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ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ВСЕСВІТУ ЗА 

КОСМОЛОГІЧНИМИ МОДЕЛЯМИ ВІЛЛЕМА ДЕ СІТТЕРА ТА 

ОЛЕКСАНДРА ФРІДМАНА 

 

Анотація. У статті розглядається космологічні моделі походження та будови 

Всесвіту, згідно із теоретичними уявленнями видатних науковців XX століття Віллема 

де Сіттера та Олександра Фрідмана. 
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походження та еволюція Всесвіту. 

Abstract. The article considers the cosmological models of the origin and structure of 

the universe, according to the theoretical ideas of prominent scientists of the XX century 

Willem de Sitter and Alexander Friedman. 
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origin and evolution of the universe. 

 

Актуальність. Над космологічними проблемами людство замислювалося 

від початку свого існування. Про виникнення та будову Всесвіту кажуть 

численні міфи різних народів. Наукова космологія розпочалася з робіт 

астрономів епохи Відродження: Миколи Коперника (1473–1543), Йоганна 

Кеплера (1571–1630) та Галілео Галілея (1564–1642). Проте всі вони не йшли 

далі за сферу нерухомих зір, тобто цікавилися лише будовою Сонячної системи. 

Математичну основу цей напрямок набув після встановлення закону 

всесвітнього тяжіння Ісааком Ньютоном (1642-1727). Космогонічні теорії 

вперше запропонували П'єр Симон Лаплас (1749-1827) та Іммануїл Кант (1724-

1804). Такі теорії продовжують розвиватись аж до теперішнього часу на основі 

найсучасніших уявлень фізики, але ця наука називається космогонією, а не 

космологією [2, С. 3]. 

Світ зір у Галактиці вивчався багатьма вченими, відзначимо внесок 

Вільяма Гершеля (1738–1822), який побудував першу схему будови Галактики. 

Після відкриття численних слабких туманностей виникла суперечка, де вони 

знаходяться: у нашій Галактиці чи за її межами. Суперечка тривала до 20-х років 

минулого століття, поки найближчі галактики  не були розкладені на зорі [2, С. 

3]. 

Сучасна космологія вивчає світ галактик та скупчень галактик, а також 

загальна будова, походження та еволюція Всесвіту [2, С. 3]. 
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Теоретичною основою загальноприйнятої космології зараз є теорія 

тяжіння Альберта Ейнштейна (1879-1955), так звана загальна теорія відносності 

(ЗТВ), та роботи Олександра Олександровича Фрідмана (1888-1925), який 

отримав в 1922 р. перші нестаціонарні розв’язки рівнянь тяжіння Ейнштейна. 

Виконавчий базис її складають відкрите в 1929 р. Едвіном Поуеллом Хабблом 

(1889-1953) явище розбігання галактик від нас із швидкостями, пропорційними 

відстаням до них, а також існування та властивості реліктового фонового 

випромінювання, виявленого у 1964 році [2, С. 3]. 

Мета статті полягає у вивченні історії відкриття сучасних космологічних 

моделей Всесвіту; дослідження основних космологічних принципів моделей 

Віллема де Сіттера та Олександра Фрідмана, а також аналізі рівнянь, які 

пояснюють можливі варіанти еволюції Всесвіту. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, теорія тяжіння Ейнштейна, 

опублікована в 1915 році, в останні роки отримала тріумфальне обґрунтування, 

кількісно пояснивши астрономічні явища та факти: зміщення перигелія 

Меркурія (1915), відхилення променю в полі тяжіння Сонця (1919) і 

гравітаційного зменшення частоти випромінювання, походить від важкого тіла 

(1961). 

Майже одразу після формулювання відомого рівняння тяжіння А. 

Ейнштейн (1917), яке входить до створеної ним раніше ЗТВ, вчений намагався 

отримати висновки щодо питання будови Всесвіту [2, С. 4]. 

Отримане рівняння пов’язує кривизну простору-часу з матерією, що 

заповнює даний викривлений простір. Згідно з цією теорією, простір і час – 

величини взаємозалежні. Їх визначає розподіл гравітаційних мас у Всесвіті. А 

його властивості як цілого, зумовлені значенням середньої густини речовини та 

іншими фізичними параметрами. Тобто з рівнянь випливало, що Всесвіт не є 

стаціонарним, а має або стискатись, або розширюватись [1, С. 185]. 

Замість того, щоб відтворювати рівняння ЗТВ і виводити з них рівняння 

Фрідмана, в курсах космології зазвичай використовується простіший шлях, 

свого роду напівкласичний метод [2, С. 4]. 

Розглянемо деяку точку на відстані R від початку і помістимо туди деяке 

пробне тіло (матеріальну точку) масою m. Використаємо відому властивість 

ньютонівського потенціалу, яка полягає в наступному: при сферично 

симетричному розподілі щільності на наше тіло впливає лише маса, що 

перебуває всередині сфери радіуса R. Тому позбудемося простору кулі, який  

обмежує данну сферу. Зазначимо поведінку та властивості. При цьому можна 

вважати, що вся маса кулі зосереджена у центрі [2, С. 4]. 

На дане тіло діє сила: 
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Вважаємо, що обертальний рух тіла відсутній та відсутні інші сили, окрім 

тієї, яка напрямлена вздовж радіуса кривизни (1). Також швидкість кулі, має 

такий самий напрям як і сила, тобто рух тіла є прямолінійним. Запишемо 

рівняння (1) в скалярному вигляді: 

  ̈              (2), 

або: 

 ̈     
 

  
         (3) 

Рівняння (3) відповідає задачі двох зв’язаних тіл в найпростішому 

випадку, коли відносний рух відбувається вздовж прямої. При цьому несуттєво, 

що речовина рухається разом з розглянутим тілом. Розв’язок рівняння (3) 

запишемо у наступному вигляді, домноживши на   ̇ та проінтегрувавши 

відповідно: 

                                           
  

 

̇
  

  

 
                                                                 ( ) 

де E > 0 — величина повної (модуль суми кінетичної та потенціальної) енергії 

одиниці маси тіла, k — її знак, тобто k може бути 1, -1 або 0 (повна енергія 

пробного тіла рівна -kmE). 

Ані величина енергії, ані її знак не змінюються під час руху. 

Розділивши співвідношення (4) відносно первісної знайдемо 

                                  
  

 √ (
  
 
     ) 

                                                        ( ) 

 

Вигляд рівняння залежить від знаку енергії k. 

Коли було з’ясовано, що основне рівняння тяжіння ЗТВ має не одне, а 

багато розв’язків, з’явилися інші космологічні моделі Всесвіту. Одну з таких у 

1917 р. запропонував голландський астроном та фізик Віллем де Сіттер (1872 – 

1934 рр.). 

Ця модель передбачала можливість швидкого руху космічних об’єктів і 

стала попередницею пізніших теорій Всесвіту, що розширюється. 

Згідно уявлень та міркувань вченого Всесвіт мав постійну кривизну, але 

не був ані позитивним, ані негативним. В цій космологічній моделі зберігалася 

позитивна ейнштейнівська космологічна константа (Ʌ), проте повністю була 

відсутня матерія. 
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Космологічна константа встановлює швидкість розширення Всесвіту та 

призводить до більшої швидкості розширення: 

                         
 

 

̇
                      (6) 

                                   √         ( )  

де H – константа пропорційності залежать від умов. 

Частину цього рівняння прийнято описувати як розширюваний Всесвіт 

метричної форми Фрідмана-Леметра-Робертсона-Уокера (ФЛРУ), де 

масштабний коефіцієнт визначається як [6]: 

                                       ( )                                                                           ( )   

де константа H – це швидкість розширення Хаббла, t – час, a(t) – масштабний 

коефіцієнт, описує розширення фізичних просторових відстаней. 

При введенні пробних частинок як завгодно малої маси вони розбігаються 

і йдуть в нескінченність. Крім того, час на периферії час плине повільніше, ніж в 

її центрі (Рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Простір Віллема де Сіттера, представлений у вигляді 

гіперболоїда, де два виміри відсутні 

 

Основними припущеннями космологічної моделі Всесвіту Віллема де 

Сіттера є (Рис. 2) [5]: 

1. Швидкість фотона залежить від відстані його до точки, у якій 

знаходиться спостерігач, і тому спостерігач ніколи не зможе дізнатися про те, 

що відбувається далі, за межами певної відстані. 

2. Модель припускає ефект червоного зміщення. 

3. Матеріальні частинки "розбігатимуться" одна від однієї. 
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Рис. 2. Космологічна модель Віллема де Сіттера 

 

Унікальність Всесвіту, описаною метрикою ФЛРУ, Всесвіт Віллема де 

Сіттера має закон Хаббла, який є послідовним не тільки в усьому просторі, але і 

впродовж усього часу (оскільки параметр уповільнення дорівнює k = -1), таким 

чином задовольняючи ідеальний космологічний принцип, що передбачає 

ізотропність і однорідність у просторі та часі. Існують способи перетворення 

простору Віллема де Сіттера зі статичними координатами, тому, на відміну від 

інших моделей ФЛРУ, даний простір можна розглядати як статичне рішення 

рівнянь Ейнштейна, навіть якщо експериментальні данні астрономічних 

спостережень, обов’язково розходяться, як очікувалося від розширення фізичних 

просторових вимірів. 

Як космологічна модель для Всесвіту, розв’язок Віллема де Сіттера не 

вважався спроможним для пояснення спостереження Всесвіту, поки не були 

розроблені моделі для інфляції та темної енергії. Раніше вважалося, що Великий 

Вибух означав лише прийняття слабшого космологічного принципу, який 

стверджує, що ізотропія та однорідність застосовуються просторово, але не в 

часі [7]. 

У 1922 р. О. Фрідман знайшов нові розв’язки рівняння тяжіння ЗТВ, з 

яких випливало кілька сценаріїв розвитку Всесвіту. Серед них був цікавий 

варіант, коли космологічна стала дорівнювала нулю (Λ = 0). Тоді еволюція 

Всесвіту стає залежною від початкового значення густини речовини, а Всесвіт, 

заповнений масою, на яку діє сила тяжіння, не може бути статичним. Він має або 

розширюватися, або стискатися. Космологічна модель О. Фрідмана вказує на те, 

що розвиток Всесвіту залежить від кількості речовини в ньому (інакше – від 

значення середньої густини речовини у Всесвіті) [1, С. 185]. 
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У сучасній космології три класи Всесвітів (відкритих, плоских або 

закритих) відомі як Всесвіти Фрідмана і описуються двома рівняннями [2, С. 9]: 

                            ̈    
   

 
 (   

 

  
*   

   

 
                                  ( )  

                            ̇   
   

 
     

   

 
                                             (  )    

де R – радіус кривизни простору, Ʌ – космологічна константа,  

          – масова густина матерії,    (    ) 

тобто речовини (m) та випромінювання (r), 

         – тиск      (    ) 

Константа k може набувати одне з трьох значень: k = 1, 0, -1, відповідно 

для моделей замкнутого, плоского та відкритого Всесвіту. 

Тобто, Всесвіт не може перебувати в стаціонарному стані – він має 

розширюватися або звужуватися (Рис. 3) [4]. 

 
Рис. 3. Розширення та геометрія для замкненого, плоского та відкритого 

Всесвітів 

 

Результати. Рівняння Фрідмана (9) та (10) втілює зміст рівняння 

Ейнштейна: матерія та енергія впливають на те, як згинається простір-час. У 

загальній теорії відносності кривизну створює не тільки матерія, а й будь-який 

вид енергії. Це означає, що гравітаційне притягання має внесок не тільки від 

звичайної матерії, а й від темної матерії та випромінювання (безмасових 

частинок, таких як фотони). Кінетична енергія частинок зазвичай включається в 

рівняння Ейнштейна як термін тиску, оскільки тиск можна розглядати як 

густину енергії або кінетичну енергію на одиницю об’єму. Існує також 

негативний тиск від темної енергії. 

З рівняння Фрідмана (11): 
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                         (  ) 

де      критична густина. 

 Ми бачимо, що взаємодія розширення Всесвіту, щільності та кривизни 

призводить до кількох можливостей для долі Всесвіту, залежно від того, який 

член у рівнянні домінує. 

Критичний Всесвіт: ми вже обговорювали випадок критичного Всесвіту, 

де умови розширення та щільності рівні, Ω=1, а простір загалом не викривлений. 

Якщо немає темної енергії, Всесвіт продовжуватиме розширюватися, але все 

повільніше (Рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Космологічна модель Фрідмана – просторова кривизна Всесвіту 

нульова 

 

Терміни матерії домінують: якщо Всесвіт містить достатню масу, щоб 

протидіяти його розширенню, і немає темної енергії, він зрештою зруйнується. 

Це відомо як закритий Всесвіт (Рис. 5).У цьому випадку Ω > 1. 

 

 
Рис. 5. Космологічна модель Фрідмана – просторова кривизна Всесвіту 

додатна 

 

Термін розширення домінує: якщо Всесвіт не містить достатньої маси, щоб 

протидіяти його розширенню, і немає темної енергії, він буде розширюватися 
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вічно. Це відомо як відкритий Всесвіт. У цьому випадку Ω < 1 (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Космологічна модель Фрідмана – просторова кривизна Всесвіту 

негативна 

 

Темна енергія домінує: жодна з трьох наведених вище можливостей не 

призводить до прискорення швидкості розширення, підтвердженого даними 

наднової. Темна енергія може призвести до прискорення розширення; тому ми 

повинні вивчити можливості, які включають темну енергію. 

Висновки. Питання походження й розвитку Всесвіту, яке споконвіку 

хвилює людину, стало прояснюватися лише в XX ст.– після відкриття 

космологічного розширення. Згідно з сучасними уявленнями наш Всесвіт існує 

близько 13,7 млрд р. Він виник унаслідок Великого Вибуху, зазнав дуже 

швидкого розширення, після чого вступив в епоху формування галактик і зір. 

Нині цей етап розвитку Всесвіту все ще триває. Розширення Всесвіту 

відбувається прискорено і, ймовірно, він буде необмежено розширюватися й 

надалі. 

Отже, без фундаментальних космологічних модель Віллема де Сіттера та 

Олександра Фрідмана досить важко було б уявити сучасні теорії та гіпотези 

реального Всесвіту, адже саме дані моделі вперше намагалися пояснити 

астрофізичні експериментальні дослідження з боку теоретичної фізики.  

На сьогодні, моделі є актуальними в розрізі вивчення та дослідження 

фізичних процесів, які формувалися на ранніх стадіях розширення та еволюції 

Всесвіту. 
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