schmidt�współ�pra�cu�je�nad bu�do�wą�te�le�sko�pu�SkyMapper,�za po�mo�cą�któ�-
re�go�ma�zo�stać�stwo�rzo�na�kom�plet�na�cy�fro�wa�ma�pa�nie�ba�po�łu�dnio�wej�pół�ku�li.

Adam G. Riess jest�astro�fi�zy�kiem�naUni�wer�sy�te�cie�Joh�na�Hop�kin�-
sa�w Bal�ti�mo�re�w Sta�nach�Zjed�no�czo�nych.�Adam�G.�Riess�uro�dził
się�w 1969�ro�ku�wWa�szyng�to�nie.�Jest�naj�młod�szym�z trój�ki�te�go�-
rocz�nych�no�bli�stów�w dzie�dzi�nie�fi�zy�ki.�Ja�ko 28-let�ni�uczo�ny�zo�stał
współ�od�kryw�cą�zwięk�sze�nia�tem�pa�eks�pan�sji�wszech�świa�ta.�Był
wów�czas�człon�kiem�ze�spo�łu�(wraz�z m.�in.�Bria�nem�Schmid�tem
z Au�stra�lii),�do któ�re�go�za�dań�na�le�ża�ło�zba�da�nie�przy�pusz�czal�ne�-
go�spo�wal�nia�nia�szyb�ko�ści�roz�sze�rza�nia�się�wszech�świa�ta�spo�wo�-
do�wa�ne�go� dzia�ła�niem� sił� gra�wi�ta�cji. Ura�do�wa�ny� Adam� Riess,
nawieść�o przy�zna�nej�mu�Na�gro�dzi�No�bla, po�dzię�ko�wał Fun�da�cji

No�bla i po�wie�dział:�„Mo�je�za�an�ga�żo�wa�nie�w od�kry�wa�nie�przy�spie�sza�nia�tem�pa�eks�pan�sji
wszech�świa�ta i jej�wpływ na obec�ność ciem�nej�ener�gii oka�zał�się�nie�zwy�kle eks�cy�tu�ją�ca
przy�go�da.�Mam�też szczę�ście do pra�cy z nie�zwy�kły�mi�ludź�mi.�Je�stem�głę�bo�ko za�szczy�co�ny,
że�ta�pra�ca�zo�sta�ła�do�ce�nio�na”.
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