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4. LCDM (CDM) modelem kosmologicznym w sensie
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Model Standardowy Wszechświata

I Teorie kosmologiczne Wszechświata jako całości,
próbując opisywać jego dynamikę, opierają się na
Ogólnej Teorii Względności, bądź jej odmianach.

I Do materii wypełniającej Wszechświat aplikuje się
emergentne teorie fizyczne. Przykład:

I teoria oddziaływań elektrosłabych Weinberga–Salama;
I chromodynamika kwantowa

I Całościowy obraz świata fizycznego jest dynamiczną
teorią efektywną wyższego rzędu parametryzowaną
czasem kosmologicznym, której końcowym ogniwem jest
dzisiejszy Wszechświat opisywany przez tzw.
standardowy model kosmologiczny.
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Nowa metodologia badań

I Nowa metodologia badań w kosmologii: przejście od
etapu badania jakościowych własności różnych
rozwiązań równań Einsteina na rzecz wyznaczania
parametrów kosmologicznych.

I Zaczynamy poważnie rozważać możliwość wyjścia poza
model grawitacji opartej na einsteinowskich równaniach
pola i poszukiwać rozwiązań (problemu ciemnej energii)
w modyfikacji tych równań.

I Celem pracy jest skonfrontowanie ogólnej wiedzy na
temat teorii efektywnych i ich roli w fizyce z praktyką
badawczą współczesnej kosmologii (case study), która
kładzie nacisk nie tyle na badanie geometrycznej
struktury Wszechświata, co na badanie procesów
fizycznych w nim zachodzących.
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Metodologia modelowania

I Obserwowany efekt przesunięcia zainteresowań
naukowych od teorii naukowych w kierunku modeli
teoretycznych [Zeidler 2007]

I Koncepcja skrzynki narzędziowej zaproponowana przez
Nancy Cartwright

I Teorie efektywne w rekonstrukcji postępowania
badawczego umieszcza się obok teorii naukowych i
modeli.
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Funkcje modelu w relacji do teorii

I Funkcja badania własności samej teorii
I Obrońcy tzw. semantycznej koncepcji teorii naukowej

traktują teorię jako rodzinę modeli [Suppe 1989; Suppes
1967; van Fraasen 1989]. Składnikami teorii nie są
zdania uniwersalne, prawa, ale modele.

I Funkcja heurystyczna
I Heurystyczna rola modelu może przejawiać się zarówno

w doprowadzeniu do rozwiązania danego problemu,jak i
w odkrywaniu nowych teorii.

I Funkcja testowania teorii
I Na styku teorii i danych doświadczalnych pojawia się

luka nazywana w literaturze przedmiotu computation
gap [Redhead 1980]. Modele pełnią w takich
przypadkach rolę pośredniczącą między teorią a
zjawiskami [Smith 2001].



LCDM –
model

efektywny

M. Szydłowski,
P. Tambor

Wprowadzenie

Teorie
naukowe i
modele

Teorie
efektywne
Motywacje
badań
Cechy teorii
efektywnej
Budowanie teorii
efektywnej
Problemy
filozoficzne
Teorie
efektywne w
strukturze nauki

Model LCDM
(CDM)

Podsumowanie

Dlaczego teorie efektywne są
interesujące metodologicznie?

1. Wydaje się, że pojmowanie i prezentowanie teorii
efektywnej jako takiej tylko intuicyjnie i funkcjonalnie
jako teorii fenomenologicznej, która skutecznie opisuje
zjawiska nie wyjaśniając istoty rzeczy, jest ujęciem
niewystarczającym i domaga się bardziej pogłębionej
refleksji metodologicznej.

2. W ujęciu realistycznym jedną z fundamentalnych cech
teorii fizycznej jest własność aproksymowania
rzeczywistości [Morrison 2006].

3. Nieuniknione stosowanie przybliżeń jest związane także
ze stopniem złożoności sformułowań: „The more
complicated the laws becomes the greater its
approximation” [Morrison 2005].
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Cechy teorii efektywnej

I Teoria efektywna działa w jakimś obszarze fizyki.
Funkcjonująca w ramach tego obszaru teoria efektywna
opisuje, w jaki sposób zachowują się badane przez nią
obiekty, natomiast nie wyjaśnia ich natury

I Każda teoria efektywna posługuje się pewnymi
parametrami, które można nazwać „wkładem
informacyjnym” zadanym teorii bez wyjaśnień i
niepodważalnie.

I Teoria efektywna posiada określony zakres zastosowania.
I Teorie efektywne współistnieją ze sobą.
I Teoria efektywna nie jest teorią fundamentalną.
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Teorie o charakterze bardziej
generalnym

Gdzieś w tym wspomnianym wyżej szeregu teorii można
wyróżnić teorie, które mają charakter bardziej generalny:
1. Teorie klasyczne: mechanika Newtona i Ogólna Teoria

Względności
2. Model Standardowy
3. Proponowane uogólnienia Modelu Standardowego:

I Istnienie dodatkowego wymiaru przestrzennego.
I Istnienie dodatkowych symetrii w 3 wymiarach

przestrzennych.
I Supersymetryczny Model Standardowy: każda cząstka

elementarna posiada odpowiadającą jej
supersymetryczną cząstkę o takich samych własnościach
oprócz masy i spinu.

4. Teoria strun
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Działanie teorii efektywnej

Stosowanie teorii efektywnych w fizyce dokonuje się zwykle na
dwa sposoby nazywane podejściami bottom–up i top–down.

I Bottom–up
I Braku teorii, na której ma się opierać poszukiwana

teoria efektywna
I Istnienia już pewnej teorii – zwykle innej teorii

efektywnej, która jest skuteczna w niższym reżimie
energetycznym, a załamuje się w interesującym nas
zakresie

I Top–down – sytuacja istnienia teorii bardziej
fundamentalnej i poszukiwania teorii efektywnej, która
będzie funkcjonować dla niższych energii.
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Top–down, bottom-up

Ilustracja dwóch podejść w obszarze Modelu Standardowego
cząstek elementarnych [Nath-Erice 2008]:

Top — down
The Unified Theory

?

Standard Model

Bottom — up
Planck Scale 2.4 x 1018 GeV

6

High Scale 1016 GeV
6

Standard Model
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Pluralizm ontologiczny;
fundamentalność

I Dwa sposoby podejścia do teorii efektywnych
1. Relacje między teoriami / modelami na jednym

poziomie (przykład CDM → LCDM)
2. „Wieża” teorii efektywnych: jaka teoria kończy (jeśli

kończy) ten szereg?
I Agnostycyzm co do istnienia teorii finalnej [Cao,

Schweber]
I Podejście atomistyczne: efektywne teorie pola (EFT)

postulują istnienie cząstek, które na pewnym poziomie
energii nie posiadają struktury wewnętrznej, ale na
innym poziomie taka struktura się pojawia.

I Teza: każdy poziom energii, który opisuje własna teoria
efektywna, posiada własną „ontologię” i stowarzyszone z
nią „fundamentalne prawa”

I Problem: czy istnieje absolutna ontologia? → jeśli tak,
to poslutowana przez teorię zewnętrzną w stosunku do
ET.



LCDM –
model

efektywny

M. Szydłowski,
P. Tambor

Wprowadzenie

Teorie
naukowe i
modele

Teorie
efektywne
Motywacje
badań
Cechy teorii
efektywnej
Budowanie teorii
efektywnej
Problemy
filozoficzne
Teorie
efektywne w
strukturze nauki

Model LCDM
(CDM)

Podsumowanie

Antyfundacjonizm

I Praktyka metodologiczna w ramach EFT odkrywania
teorii dla wysokich energii i wyprowadzania z nich teorii
obowiązujących dla niskich energii.

I Przekonanie o słuszności mechaniki Newtona w 17
wieku nie było oparte na przeczuciu o istnieniu bardziej
fundamentalnej teorii (teoria względności).

I Podobna sytuacja w odniesieniu do elektromagnetyzmu
Maxwella: mimo wiedzy, że teoria ta nie wyjaśnia
wszystkich zjawisk, nie odnoszono jej do jeszcze nie
znanej elektrodynamiki kwantowej (QED).

I J. Such: „Przyrodnicy, w odróżnieniu od metodologów,
zawsze byli, jak się zdaje (z małymi wyjątkami)
hipotetystami raczej niż indukcjonistami (...)”.
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Przykłady relacji między teoriami

Przejście między dwoma teoriami sąsiadujących poziomów
dokonuje się przez aproksymację graniczną jednej ze stałych
fizycznych.

I OTW ⇒ STW, przy G → 0;
I Kwantowa Teoria Pola ⇒ STW, przy h→ 0;
I Kwantowa Teoria Pola ⇒ Nierelatywistyczna Mechanika

Kwantowa, przy c →∞;
I Nierelatywistyczna Mechanika Kwantowa ⇒ Mechanika

Klasyczna, przy h→ 0
I Poszukiwana teoria bazowa dla OTW i Kwantowej Teorii

Pola ⇒ OTW (przy h→ 0); ⇒ Kwantowa Teoria Pola
(przy G → 0);
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Sześcian Bronsteina
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}
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}
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}}

QM: mech. kwant. QFT: kwant. teoria pola

QN: kwant. teoria Newtona
QG: kwant. graw.

GR: OTW

Galileo SR: STW1
c

G

}
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Loll 2008

Renate Loll Quantum Gravity from Dynamical
Triangulation

„No free lunch at lPl ”
Teoria działająca w skali Plancka okazuje się kompletnie
nieużyteczna w wyższych skalach.
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Antyredukcjonizm - niewspółmierność
teorii

I Sześcian Bronsteina to skrajnym uproszczeniem relacji.
Równania ruchu w STW redukują się w przypadku
granicznym do równań Newtona (są formalnie takie
same), ale w rzeczy samej nie są to równania Newtona
(dotyczy to analogicznie redukcji teorii swobodnego
spadku Galileusza do teorii grawitacji Newtona).

I Niewspółmierność: „masa” w teoriach Newtona i
Einsteina i „przyspieszenie” u Galileusza i Newtona) są w
inny sposób zdefiniowane.

I Problem statusu jednakowych rezultatów liczbowych
uzyskiwanych przez dwie niewspółmierne teorie (LCDM i
CDM, które są nierozróżnialne na podstawie bazy
empirycznej dostępnej w latach 90 - ych.

I Wniosek: w przypadkach granicznych korzysta się z
formalnej analogii między równaniami dwóch teorii,
które mogą być jednak niewspółmierne i w sensie
ścisłym nieredukowalne do siebie.
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Antyredukcjonizm - niewspółmierność
teorii

I Próby rozwiązania problemu niewspółmierności:
eksplikacyjna koncepcja reguł pomostowych [Paprzycka
2005] lub tłumaczenie relacji między dwiema teoriami w
kategoriach emergencji.

I O tym, co „dzieje się” z równaniami dwóch teorii bliskich
sobie (jeśli chodzi o obszar stosowania) w przejściach
granicznych, trzeba mówić z dużą ostrożnością.

I Przykładowo, gdy 1
c → 0 (albo c →∞), Szczególna

Teoria Względności „redukuje się” do mechaniki
klasycznej opartej na symetrii Galileusza

I W metodologii nauk wskazuje się jeszcze na inne
rozumienie relacji „redukcji” między teoriami. Wyróżnia
się teorię redukującą i redukowaną. Właściwe byłoby
powiedzenie, że STW „redukuje” teorię Newtona, a nie
„redukuje się do” niej.
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Miejsce teorii efektywnych w
strukturze nauki

1. Jaka jest relacja teorii efektywnych do teorii jako takich,
oraz do modeli

2. Teoria fizyczna stara się obejmować w zakresie swojej
stosowalności jak najwięcej zjawisk i przez to, z powodu
swojej ogólności, najczęściej bardzo trudno ją
wykorzystać w opisie lokalnych zjawisk

3. Modele, dzięki stosowanym zabiegom abstrakcji i
idealizacji, służą osiąganiu praktycznych celów: łatwość
rachunkowa, funkcja heurystyczna, lokalne zastosowanie
teorii

4. Teorie efektywne przejawiają zalety zarówno teorii, jak i
modeli
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Uwaga Hartmanna [2001]

Teoria → teoria efektywna ← model
Like models, they provide a local, intuitive account of a given
phenomenon in terms od freedom which are relevant at the
energy scale under consideration. They are relatively easy to
solve and to apply, and they are heuristically useful. This is
demonstrated by the Fermi theory and the V–A theory which
eventually led to Standard Model, as well by the EFTs which
are used to test the low-energy regime of a future quantum
theory of gravity. Like theories, EFTs are part od a bigger
picture or framework, from which they can be derived in a
controlled way. They help to make predictios and to test the
theory they relate to. EFTs avoid the disadvantages of
theories of being ’too far away’ from the phenomenna.
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Formalizm modelu LCDM – 1

I Kosmologia oparta na Einsteina równaniach pola
I Interesują nas modele ze specjalnymi założeniami

dotyczącymi przestrzeni: jednorodność i izotropowość.
I Źródłem grawitacji w tej klasie modeli (FRW) jest fluid

w postaci cieczy doskonałej opisany w terminach
gęstości energii % i ciśnienia p (% i p są funkcjami czasu
kosmologicznego t)

I Dynamikę modeli opisują dwa podstawowe równania:

ä = −1
6

(%+ 3p)a (1)

%̇ = −3H(%+ p); (2)

a - czynnik skali, H = d ln a/dt - funkcja Hubble’a.
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Formalizm modelu LCDM – 2

I Rozwiązaniem powyższych równań jest całka pierwsza
nazywana równaniem Friedmanna:

%− 3H2 = 3
k
a2
, (3)

gdzie k is stałą krzywizny (0,±1), % pełni rolę
efektywnej gęstości energii.

I W przypadku modelu LCDM:

%eff = %m,0a−3 + Λ, (4)
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Funkcja badania teorii

Twierdzenie o izomorfizmie
Żadna teoria nie może mieć tylko jednego modelu, gdyż
każda dziedzina izomorficzna z dziedziną będącą modelem
teorii jest również modelem tej teorii.

Teorie empiryczne zawierają także modele nieizomorficzne
(mówimy, że nie są teoriami kategorycznymi) i tym samym
właściwie nie jest możliwe, mimo bogactwa modeli,
wyznaczenie całej zawartości treściowej danej teorii.
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Efektywny charakter modelu LCDM
dziedziczony po OTW

I Ogólna Teoria Względności jest teorią efektywną, która
nie wyjaśnia, w jaki sposób powstała struktura
czasoprzestrzenna, tylko ją zakłada.

I Grawitację jak i czasoprzestrzeń coraz częściej traktuje
się jako własności / obiekty emergentne.

I Powszechnie uważa się, że dla rozmiarów mniejszych od
Plancka teoria ta winna być zastąpiona przez teorię
kwantową.

I Kandydatki na taką teorię: pętlowa teorią grawitacji
(Bojowald, Astekhar, Lewandowski), czy teoria tzw.
dynamicznych triangulacji (Loll, Ambjörn, Jurkiewicz).

I Przejście przez granicę planckowską odpowiada
emergencji czasoprzestrzeni jako ciągłego kontinuum.
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How many parameters does it take to
fit an elephant?

I W kosmologii bada się problem how many parameters
(Liddle, Szydłowski, Kurek).

I Parametry te można by uznać za parametry efektywne
kosmologii.

I Dzień 12 lutego 2003r., kiedy Wilkinson Microwave
Anisotropy Probe [WMAP] ogłasza wyniki bazujące na
jednorocznych obserwacjach [Bennett et al 2003;
Hinshaw et al 2003; Kogut et al 2003; Peiris et al 2003;
Spergel et al 2003], jest uważany za początek golden
age w kosmologii. Obserwacje te umożliwiły
wyznaczenie aż 22 parametrów
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„Waniliowy” model Wszechświata

I koncepcja minimalnego modelu kosmologicznego
opartego na 6 parametrach (τ , ΩΛ, ωd , ωb, As , ns)
[Tegmark et al 2004]

I „Waniliowy” model Wszechświata (Vanilla Cosmology)
można opisać następująco:

I około 25% ciemnej materii, która jest zimna
(nierelatywistyczna);

I około 75% ciemnej energii, której gęstość nie zmienia
się z ewolucją Wszechświata;

I OTW jest teoriią obowiązującą na dużych skalach;
I gaussowskie adiabatyczne widmo pierwotnych fluktuacji

z gładkim monotonicznym widmem mocy oddającym
formowanie się struktur we Wszechświecie.
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Nie każdy lubi lody waniliowe

I Oczywiście „waniliowy” model Wszechświata nie jest
traktowany za ostateczny

I Proponowane rozwinięcie modelu zależeć będzie od
odpowiedzi na pytania:

1. Czy ciemna energia jest stałą kosmologiczną?
2. Czy OTW jest słusznym (poprawnym) opisem grawitacji

w skalach horyzontu?
3. Jak jednorodny i izotropowy jest Wszechświat?
4. Czy ciemna materia jest zimna?
5. Czy możliwy jest nie–gaussowski charakter fluktuacji?
6. Czy ciemna energia jest fluidem czy też ciemną

grawitacją?
7. Czy LCDM może być zastąpiony przez

samooddziałujące pola skalarne (koncepcja
kwintesencji)?
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Model efektywnej stałej
kosmologicznej — kwintesencja

I Wszechświat przyśpiesza (obserwacje odległych
supernowych, wzorców jasności – świece standardowe)

I Jeśli obecny Wszechśw. jest dobrze opisywany przez
OTW (%+ 3p < 0), to jest wypełniony fluidem o
nieznanej naturze (ciemna energia), łamiącym warunek
energetyczny

I Dodatnia stała kosmologiczna Λ (jednorodny fluid
pΛ = −Λ, %Λ = Λ) łamie ten warunek i doskonale
opisuje Wszechświat dzisiaj:

ΩΛ =
ρΛ

3H2
0

∼= 0.74 Ωm,0 =
ρm
3H2

0

∼= 0.26 Ωk,0
∼= 0

(Gęstości zwykłe materii (ciemnej, barionowej) w jednostkach
gęstości krytycznej)



LCDM –
model

efektywny

M. Szydłowski,
P. Tambor

Wprowadzenie

Teorie
naukowe i
modele

Teorie
efektywne

Model LCDM
(CDM)
Co to jest
model LCDM
Funkcja badania
teorii
Model LCDM
teorią efektywną
Model
efektywnej
stałej
kosmologicznej
— kwintesencja

Podsumowanie

Co to jest Λ?

I Dodatkowa stała fizyczna? – NIE
I Energia próżni kwantowej %vac (suma stanów minimalnej

energii próżniowych dla pól fizycznych wypełniających
Wszechświat? – problem szczególnego dopasowania:

I Dlaczego z oszacowania %Λ = 10−120%vacuum, a nie po
prostu zero. [B. Ratra, P.J.E. Peebles PRD37, 3406,
1988]

I Rozwiązanie problemu: kwintesencja — efektywna stała
kosmologiczna
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Efektywny model Lambdy

I Stała kosmologiczna tylko dzisiaj jest stała. Jej
zmienność opisuje pole skalarne φ o potencjale V (φ)
(minimalnie sprzężone) dla którego:

%φ =
1
2

(
dφ
dt

)2 + V (φ)

pφ =
1
2

(
dφ
dt

)2 − V (φ)

I Gdy pole jest wolno zmienne: φ̇ ' 0, to pφ = −%φ, jak
dla Λ

I Pole skalarne naśladuje Λ
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Obserwacyjna „emergencja” Lambdy

I Dane astronomiczne pochodzące z obserwacji
naziemnych i misji satelitarnych (COBE - dedykowane
do obserwacji temp. promieniowania reliktowego i jego
anizotropii) nie dają podstawy do uznania parametru Λ
jako istotnego parametru modelu.

I W świetle ówczesnych danych [zebranych i
publikowanych przez Friedmann; Kragh] parametr ten
może być odrzucony zgodnie z brzytwą Ockhama.

I A. Kurek, M. Szydłowski, P.T. How Lambda becomes
the essential cosmological model parameter - praca w
przygotowaniu
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LCDM – emergencja ontologiczna

LambdaCDM input parameter

Model LCDM dobrze opisuje obserwacje astronomiczne, ale
nie wyjaśnia czym jest Λ

I Natura Λ jest nieznana, chociaż chcielibyśmy w niej
widzieć energię próżni kwantowej

Propozycja wyjścia z kryzysu [Ellis, Buchert, Bolejko]:
I Zamiast modelu geometrycznego jednorodnego i

izotropowego (zasada kosmologiczna – ZK) rozważmy
Wszechświat niejednorodny anizotropowy - nowy
paradygmat

I Uśredniamy niejednorodności i przedstawmy je jako
fenomenologiczny fluid (ciemna energia)

I Λ jest wówczas efektem uśredniania i wyłaniania się w
dużej skali kosmologicznej



LCDM –
model

efektywny

M. Szydłowski,
P. Tambor

Wprowadzenie

Teorie
naukowe i
modele

Teorie
efektywne

Model LCDM
(CDM)
Co to jest
model LCDM
Funkcja badania
teorii
Model LCDM
teorią efektywną
Model
efektywnej
stałej
kosmologicznej
— kwintesencja

Podsumowanie

LCDM – emergencja epistemologiczna

Model CDM - Model CDM
z członem kosmologicznym6

emergencja

nowy parametr Λ staje się możliwy do detekcji
w świetle nowych świadectw

I Równania z teorii wyższego rzędu przechodzą w
równania teorii niższego rzędu, lecz nie istnieje przejście
graniczne gdy w rozwiązaniach przechodzimy z nowym
parametrem do zera (osobliwy charakter przejścia)

I Model niższego rzędu jest „kruchy”, tzn. małe
zaburzenia modelu, który da się reprezentować przez
układ dynamiczny prowadzą do jakościowo nowego
modelu



LCDM –
model

efektywny

M. Szydłowski,
P. Tambor

Wprowadzenie

Teorie
naukowe i
modele

Teorie
efektywne

Model LCDM
(CDM)

Podsumowanie
Kryteria
testowania
modeli
Uwagi na temat
rozwoju nauki
Wnioski

Kryteria testowania modeli

I Wyobraźmy sobie następującą sytuację: dysponujemy
opisem jakiegoś zjawiska przy pomocy dwóch różnych
modeli, w których występują różne pojęcia mające swoje
matematyczne formalizacje. Jeżeli teraz te modele w
jednakowym stopniu wyjaśniają dane zjawisko (albo oba
opisy mieszczą się w akceptowalnej granicy dokładności),
należy wybrać model, który jest konceptualnie prostszy
(np. z mniejszą liczbą pojęć matematycznych).

Everything should be made as simple as possible but not
simpler [A. Einstein]
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Uwagi na temat rozwoju nauki
Rozważania powyższe na temat roli modeli/teorii
efektywnych w fizyce, przeprowadzone w szczególnym
kontekście modeli kosmologicznych, prowokują do wielu
interesujących wniosków dotyczących dynamiki rozwoju nauki
w ogólności. Wielu autorów zwraca uwagę na istotną rolę
procesów nieliniowych, które odgrywają rolę w procesie
rozwoju nauki. Wymieńmy tylko niektórych:

I Ilya Prigogine, Isabele Stengers, „Order Out od Chaos”,
w: Man’s New Dialogue with Nature, N.Y. 1984.

I Ilya Prigogine, „Letters to future generation p.t. The Die
is not cast" Unesco Publ: 1999, s. 133-140.

I Michał Heller, Szczęście w przestrzeniach Banacha,
ZNAK Kraków 1995 – bifurkacyjny model rozwoju
wiedzy [także M. Heller, Filozofia nauki, Kraków 1994].

I M. Szydłowski, A. Krawiec, „Układy dynamiczne w
modelowaniu rozwoju nauki”, Postacie prawdy, 3. red.
A. Jonkisz, Katowice 1999.
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Bifurkacyjny model rozwoju nauki
I Nauka to układem złożonym, ale takie układy dają się

badać również metodami samej nauki.
I Zdefiniować, być może operacyjnie, układ wielkości,

które budują pewien wektor charakteryzujący
jednoznacznie stan nauki w danej chwili czasu.

I Prigogine’a idea bifurkacji odgrywały bardzo istotną rolę
w badaniach termodynamicznych układów otwartych –
dalekich od równowagi. W takich układach możliwe jest
powstawanie struktur i samoorganizacja.

I Najtrudniejsze w uchwyceniu dynamiki tego procesu, to
parametr kontrolny, którego zmiana wyznacza bifurkacje.
W hydrodynamice cieczy lepkiej rolę takiego parametru
pełni liczba Reynoldsa (niezmiennik równania Naviera –
Stokesa).

I Co jest parametrem bifurkacyjnym w rozwoju nauki, jest
pytaniem otwartym. Dopóki nie uchwycimy tego
parametru, bifurkacyjny model rozwoju nauki jest
bardziej marzeniem, niż modelem nauki.
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Wnioski
I Współczesna kosmologia posługuje się efektywnymi

modelami teoretycznymi, podczas gdy teorie naukowe
służą do ich konstrukcji.

I Standardowy model kosmologiczny, z ciemną zimną
materią oraz stałą kosmologiczną, jest efektywnym
modelem opisu obecnej przyśpieszonej fazy ekspansji
Wszechświata.

I Efektywny charakter kosmologii opartej na
einsteinowskiej grawitacji może być podyktowany tym,
że sama ta teoria jest postrzegana dzisiaj jako pewna
teoria efektywna, która opisuje grawitację jako zjawisko
emergentne, wyłaniające się w procesie wygładzania czy
uśredniania teorii bardziej fundamentalnej.

I Współczesny obraz kosmologii jako pełnoprawnej
dyscypliny fizycznej jest bliski koncepcji narzędziowej
Nancy Cartwright, ponieważ to właśnie efektywne
modele teoretyczne są w głównym obszarze
zainteresowań badawczych.
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Literatura
I Bennett C.L. et al, „First Year Wilkinson Microwave

Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Preliminary
Maps and Basic Results”, Astrophys.J.Suppl. 148 (2003)
1, [astro-ph/0302207].

I Castellani E., „Reductionism, Emergence, and Effective
Field Theories” Stud.Hist.Phil.Mod.Phys. 33 (2002) 2,
251-267.

I Cao T.Y., Schweber S.S., „The Conceptual Foundations
and the Philosophical Aspects of Renormalization
Theory”, Synthese 97 (1993), 33-108.

I Drăgănescu M., Roy S., Kafatos M., „Effective Theories
and the Phenomenological Information”
[http://noesis.racai.ro/Noesis2004/].

I Morrison M., „Approximating the Real: The Role of
Idealizations in Physical Theory” w: Idealization XII:
Correcting the Model, Idealization and Abstraction in
the Sciences, Poznań Studies in the Philosophy of the
Sciences and the Humanities 86 (2006) 145-172.

I Paprzycka K., O możliwości antyredukcjonizmu,
Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005.
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