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1 Uvod 

Teorija velikega poka je teorija, ki govori o nastanku in razvoju vesolja. Bistvo teorije je, da 

se je vesolje začelo v točki z neskončno gostoto energije in se od takrat širi [1]. Posledično se 

galaksije dandanes oddaljujejo druga od druge. O tem priča, med drugim, merjeni rdeči 

premik svetlobe, ki jo sevajo zvezde v galaksijah. Veja fizike, ki se ukvarja s teorijami o 

vesolju, je kozmologija. Velik napredek je kozmologija doţivela ob koncu 20. stoletja 

predvsem zaradi vedno boljših daljnogledov in satelitov, ki dajo vpogled globoko v vesolje 

tako v kraju kot v času. Pri opazovanju zelo oddaljenih objektov hkrati preučujemo preteklost 

zaradi »vzročnosti«, ki je posledica končne hitrosti svetlobe. Svetloba iz zelo oddaljenih 

galaksij, ki jo vidimo danes, je te galaksije zapustila pred milijardami let. Zato v resnici 

opazujemo, kakšno je bilo vesolje v preteklosti, kar je ključnega pomena pri preverjanju 

kozmoloških teorij. Danes je ţe bolj kot ne jasno, kako se je vesolje širilo večino časa svojega 

obstoja. Predvidevamo lahko tudi, kako se bo širilo v prihodnosti. Najzahtevnejše za 

fizikalno obravnavo pa je vesolje takoj po velikem poku, zato ostaja še veliko neodgovorjenih 

vprašanj, ki predstavljajo izziv bodočim, popolnejšim teorijam.  

V seminarju bom prikazal, kako lahko opišemo širjenje vesolja in kako se je v različnih fazah 

širilo. Širjenje vesolja je najprej narekovalo sevanje, nato snov, danes pa ga narekuje temna 

energija. Predstavil bom Hubblovo odkritje, da se vesolje širi, ki je pripeljalo do teorije 

velikega poka in pokazal, kako lahko ocenimo starost vesolja. Povedal bom, kakšno 

predstavo o vesolju so imeli pred tem odkritjem, ter kako si je Einstein zamišljal statično 

vesolje. Pri izpeljavah bom uporabil Newtonove enačbe za gravitacijo in nekatere osnovne 

enačbe mehanike ter termodinamike. Podal bom tudi uveljavljene napovedi o prihodnosti 

vesolja.  

2 Hubblov zakon 

Edwin Powell Hubble je ugotovil, da se galaksije oddaljujejo od nas. To odkritje je bilo 

revolucionarno, saj so dotedanje teorije predvidevale statično vesolje. Iz proučevanja 

posameznih galaksij in njihovih hitrosti oddaljevanja pa je ugotovil še pomembnejše dejstvo: 

bolj oddaljene galaksije se hitreje oddaljujejo [2]. Hitrost oddaljevanja galaksije je izračunal 

iz rdečega premika svetlobe iz te galaksije, razdaljo do neke galaksije pa je ocenil iz njene 

velikosti in svetlosti. Zaradi grobih predpostavk je relativno slabo ocenil razdalje do galaksij. 

Kljub temu pa je njegov zakon, ki pravi, da je hitrost oddaljevanja galaksij sorazmerna z 

njihovo oddaljenostjo od nas (slika 1), pravilen. Zakon velja v statističnem pomenu. Nekatere 

galaksije se lahko namreč lokalno zaradi velikega gravitacijskega privlaka tudi pribliţujejo.  

Za laţjo predstavo posledic širjenja vesolja si zamislimo analogijo z elastiko, ki jo 

raztegujemo. Če konca elastike raztegujemo s konstantno hitrostjo, se poljubno izbrani točki 

na elastiki medsebojno oddaljujeta. Dlje kot sta narazen, hitreje se oddaljujeta. Kamorkoli na 

elastiko postavimo opazovalca, bo videl, da se vse sosednje točke na elastiki od njega 

oddaljujejo. Poglejmo preprost enodimenzionalni modelni primer, kjer so galaksije 

enakomerno porazdeljene po osi x (slika 2). S koordinato   na sliki 2 le številčimo 

posamezne galaksije. Predpostavimo, da so  galaksije linearno enakomerno porazdeljene z 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Edwin_Powell_Hubble
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medsebojno razdaljo     , ki se s časom spreminja. Razdalja med poljubnima galaksijama 

    je torej: 

 

         , (1) 

 

kjer je    razlika med koordinatama   obeh galaksij. Koordinate   se s časom ne 

spreminjajo, saj z njimi le številčimo galaksije, zato je tudi    s časom konstanta. Da dobimo 

hitrost oddaljevanja    , odvajamo enačbo (1) po času: 

 

    ̇      
 ̇   

    
       

 ̇   

    
 , (2) 

 

kjer smo s piko označili odvod po času  ̇            . 

 

Slika 1: Hitrost     oddaljevanja galaksij v odvisnosti od oddaljenosti     posameznih 

galaksij od nas [3].  

Hubblovo konstanto     vpeljemo kot: 

 

   
 ̇   

    
 . (3) 

 

Hubblova konstanta je konstanta po prostoru, kar pomeni, da je ob nekem času po vsem 

vesolju enaka. Spreminja pa se lahko s časom, kar bomo videli v naslednjem poglavju. V 

enačbi (3) je  ̇    hitrost spreminjanja razdalje med sosednjima galaksijama,      pa je 

razdalja med tema galaksijama. Vendar ni nujno, da      definiramo točno na tak način. 

Pomembno je, da      predstavlja nekakšno tipično razdaljo, ki je sorazmerna z velikostjo 

vesolja. Če definiramo večji      kot na sliki 2, potem sorazmerno naraste tudi  ̇   , saj se 

bolj oddaljeni objekti, ob nekem času, hitreje oddaljujejo (slika 1). Hubblova konstanta 

(enačba (3)) se torej ne spremeni, kar pomeni da je res konstantna po prostoru. Če v enačbo 

(2) vstavimo definicijo Hubblove konstante (3), dobimo naslednjo zvezo: 

 

     . (4) 
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Hitrost oddaljevanja neke galaksije od nas je torej sorazmerna z njeno oddaljenostjo. 

Galaksije, ki so dlje stran, se tudi hitreje oddaljujejo. Hubblova konstanta pove razmerje med 

hitrostjo oddaljevanja neke galaksije ter njeno oddaljenostjo od opazovališča. Na sliki 1 je 

Hubblova konstanta koeficient strmine premice. Pri izpeljavi ni pomembna izbira centra 

koordinatnega sistema, ampak le relativne razlike med točkami. Posledično velja Hubblov 

zakon povsod, kar odraţa prostorsko izotropnost pojava.  

 

Slika 2: K vpeljavi Hubblove konstante. Galaksije, ki se oddaljujejo druga od druge, so 

enakomerno porazdeljene vzdolţ premice. 

3 Newtonova kozmologija 

V nadaljevanju bomo preučili spreminjanje velikosti vesolja. Zanima nas, kako se s časom 

spreminja faktor     , ki je sorazmeren z velikostjo vesolja. Da bi ugotovili, kako se vesolje 

širi ali krči, bomo uporabili Newtonov gravitacijski zakon. Gravitacijska sila deluje med 

vsemi telesi z maso in je vedno privlačna. Newtonova kozmologija predpostavlja, da je 

gravitacija edino gonilo, ki narekuje razvoj vesolja. V naslednjih poglavjih bomo videli, da to 

ne drţi, saj dandanes na širjenje večinoma vpliva temna energija, takoj po nastanku vesolja pa 

je bilo glavno sevanje [3]. Kljub temu pa klasični gravitacijski opis zadovoljivo opisuje 

večino razvoja vesolja.  

Pri izpeljavah bomo izhajali iz izhodiščnih predpostavk, da je vesolje homogeno ter 

izotropno. Homogenost pomeni, da različne točke vesolja v statističnem pomenu obdaja 

enaka okolica. Izotropnost pa pomeni, da je vesolje v vseh smereh enako. Obe predpostavki 

predstavljata dober pribliţek na nam eksperimentalno dostopnih razdaljah vesolja. Če 

pogledamo v nebo, vidimo, da so zvezde relativno enakomerno porazdeljene po obzorju. Ob 

predpostavki homogenosti predvidevamo, da bi enako trdil hipotetični opazovalec v sosednji 

galaksiji. Seveda ne moremo zagotovo trditi, da je vesolje na zelo velikih razdaljah res 

homogeno in izotropno, ker je deleţ »vidnega« vesolja eksperimentalno omejen. Kljub temu 

pa bomo pri vseh nadaljnjih izpeljavah uporabili predpostavki o homogenosti in izotropnosti 

vesolja. 

Vesolje bomo obravnavali podobno kot homogen plin, kjer vlogo molekul prevzamejo 

galaksije. Napisali bomo enačbe, ki veljajo v virtualnem izhodišču, kot je predstavljeno na 

sliki 3. Širjenje vesolja opazujemo iz točke B, ki jo postavimo v izhodišče koordinatnega 

sistema (slika 3). Točka A je za razdaljo   oddaljena od naše lege. Koordinata x številči 

galaksije. Ko se vesolje širi, se širijo tudi razdalje med sosednjimi koordinatami. Povezava 

med koordinatami x ter dejanskimi razdaljami je ponovno faktor     , ki pove razdaljo med 

sosednjima točkama na osi   (enačba (1)). Faktor     , (angleško »scale factor«) predstavlja 

tipično razdaljo, ki je sorazmerna z velikostjo vesolja. Zanima nas, kako se ta faktor 

spreminja s časom, če se galaksije gravitacijsko privlačijo. Slika 3 je narisana v dveh 

dimenzijah, zato rdeča kroţnica v resnici pomeni krogelno lupino s polmerom D. V tej lupini 
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in tudi povsod izven nje so enakomerno razporejene galaksije, kar je dober pribliţek, če 

gledamo vesolje na zelo velikih razdaljah v kozmološkem merilu. 

 

Slika 3: Prikaz koordinat, ki jih uporabimo pri izpeljavi za časovno odvisnost faktorja     . 

Rdeča kroţnica ponazarja krogelno lupino s polmerom D, v kateri so enakomerno 

razporejene galaksije.   je masa galaksij znotraj krogelne lupine. 

Najprej zapišimo energijo, ki jo ima neka galaksija v točki A, ko se ta galaksija oddaljuje od 

točke B. Iz Newtonovega izreka o lupinah vemo, da masa znotraj krogelne lupine s polmerom 

D deluje na galaksijo v točki A z enako silo, kot če bi bila vsa masa zbrana v točki B. Vsa 

ostala masa, ki je izven krogelne lupine s polmerom  , pa gravitacijsko na galaksijo v točki A 

ne deluje. Skupno energijo galaksije    , ki se oddaljuje, zapišemo kot vsoto kinetične in 

potencialne energije: 

 

 
 

 
    

   

 
  , (5) 

 

kjer je   masa galaksije v točki A, ki se oddaljuje od točke B s hitrostjo  .   je gravitacijska 

konstanta. Skupna energija te galaksije se ohranja s časom. Enačbo (5) preuredimo tako, da jo 

pomnoţimo s faktorjem 2 in delimo z maso  . Nato vanjo vstavimo enačbi (1) in (2), ter 

dobimo naslednjo zvezo: 

 

    ̇     
   

     
 

  

 
 . (6) 

 

V enačbi (6) nastopa  , v enačbah (1) in (2) pa   , ker smo koordinate definirali tako, da 

razdaljo D merimo iz koordinatnega izhodišča.  

Maso M lahko napišemo kot produkt gostote mase galaksij znotraj krogelne lupine s 

polmerom   ter volumna      znotraj te lupine:                      . Enačbo (6) 

tako preoblikujemo v: 
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    ̇     
           

 
 

  

 
 , (7) 

 

kjer je   gostota mase znotraj krogelne lupine. Gostota mase se spreminja, ko se vesolje širi. 

V enačbi (7) opazimo, da je leva stran enačbe sorazmerna   . Desna stran enačbe je 

neodvisna od časa, saj se energija s časom ohranja. Enačba je rešljiva, če je tudi desna stran 

enačbe sorazmerna   . Energiji moramo dodati odvisnost od koordinate  , kar je smiselno, 

saj je energija pri večjih vrednostih   večja, ker se deli vesolja, ki so dlje stran, tudi hitreje 

oddaljujejo. Konstanto   definiramo na naslednji način: 

 

    
  

    . (8) 

 

Energija mora biti sorazmerna   , da je   res konstanta. S to predpostavko je rezultat 

neodvisen od izbranega para galaksij, saj se spremenljivke   v enačbi (7) okrajšajo. Enačbo 

(8) sedaj upoštevamo v enačbi (7) in dobimo Friedmannovo enačbo: 

 

    
 ̇    

     
 

 

 
    

 

     
 , (9) 

 

ki pove, kako se      spreminja s časom. Rešitve enačbe (9) so odvisne od vrednosti  . 

Obstajajo tri kvalitativno različne rešitve enačbe glede na predznak in vrednost  . Če je 

   , to pomeni, da je gravitacijska energija po absolutni vrednosti večja od kinetične 

energije. Širjenje se po nekem času ustavi in vesolje se začne nato krčiti. V primeru, da je 

   , je kinetična energija večja od absolutne vrednosti gravitacijske energije. Vesolje ima 

dovolj veliko hitrost, da se širjenje nikoli ne ustavi. Če pa je    , je absolutna vrednost 

gravitacijske energije enaka kinetični energiji. Matematično se širjenje ustavi v neskončnosti. 

Hitrost širjenja se vedno zmanjšuje. 

Pri izpeljavi Friedmannove enačbe ponovno nismo uporabili nobene posebne točke v vesolju. 

Za središče bi lahko izbrali katerokoli točko, prav tako pa bi lahko gledali oddaljevanje 

poljubne galaksije od katerekoli izhodiščnice. To pomeni, da je veljavnost enačbe splošna in 

velja povsod po vesolju. Eksperimentalno dejstvo je, da je   za naše vesolje zelo blizu nič, 

torej ima ravno ubeţno hitrost [3]. V nadaljevanju se bomo zato posvetili predvsem temu 

primeru. Ta primer je tudi najenostavnejši za reševanje, saj lahko člen, ki vsebuje   v enačbi 

(9), zanemarimo in dobimo precej enostavno diferencialno enačbo. Za ostala dva primera 

bom le predstavil rešitve Friedmannove enačbe in grafe teh rešitev. 

3.1 Zaprto vesolje 

V primeru zaprtega vesolja velja:    . Gravitacijski privlak je prevladujoč. Friedmannova 

enačba (9) nam da rešitve za     . Ker gostota v enačbi (9) ni konstanta, jo moramo najprej 

zapisati v odvisnosti od     , če hočemo pravilno rešiti enačbo. Gostota vesolja se zmanjšuje 

med širjenjem vesolja. Gostoto napišemo kot: 
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 . (10) 

 

Masa   v volumskem elementu       je konstantna. Če enačbo (10) vstavimo v enačbo (9), 

dobimo enačbo za     : 
 

 
 ̇    

     
 

    

      
 

 

     
 . (11) 

 

Rešitev diferencialne enačbe (11) lahko izrazimo v naslednji parametrični obliki [3]: 

 

      
    

  
        , (12) 

 

      
    

  
 
 

        , (13) 

 

kjer je   neodvisni parameter. Dinamika vesolja je periodična, kot je prikazano na sliki 4.  

 

Slika 4: Časovni razvoj značilne razdalje      v zaprtem vesolju. Za izris grafa so konstante v 

enačbah (12) in (13) definirane na naslednji način:    ,    ,    .  

3.2 Odprto vesolje 

V odprtem vesolju je   negativen. Zanima nas rešitev za     , zato moramo ponovno rešiti 

Friedmannovo enačbo (9). Enačbo za gostoto (10) vstavimo v enačbo (9) in dobimo 

naslednjo zvezo: 

 

 
 ̇    

     
 

    

      
 

| |

     
 , (14) 

 

kjer je | | absolutna vrednost konstante  . Rešitve diferencialne enačbe (14) lahko zapišemo 

v naslednji parametrični obliki [3]: 

 

      
    

 | |
         , (15) 
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 | |
 
 

         . (16) 

 

Vesolje se širi v neskončnost, ker imajo galaksije dovolj veliko kinetično energijo, da 

premagajo gravitacijski privlak (slika 5). V tem primeru se galaksije vedno oddaljujejo druga 

od druge. 

 

Slika 5: Spreminjanje značilne razdalje      v odvisnosti od časa   v odprtem vesolju. 

Konstante v enačbah (15) in (16) so definirane kot:    ,    ,     . 

3.3 Kritično vesolje 

Za kritično vesolje velja, da je skupna energija enaka nič, torej    . Naše vesolje spada v 

to kategorijo, saj je pripadajoči k zelo blizu nič. Zaradi meritvenih napak sicer ne moremo 

trditi, da je   točno enak nič, toda lahko trdimo, da je člen s konstanto   pri reševanju enačbe 

(9) relativno majhen in ga lahko v dobrem pribliţku zanemarimo. Če enačbo (10) vstavimo v 

enačbo (9) in člen, ki vsebuje   zanemarimo, dobimo enačbo za     : 
 

 
 ̇    

     
 

    

      
 . (17) 
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Enačba (17) je diferencialna enačba drugega reda, ki jo rešimo s potenčno funkcijo: 

 

         , (18) 

 

kjer sta   in   konstanti, ki ju moramo določiti, tako da je zadoščeno enačbi (17). Dobimo: 

 

      √    
 

           , (19) 

 

kjer je čas   merjen od velikega poka. To je najpreprostejša rešitev Friedmannove enačbe (9). 

Imenuje se Einstein-de Sitterjeva rešitev. Opisuje vesolje, ki se asimptotično širi in ustavi v 

neskončnosti (slika 6). Primer je podoben, kot če bi iz Zemlje vrgli nek predmet ravno z 

ubeţno hitrostjo. Naše vesolje se je večino časa svojega obstoja širilo na ta način. Ostale 

načine širjenja bom opisal v naslednjih poglavjih. 

 

Slika 6: Razširjanje kritičnega vesolja. Razdalja med sosednjimi galaksijami      v 

odvisnosti od časa  . Konstanti v enačbi (19) sta definirani kot:    ,    . 

Za laţjo primerjavo različnih načinov širjenja vesolja zdruţimo grafe iz slike 4, slike 5 in 

slike 6 na en graf (slika 7). Primerjati ţelimo, kako se tipične razdalje v vesolju spreminjajo s 

časom pri različnih vrednostih  . Odprto vesolje, katerega širjenje na sliki 7 prikazuje zelena 

črta, se širi najhitreje. Gravitacija ne uspe ustaviti širjenja, zato se razdalje med galaksijami 

vedno povečujejo. Zaprto vesolje, katerega širjenje na sliki 7 prikazuje modra črta ima dovolj 

majhno kinetično energijo, da gravitacijski privlak prevlada, kar je razlog, da se vesolje spet 

skrči v točko z neskončno gostoto. Enačbi (12) in (13) pravijo, da se nato ponovno zgodi 

veliki pok in da se celoten proces ponovi. V resnici ne moremo vedeti, kaj se dogaja, ko se 

vesolje krči in ko gredo razdalje med masami proti nič, zato ne moremo trditi, da je dinamika 

zaprtega vesolja res periodična. Rdeča črta na sliki 7 prikazuje širjenje kritičnega vesolja, 

katerega kinetična energija je enaka absolutni vrednosti gravitacijske energije. Ta primer je 

za nas najpomembnejši, ker je tudi naše vesolje takšno. V nadaljevanju bomo zato vedno 

predpostavili, da je   zanemarljiv. 
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Slika 7: Časovna odvisnost značilne razdalje      za različne vrednosti  . Graf modre barve 

prikazuje širjenje in krčenje zaprtega vesolja, graf rdeče barve širjenje kritičnega vesolja, graf 

zelene barve pa širjenje odprtega vesolja. Konstanti   in   v enačbah (12),(13),(15),(16) in 

(19) sta definirani kot:    ,    ,   za posamezne primere pa je napisan na grafu. 

3.4 Starost vesolja 

V prejšnjem poglavju smo izpeljali enačbe, ki opisujejo širjenje vesolja za različne primere. 

Naše vesolje je blizu kritičnega, zato njegovo širjenje opisuje enačba (19). S tem pa smo 

dobili tudi podatke o tem, kako se Hubblova konstanta spreminja s časom.  

Definicijo Hubblove konstante smo omenili v drugem poglavju in sicer v enačbi (3). Sedaj to 

definicijo uporabimo v enačbi (19), ki opisuje širjenje našega vesolja, da dobimo odvisnost 

Hubblove konstante od časa. Če enačbo (19) vstavimo v enačbo (3), dobimo: 

 

   
 

  
 

 

 
 . (20) 

 

V enačbi (19) sedaj upoštevamo enačbo (4), ki s pomočjo Hubblove konstante, poveţe hitrost 

oddaljevanja neke galaksije     z njeno oddaljenostjo     in dobimo: 

 

     . (21) 
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Veliki pok se je zgodil ob času    . Če to upoštevamo v enačbi (21) ugotovimo, da mora 

takrat veljati:    , kar pomeni, da so razdalje med objekti ničelne. To predstavlja 

matematično singularnost, ker je gostota snovi neskončna. Naše vesolje se danes širi. To 

pomeni, da so bile razdalje med galaksijami v preteklosti manjše, kot so danes. Dlje v 

preteklost kot gledamo, manjše je vesolje in bolj skoncentrirana je snov. Če gremo dovolj 

nazaj v času, pridemo do točke, kjer je vsa snov zbrana v eni točki. Omenjeno izhodiščno 

stanje imenujemo veliki pok. Teorija pravi, da se je vesolje začelo širiti iz ene same točke z 

neskončno gostoto. Kaj točno se je dogajalo takrat, je teţko opisati, saj še nimamo teorije, ki 

bi konsistentno zdruţila kvantno mehaniko in splošno relativnost.  

Kvantna mehanika opisuje svet na zelo majhnih razdaljah, kakršne so za veliki pok seveda 

tipične, saj smo rekli, da je bilo celotno vesolje skrčeno v eni »točki«. Splošna teorija 

relativnosti pa opiše gravitacijo in predpostavlja, da je vesolje lokalno »gladko«, kar je v 

nasprotju s kvantnim načelom nedoločenosti. Seveda tudi Newtonova teorija opiše 

gravitacijo, vendar ne dovolj natančno. Newtonova teorija je zelo dobra, če opisujemo pojave 

v zemeljskem ali pa tudi sončevem gravitacijskem polju, vendar so ta polja zelo šibka v 

primerjavi z gravitacijskim poljem masivnejših teles. Ko opisujemo, na primer, črne luknje, 

pa potrebujemo splošno relativnost, saj je gravitacija tako močna, da Newtonova teorija ne da 

več dovolj natančnega opisa. Veliki pok pomeni, da je bila celotna masa našega vesolja v eni 

sami točki. Slednje v klasični fiziki vodi do matematične singularnosti, ker je razdalja med 

masami enaka nič. Ker pa splošna relativnost in kvantna mehanika nista zdruţljivi, ne 

moremo dobro opisati, kaj se je dogajalo pri velikem poku in nekaj časa po njem. Kmalu po 

velikem poku se je seveda vesolje ţe dovolj razširilo, da ga lahko opišemo. Enačba (20) nam 

pove, kako se Hubblova konstanta spreminja s časom od nastanka vesolja naprej. Danes jo 

lahko izmerimo, kar je leta 1929 prvi storil Hubble. Hubble se je zmotil pri ocenjevanju 

razdalje do galaksij, zato je izračunal vrednost konstante okoli                [4].     je 

mega parsek. Parsek je dolţinska enota, ki se uporablja v astrofiziki in znaša             . 

Novejše meritve pa pravijo, da je numerična vrednost Hubblove konstante nekje med 

              in               [4]. Če torej poznamo konstanto danes, lahko ocenimo 

starost vesolja     , ki je kar čas   v enačbi (20): 

 

    
 

  
 , (22) 

 

Zanimivo je, da starost vesolja ni odvisna od mase. Starost našega vesolja je pribliţno 

štirinajst milijard let [4]. Ocena starosti na ta način je dokaj natančna, saj se je večino časa 

svojega obstoja naše vesolje širilo, kot opisuje enačba (19). Vendar to še ni celotna zgodba. V 

fazi, ko se vesolje širi na ta način, dominira snov (angleško: Matter Dominated Era). To 

pomeni, da glavno vlogo odigra gravitacija, ki deluje med telesi z maso, kar smo upoštevali 

tudi pri vseh izpeljavah v Newtonovi kozmologiji. Vendar pa ni bila vedno snov tista, ki je 

narekovala širjenje vesolja. V zgodnjih fazah, takoj po nastanku vesolja, pa do nekaj deset 

tisoč let po nastanku vesolja, je glavno vlogo odigralo sevanje. Dandanes pa je vesolje v fazi, 

kjer širjenje narekuje temna energija. V nadaljevanju bomo spoznali, kako na razvoj vesolja 

vplivata sevanje in temna energija. 
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4 Faze vesolja 

Vesolje se je razvijalo v treh različnih fazah. Takoj po velikem poku so imeli fotoni tako 

veliko energijo, da so prevladovali in zato se je vesolje takrat širilo na drugačen način kot 

kasneje. Ko se je vesolje širilo, se je energija fotonov zmanjševala in glavno vlogo je 

prevzela snov, ki je večino časa obstoja našega vesolja narekovala širjenje. Vesolje se je nato 

še bolj razširilo in gostota snovi se je zmanjšala do te mere, da je glavno vlogo prevzela 

energija vakuuma ali temna energija. Temna energija povzroča eksponentno širjenje vesolja, 

kateremu smo priča danes. Pri Newtonovi kozmologiji smo ţe vpeljali eno izmed treh faz, ki 

je nam najbolj razumljiva. Izhajali smo iz Newtonovega gravitacijskega zakona in izpeljali, 

kako se širi vesolje, če je glavna snov. Preostali dve fazi bomo spoznali v tem poglavju. Na 

koncu bomo vse tri faze povezali in ugotovili, kakšne so njihove posledice na razvoj našega 

vesolja. 

4.1 Sevanje 

Danes je v vesolju ogromno fotonov, veliko več kot atomov. V povprečju imajo fotoni 

dandanes relativno nizko energijo, kar vemo iz kozmičnega mikrovalovnega sevanja ozadja.  

Einsteinova splošna teorija relativnosti pravi, da je energija tista, ki povzroča gravitacijo, 

torej tudi fotoni gravitacijsko privlačijo drug drugega, ker imajo energijo. Danes je ta učinek 

seveda zelo majhen. Če bi fotoni imeli ogromno energijo, bi to bilo očitno. Naša 

predpostavka pravi, da se valovna dolţina fotonov širi skupaj z vesoljem, kar pomeni, da so v 

preteklosti imeli fotoni veliko večjo energijo, saj so imeli manjšo valovno dolţino [3]. 

Energija fotona      je: 

 

    
  

 
 , (23) 

 

kjer je   Planckova konstanta,   svetlobna hitrost in   valovna dolţina fotona. Če 

upoštevamo, da je:    ̃    , kjer je  ̃ konstanta, dobimo: 

 

    
 

    
 . (24) 

 

S konstanto   nadomestimo konstante  ,   in  ̃. Enačba (24) pove, kako se energija fotonov 

spreminja, ko se vesolje širi. Ko gremo dovolj nazaj v času, pridemo do točke, kjer imajo 

fotoni tako veliko energijo, da je energija materije zanemarljiva v primerjavi z njihovo. V tej 

fazi vesolja so širjenje narekovali fotoni (angleško: Radiation Dominated Era) [3]. Ko se je 

vesolje nato razširilo in se je energija fotonom zmanjšala, je glavno vlogo prevzela snov, ker 

je imela večjo energijo. Zanima nas časovni razvoj faktorja      za vesolje, kjer prevladujejo 

fotoni. V tem primeru gostoto snovi zanemarimo, saj je gostota energije fotonov veliko večja. 

Uporabimo spet Friedmannovo enačbo (9), ki opisuje širjenje vesolja. Enačba vsebuje 

gostoto snovi, ampak jo lahko uporabimo tudi v našem primeru, če vstavimo gostoto energije 

fotonov. Gostoto energije fotonov     
  zapišemo kot: 
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 , (25) 

 

kjer je   število fotonov v volumskem elementu      . Ob upoštevanju enačbe (24) v enačbi 

(25) dobimo: 

 

    
 

  

     
 . (26) 

 

Gostoto energije fotonov (26) sedaj vstavimo v enačbo (9) in ponovno upoštevamo, da je   

za naše vesolje praktično zanemarljiv: 

 

 
 ̇    

     
 

    

      
 . (27) 

 

S konstanto   nadomestimo  ,   ter pretvorbeni faktor med energijo in maso, ki je   : 

       . Pretvorbeni faktor potrebujemo, ker v Friedmannovi enačbi (9) nastopa gostota 

mase, enačba (26) pa opisuje gostoto energije. Sedaj smo ponovno dobili diferencialno 

enačbo, ki jo rešimo s potenčno funkcijo. Uporabimo nastavek iz enačbe (18), ga vstavimo v 

enačbo (27) ter izračunamo konstanti   in  . Rešitev diferencialne enačbe (27) je sledeča: 

 

      √
     

 

 
         . (28) 

 

Vidimo, da se v primeru, ko v vesolju prevladuje energija fotonov, vesolje širi drugače kot v 

primeru, kjer je prevladovala snov. Še vedno se širi potenčno v odvisnosti od časa, vendar z 

drugačnim eksponentom. Če hočemo biti povsem natančni, moramo v naš opis vesolja sedaj 

dodati tudi to fazo, ki je prevladovala v samem začetku vesolja, ko je bilo večino energije v 

sevanju. Prehod iz enega načina širjenja v drugega se je zgodil, ko je bila energija gostote 

snovi enaka gostoti energije fotonov.  

4.2 Temna energija 

V prejšnjih poglavjih smo ţe spoznali dve fazi vesolja. V prvi fazi je prevladovalo sevanje, v 

drugi pa snov. Danes imamo dokaze o eksponentnem širjenju vesolja, kar je v nasprotju z 

načini širjenja, ki smo jih izpeljali v prejšnjih poglavjih. To pomeni, da moramo v opis 

širjenja vesolja dodati novo fazo in poiskati razloge za takšno širjenje. Sedaj smo v tretji fazi, 

v kateri prevladuje temna energija (angleško: Dark Energy Dominated Era) [3]. Temno 

energijo imenujemo tudi energija vakuuma, saj ji lahko pripišemo negativen tlak, kar bomo 

spoznali v naslednjem poglavju. Temna energija sledi iz Einsteinovih enačb splošne 

relativnosti. Povezana je s kozmološko konstanto, ki jo je Einstein vpeljal v svoje enačbe, da 

bi dobil kot rešitev statično vesolje. Kasneje je trdil, da je bila to »velika neumnost«, saj 

kozmološka konstanta ne more uravnovesiti sil v vesolju, tako da bi bilo statično. 

Kozmološka konstanta doda silo, ki je odbojna po celotnem vesolju med vsemi predmeti. Sila 

narašča linearno z razdaljo. Telesa, ki so dlje narazen v vesolju, čutijo večjo silo. Einstein je 



15 

 

hotel s to silo uravnovesiti gravitacijski privlak med galaksijami. Za gravitacijsko silo vemo, 

da se zmanjšuje s kvadratom oddaljenosti med dvema telesoma, kar pomeni, da je nemogoče, 

da bi z dodatno linearno naraščajočo silo dosegli stabilno vesolje. Linearno naraščajoča sila 

ne more odšteti kvadratno padajoče sile po celotnem prostoru. Ko je kasneje Hubble ugotovil, 

da vesolje ni statično, kozmološka konstanta ni imela več smisla, vsaj ne na način, kot jo je 

sprva vpeljal Einstein. Kljub temu pa so kasneje ugotovili, da kozmološka konstanta dejansko 

obstaja, saj opisuje temno energijo, ki povzroča odbojno silo na velikih razdaljah [4]. Med 

zelo oddaljenimi objekti v vesolju deluje odbojna sila, ki ni zanemarljiva in povzroča, da se 

oddaljujejo drug od drugega. Seveda deluje tudi na manjših razdaljah, vendar je gravitacija na 

manjših razdaljah dovolj velika, da lahko zadrţi predmete skupaj. 

V prvih dveh fazah vesolja smo imeli opravka s sevanjem in materijo. Obakrat smo reševali 

Friedmannovo enačbo, vendar je bila gostota energije odvisna od časa. Temna energija je 

primer, ko je gostota energije s časom konstantna. Ponovno bomo rešili enačbo (9) in 

upoštevali, da je naše vesolje blizu kritičnega:    , toda tokrat bomo vstavili konstantno 

gostoto energije: 

 

    
 ̇    

     
 

 

 
    . (29) 

 

V enačbi (29) je    gostota energije vakuuma, ki jo večinoma imenujemo kar energija 

vakuuma. Definiramo jo tako, da ţe vsebuje pretvorbene faktorje med energijo in maso, saj 

Friedmanova enačba vsebuje gostoto mase. Sedaj imamo tudi na desni strani enačbe 

konstanto, kar pomeni da je v tem primeru Hubblova konstanta konstanta tudi po času in ne 

samo po prostoru:       . Rešitev diferencialne enačbe (29) je eksponentna funkcija: 

 

       ̃ 
√

     
 

 
, (30) 

 

kjer je  ̃ konstanta, ki jo lahko določimo z začetnimi pogoji. Enačba (30) opisuje 

eksponentno širjenje vesolja. Kozmološko konstanto     vpeljemo kot:        . Če to 

upoštevamo v enačbi (30), dobimo naslednjo zvezo: 

 

       ̃ 
√

 

 
 
. (31) 

 

Ko imamo eksponentno širjenje, si predstavljamo, da se prav kmalu vse skupaj razširi v 

neskončnost, vendar je numerična vrednost kozmološke konstante tako majhna, da se to še ni 

zgodilo. Vrednost kozmološke konstante je reda velikosti          [5]. V prvih fazah 

vesolja se zato vpliv temne energije sploh ni poznal, saj je bil čas v eksponentu še dovolj 

majhen. Večja kot je starost vesolja, večji je vpliv temne energije in kmalu po prvih dveh 

fazah se vesolje začne širiti eksponentno. To se je ţe pred časom zgodilo v našem vesolju in 

sedaj smo v fazi, kjer prevladuje temna energija [3]. To vemo zaradi tega, ker smo z 

opazovanjem oddaljevanja galaksij ţe videli začetek eksponentnega širjenja vesolja. 
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4.3 Enačba stanja  

Spoznali smo tri različna energijska področja, ki lahko narekujejo kvalitativno različne načine 

širjenja vesolja. V tem poglavju bomo izpeljali enačbo stanja, ki poveţe tlak z gostoto 

energije. Nato bomo izpeljali, kako tlak, ki je posledica neke vrste energije, vpliva na 

spreminjanje gostote te energije, ko se vesolje širi. Najprej bomo izpeljali, kolikšen tlak 

ustvarjajo fotoni, nato pa še kolikšen tlak ustvarja snov in kolikšnega temna energija. 

Poglejmo najprej, kolikšen tlak ustvarja en sam foton, ki se giblje po enodimenzionalni črti z 

dolţino  . Foton se od robov te črte odbija in posledično deluje s silo. Silo    , s katero foton 

deluje na rob, lahko zapišemo kot odvod gibalne količine po času: 

 

    
  

  
 , (32) 

 

kjer je   gibalna količina fotona. Fotonu se pri enem odboju gibalna količina spremeni za   , 

kjer je   absolutna vrednost gibalne količine, če upoštevamo, da se proţno odbije, saj se 

gibalni količini spremeni le predznak. Ugotovili smo, kakšen je sunek sile fotona na steno pri 

enem odboju. V nadaljevanju ocenimo, kako pogosto se to dogaja. Foton se po odboju giblje 

na drugo stran črte in se nato vrne, torej prepotuje razdaljo   . Hitrost fotona je  , zato je čas, 

ki ga foton potrebuje, da spet trči v isti rob, enak     . Če vse te podatke vstavimo v enačbo 

(32), dobimo: 

 

   
  

 
 

  

 
 , (33) 

 

kjer je   absolutna vrednost sile fotona na rob črte in    energija fotona, pri čemer smo 

upoštevali, da je energija fotona:      . Sedaj pa predpostavimo, da se foton giblje v treh 

dimenzijah in ustvarja tlak na robove kocke (slika 8). Zanima nas, kako je tlak na stene te 

kocke odvisen od gostote energije fotonov znotraj nje.  

 

Slika 8: Škatla, v kateri se prosto gibljejo fotoni.   je del površine modro označenega kvadra, 

ki meji na desni ploskev kocke,   pa je dolţina stranice. 
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Predpostavimo najprej, da se vsi fotoni gibljejo v smeri x, na koncu pa bomo upoštevali, da se 

gibljejo v poljubnih smereh. Tlak je fizikalna količina, ki pove, kolikšna je sila na določeno 

površino. Nas zanima sila na površino  , zato tlak     zapišemo kot: 

 

   
 

 
 , (34) 

 

kjer je   sila na površino  . Predpostavili smo, da se vsi fotoni gibljejo v smeri x, zato gre v 

resnici za enodimenzionalen problem in lahko uporabimo enačbo za silo, ki smo jo izpeljali 

za gibanje po črti. V enačbo (32) torej vstavimo enačbo (31) in dobimo: 

 

   
  

  
 

  

 
    

 , (35) 

 

kjer je   dolţina stranice škatle,   volumen modro označenega kvadra na sliki 7 in    
 

gostota energije fotonov v tem kvadru. Upoštevali smo, da je volumen kvadra:     . Sedaj 

moramo upoštevati, da se v povprečju le ena tretjina vseh fotonov giblje v smeri x, zato je 

tlak le ena tretjina tlaka, ki smo ga izračunali: 

 

   
   

 
 . (36) 

 

Dobili smo enačbo, ki poveţe tlak z gostoto energije. Enačbo smo izpeljali za fotone, delce, 

ki se vedno gibljejo in zato vedno ustvarjajo tlak. V splošnem enačbo (36) napišemo kot: 

 

       (37) 

 

in jo imenujemo enačba stanja, kjer je   konstanta, ki poveţe tlak z gostoto energije   . Za 

fotone smo ţe ugotovili, da je       (glej enačbo (36)).  

Za snov je stvar preprostejša kot za fotone. Če si v škatli na sliki 8 predstavljamo galaksije 

namesto fotonov, lahko kmalu ugotovimo, da je tlak na stene nič, saj galaksije ne trkajo ob 

stene, ampak se le oddaljujejo druga od druge. Ko se vesolje širi, se tudi škatla, ki jo 

opazujemo, širi, zato se galaksije relativno na škatlo ne gibljejo. To pomeni, da za snov velja: 

   .  

Ko smo obravnavali temno energijo, smo rekli, da se imenuje tudi energija vakuuma, ker ji 

lahko pripišemo negativen tlak. Za temno energijo velja:     , kar bomo v nadaljevanju 

tudi pokazali. Sedaj bomo ubrali termodinamičen pristop, da bomo izračunali, kakšno delo 

opravijo objekti v škatli na stene škatle, ko se ta razteguje. Enačba, ki opiše delo, ki ga opravi 

snov v škatli, je naslednja: 

 

       , (38) 
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kjer je    diferencialno majhno delo, ki ga opravi snov v škatli, ko se volumen škatle poveča 

za   . Enačba (38) velja ne glede na obliko škatle. Ko snov v škatli opravi delo, se ji 

spremeni energija. Ko opravi pozitivno delo, se ji energija zmanjša in obratno, zato je enačba 

za spremembo energije snovi v škatli naslednja: 

 

        , (39) 

 

kjer je    diferencialno majhna sprememba energije snovi v škatli. Energijo lahko zapišemo 

tudi kot produkt gostote energije in volumna:      . Če ta izraz diferenciramo, dobimo 

naslednjo zvezo: 

 

              . (40) 

 

Sedaj lahko zdruţimo enačbe (37), (39) in (40), vse skupaj malce preuredimo in dobimo 

naslednjo diferencialno enačbo: 

 

 
   

  
       

  

 
 . (41) 

 

Enačbo (41) rešimo tako, da jo integriramo na obeh straneh in dobimo rešitev: 

 

    
 ̃

     
 ̃

           , (42) 

 

kjer je  ̃ konstanta, ki jo določimo z začetnimi pogoji, volumen pa zapišemo kot:        . 

Dobili smo enačbo, ki opisuje, kako se gostota energije spreminja s širjenjem vesolja v 

odvisnosti od parametra  . Če v enačbo (42) vstavimo vrednost      , kar velja za 

sevanje, dobimo: 

 

    
 ̃

     
 . (43) 

 

Gostota energije se torej zmanjšuje s četrto potenco parametra     , kar smo izpeljali tudi na 

nekoliko drugačen način v poglavju o sevanju (glej enačbo (26)).  

V enačbo (42) lahko vstavimo tudi vrednost    , ki velja za snov, ter dobimo: 

 

    
 ̃

     
 . (44) 

 

Gostota mase se zmanjšuje s tretjo potenco, kar smo izpeljali pri Newtonovi kozmologiji (glej 

enačbo (10)). 
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Ostane nam še temna energija, za katero smo brez dokaza rekli, da velja:     . V 

poglavju o temni energiji smo povedali, da se gostota energije ne spreminja z širjenjem 

vesolja. To je vodilo k eksponentnemu širjenju, za katerega imamo danes tudi 

eksperimentalne dokaze. Edina moţnost, da je gostota energije v enačbi (42) konstantna, je 

pri:     , saj je takrat enačba za gostoto kar: 

 

     ̃, (45) 

 

kar se ujema s predpostavkami iz poglavja, ko smo govorili o temni energiji. Če sedaj v 

enačbi stanja (37) upoštevamo, da velja:     , dobimo: 

 

       . (46) 

 

Enačba (46) priča o negativnem tlaku, ki ga lahko pripišemo temni energiji ali energiji 

vakuuma. 

4.4 Razvoj vesolja 

V prejšnjih poglavjih smo spoznali vse tri faze vesolja. Pri vseh fazah smo upoštevali, da je 

naše vesolje blizu kritičnega:    . Faze se med sabo razlikujejo po načinu širjenja in po 

spreminjanju gostote energije. Širjenje prve faze so narekovali fotoni oziroma sevanje, nato je 

glavna postala snov in na koncu temna energija, ki narekuje širjenje vesolja tudi danes. Za 

vse faze vesolja smo napisali, kako se spreminja gostota energije, ko se vesolje širi (glej 

enačbe (43), (44) in (45)), kar lahko prikaţemo tudi z grafom (slika 9). Z vsemi temi 

teorijami dobimo veliko informacij o tem, kako se je vesolje obnašalo po velikem poku in kaj 

se bo zgodilo v prihodnosti. 

 

Slika 9: Gostote različnih energij      v odvisnosti od parametra     . Rdeča črta prikazuje 

gostoto energije fotonov (enačba (43)), modra gostoto snovi (enačba (44)) in črna gostoto 

temne energije (enačba (45)). Točka A na grafu ponazarja mesto, kjer vesolje preide iz prve v 

drugo fazo, točka B pa mesto, kjer preide iz druge v tretjo fazo. Parameter  ̃ je v enačbah 

(43) in (44) na grafu definiran kot:  ̃   , v enačbi (45) pa kot:  ̃     . 
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Veliki pok je točka neskončne gostote takoj na začetku grafa, ko gredo tipične razdalje 

vesolja proti nič. Vesolje se nato začne širiti v vse smeri. Iz grafa na sliki 9 vidimo, da je 

takoj po nastanku vesolja gostota energije sevanja največja, zato tukaj fotoni narekujejo 

širjenje vesolja. Gostota energije fotonov pada hitreje kot gostota snovi, zato čez nekaj časa 

vesolje preide v drugo fazo. V točki A na sliki 9 se zgodi prehod, kjer vesolje zvezno preide 

iz prve faze v drugo. To se je zgodilo nekaj deset tisoč let po velikem poku [3]. Po tej točki 

širjenje narekuje snov. Glavno vlogo igra gravitacijska sila med telesi z maso. V tej fazi se 

zgodi večina zanimive kozmologije. Vesolje se še naprej širi, dokler se gostota snovi ne 

zmanjša do te mere, da prevlada energija vakuuma, ki je konstantna. To se zgodi v točki B na 

sliki 9, kjer vesolje zvezno preide iz druge v tretjo fazo, kar se je zgodilo nekaj milijard let po 

velikem poku [3]. Za točko B glavno vlogo prevzame temna energija, ki povzroča 

eksponentno širjenje vesolja. Ţivljenje na našem planetu se je razvilo blizu tega prehoda, 

malo za točko B. Sedaj smo ţe globoko v tretji fazi in vesolje se širi eksponentno. V 

prihodnosti se bo torej vesolje še naprej širilo eksponentno in vsi objekti se bodo še bolj 

oddaljili, razen tistih, ki so dovolj blizu, da so ujeti v gravitacijskem polju.  

Hubble je ugotovil, da se objekti, ki so bolj oddaljeni od nas, tudi hitreje oddaljujejo. To 

pomeni, da slej kot prej pridemo do točke, ko se neka galaksija od nas oddaljuje s svetlobno 

hitrostjo. Ta razdalja se imenuje horizont. Galaksij, ki so za horizontom, ne bomo nikdar več 

videli, saj je teoretično nemogoče, da bi nas svetloba, ki jo te galaksije oddajajo, kadarkoli 

dosegla. Danes je razdalja do horizonta malo več kot deset milijard svetlobnih let [3]. Vesolje 

se bo tudi v prihodnosti širilo eksponentno, zato bodo čez nekaj časa skoraj vse galaksije 

izginile za horizont. Ostale bi lahko samo bliţnje, ki so ujete v gravitacijskem polju, na 

primer Andromeda, ki se nam danes celo malce pribliţuje. Astronomija v tem času ne bo 

pretirano zanimiva znanost, saj na nebu ne bo nič za opazovati. 

5 Zaključek 

V diplomskem seminarju sem predstavil nekatere osnovne temelje kozmologije. Za bolj 

natančen in celovit opis bi morali uporabiti Einsteinovo splošno teorijo relativnosti, ki poveţe 

geometrijo prostora z energijo v njem [4], ampak tudi Newtonova kozmologija nam da zelo 

dober opis. Friedmannovo enačbo, ki smo jo izpeljali iz Newtonovih enačb, so prvič izpeljali 

prav iz Einsteinovih enačb splošne relativnosti. V začetku teorije velikega poka so mislili, da 

je naše vesolje zaprto, kar pomeni, da je skupna energija manjša od nič. V tem primeru bi se 

vesolje čez nekaj časa začelo spet krčit. Seveda takrat niso vedeli za temno energijo, ampak 

so predpostavili, da v vesolju še vedno prevladuje snov. Danes vemo, da v vesolju prevladuje 

temna energija, ki povzroča eksponentno širjenje, zato se nikoli ne bo začelo krčit [4]. Moţno 

bi bilo, da bi se vesolje začelo krčit kljub temni energiji, vendar bi v tem primeru morala biti 

kinetična energija galaksij veliko manjša, kot je v našem vesolju. Če bi bilo to res, bi lahko 

gravitacijski privlak ustavil širjenje, še preden bi glavno vlogo prevzela energija vakuuma. Za 

naše vesolje vemo, da to ne velja, ker je zelo blizu kritičnega. Zaradi tega je ţe prevladala 

temna energija in vesolje se bo vedno širilo.  
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