
Kosmologia 2021

● www.astrouw.edu.pl/~mj/ (info+prezentacje) 
● Literatura  

1.P.J.E. Peebles "Principles of Physical Cosmology", 
Princeton University Press, 1993
2. J.A. Peacock "Cosmological Physics", Cambridge 
University Press, 1999
3. MJ: Notes (www jw; będą powstawały w ciągu 
semestru; hasło)

● Zaliczenie: test otwarty

http://www.astrouw.edu.pl/


Obserwacje ważne dla 
kosmologii

● Cele kosmologii
● Paradygmaty
● Kosmografia
● Metodologia ,,testów kosmologicznych''
● Wpływ rozkładu materii na propagację 

promieniowania



Cel kosmologii

● Poznanie i zrozumienie Wszechświata (jego budowy, jego 
ewolucji, jego modelu) z konieczności w ramach pewnych 
założeń (→ Paradygmaty)

● Środek do celu: kosmografia, czyli badanie rozkładu 
obiektów astronomicznych w przestrzeni, a tym samym w 
czasie

● Środek do celu: poszukiwanie modelu kosmologicznego 
(jak opisać Wszechświat jako całość, jak opisać powstanie 
w nim struktury). Rozpatrywane obecnie modele mają po 
kilkanaście parametrów pozwalających opisać globalną 
strukturę w ramach OTW oraz podstawowe cechy 
powstających w nim obiektów (galaktyk i ich gromad)

● Środek do celu: badanie promieniowania tła (w różnych 
dziedzinach widma), badanie wpływu materii  na 
propagację sygnałów od odległych źródeł (często wymaga 
znajomości modelu kosmologicznego) 



Paradygmaty
(które przyjmujemy)

● Izotropowy
● Jednorodny
● Ekspandujący homologicznie 

(←→  pr. Hubble'a)
●  OTW słuszna →  Jedna z 3 

mozliwych globalnych geometrii 
● Struktura ←→   niestabilność 

grawitacyjna, początkowe 
fluktuacje ,,gaussowskie''

● ,,Gorący'' (CMB, pierwotny hel)



I. Kosmografia

● Starożytność: gwiazdozbiory, Ptolomeusz, 
Arystarch (układ heliocentryczny)

● Kopernik
● Katalog Messiera
● NGC (New Galaxy Catalog), IC (Index 

Catalog)
● POOS (Palomar Observatory Sky Survey) 

Hubble+ 1949-56 → Digitized Sky Survey 
1994

● Katalog gromad Abella (oparty na POOS)
● Zliczenia Shane’a i Wirtanena (1954-59) 

(Lick) → funkcja autokorelacji (Peebles+)
●  CfA redshift survey (1977+)
● Infrared Astronomical Satellite (IRAS 1982)
● Wiele innych  …
● A teraz: SDSS, BOSS, KiDS … 



Kosmografia
(~współcześnie, przykłady)

● Sloan Digital Sky Survey (SDSS, 2000+) → BOSS (2009+)
+VHS (cała płd. w IR) +VST-ATLAS (7500 sq.deg. na płd. 
“South SDSS”)

● Hubble Deep Field (HDF, 1995), (HUltraDF 2004), 
(HeXtremeDF 2012)

● Great Observatories Origins Deep Survey (GOODS = 
HST+Chandra+VLT+…)

● Wiele innych, bardziej wyspecjalizowanych (typy obiektów, 
metody obserwacji, łączenie różnych zakresów fal itd, itp)

Głównym narzędziem kosmografii są ,,przeglądy nieba’’, 
np:



Kosmografia

● Obrazujemy cały wybrany fragment nieba (np preferując 
okolice biegunów Galaktyki)

● Klasyfikujemy obiekty, szukając galaktyk, QSO
● Dla wybranych mierzymy przesunięcia ku czerwieni (z)
● Powstaje 3D mapa we współrzędnych (z,alfa,delta)
● Dla małych z (z<0.3?), używając prawa Hubble’a (r=c/H_0*z) 

możemy otrzymać rozkład obiektów w tradycyjnym układzie 
sferycznym (r,alfa,delta). 

● Znając odległości, możemy określić jasności absolutne 
obiektów. Ograniczając się do wąskiego zakresu jasności 
absolutnych otrzymujemy pewną miarę rozkładu materii 
(materii świecącej?) oraz masy (?) w przestrzeni.

● Dla dużych z jest podobnie, ale przejście z → rozkład 
przestrzenny może wymagac użycia modelu kosmologicznego

W najprostszym podejściu wygląda to tak:



SDSS (Sloan Digital Sky Survey)
Princeton, Chicago, Washington, ...

2.5 m teleskop w Apache Point Obs. (N.M.)

-1/4 nieba 
-100 mln obiektów
-z dla miliona galaktyk
-z dla 100 tys. QSO



SDSS 



SDSS : “data release 3”

Fotometria: 5282 sq. deg.
141 million unique objects

+528,640 spectra:
374,767 Galaxies
45,260 Quasars (z <2.3)
5,767 Quasars (z >2.3)
50,369 Stars
20,805 M stars and later
26,819 Sky spectra
4,853 Unknown class

 Version: 2004.12.29_17:19 



SDSS : “data release 12”

         [July 2013] 
[July 2014]



eBOSS

extended BOSS (2014+)
                                                    
 eBOSS maps the distribution of 
galaxies and quasars from when 
the Universe was 3 to 8 billion 
years old, a critical time when 
dark energy started to affect 
the expansion of the Universe. 
At higher redshifts, during a 
time when the Universe was 
matter-dominated, eBOSS uses 
the Lyman-alpha forest to map 
out the matter distribution. 
Image Credit: Dana Berry / 
SkyWorks Digital Inc. and the 
SDSS collaboration.

DR 16, Feb 2019



DR 12 / DR 16
Jul 2014 / Feb 2019



VHS (VISTA Hemisphere Survey)

VHS

VHS is a panoramic wide field Infra-
Red sky survey, which when 
combined with other VISTA Public 
Surveys will result in coverage of 
the whole southern celestial 
hemisphere (~19,000 deg2) to a 
depth 30 times fainter than the 
2MASS/DENIS surveys in at least 
two wavebands (J and K). In the 
South Galactic Cap, ~4500 deg2 
will be imaged deeper, including H 
band, and will have supplemental 
deep multiband grizY imaging data 
provided by the Dark Energy 
Survey (DES). The remainder of 
the high galactic latitude sky will be 
imaged in YJHK to be combined 
with the VST ATLAS survey.

2009 – 2019; w filtrze J prawie cała półkula



VHS (VISTA Hemisphere Survey)

Obserwacje 2009 – 2019, w filtrach Z, Y, H, Ks

Z  Y

  H  Ks



The main aim of the VST ATLAS is to make a survey of ~4700deg2 in the Southern Hemisphere in the ugriz bands to the 
depth of SDSS. The ATLAS covers ~2200deg2 in the North Galactic Cap between 10h<RA<15h30 and ~2500deg2 in the 
South Galactic Cap between 21h30<RA<04h00. The main motivation for the survey is for cosmology. For example, there is 
the possibility of using the VST ATLAS UV coverage as the base for 4MOST spectroscopic QSO redshift surveys out to 
z=2.2 in order to use QSO clustering to investigate primordial non-Gaussianity, the power- spectrum turnover and BAO 
measurements of the Dark Energy equation of state at z~1.5. 17 nights of pilot survey observations based on ATLAS 
data have been made on the AAT 2-degree Field (2dF) facility and future AGN surveys from e-ROSITA and 4MOST will 
greatly benefit from these data. This quasar redshift survey has further demonstrated the power of combining ATLAS with 
NEOWISE satellite data in the W1(3.4micron) and W2(4.6 micron) bands to increase the quasar sky density. ATLAS data can 
also be further combined with the VISTA Hemisphere Survey to produce ugrizYJKW1W2 photo-z for galaxies out to 
z~1. Cross-correlation of
ATLAS Luminous Red Galaxies with CMB fluctuations has now tested the evidence for an accelerating Universe via the 
Integrated Sachs Wolfe effect. Many other non- cosmological projects are clearly also feasible including the search for high 
redshift z>6 QSOs via optical dropout, the search for stellar streams and the search for local large scale structure including 
the Great Attractor. Indeed, our aim is that ATLAS becomes the equivalent of a Southern Sloan with similar scientific 
impact. ATLAS Data Release 4 (DR4) covering the period from 1/8/2011 - 30/6/2017 is now available from the ESO archive, 
with all photometry now globally calibrated.

VST ATLAS

 



Deep fields

 Taktyka: (bardzo) 
długie ekspozycje na 
(bardzo) małym 
obszarze nieba → 
widoczne słabe 
(→ odległe) obiekty

HDF
Hubble Deep Field 
(1995) (z<=6 ?)

         [NASA]



Deep fields

 

HUDF
Hubble Ultra Deep Field 
(2004)(z<=7 ?)

           [NASA]



Deep fields

 

XDF
Hubble eXtreme Deep 
Field (2012) (z<=12 ??)

             [NASA]



Deep fields

 

HUDF (UV/VIS/NIR)
+WFC3 (1.05 – 1.65 
mikronów)
Hubble Ultra-Deep Field 
(UV/VIS/NIR) (2014)

              [NASA]



Hubble Legacy Field

 

Skumulowane obserwacje 
HST (ACS + WFC) z 16 lat, 
w tym dla HUDF, XDF i 
GOODS (Great Observa-
tories Origins Deep Survey)
Zawiera ~ 265 tys galaktyk
Głębokości różne

             [NASA]



      James Webb Space Telescope

 

● Plan: 2021-12-18 (różne 
ziemskie testy OK)

● 6.5m, NIR+MIR
● W punkcie L2
● Zasięg >HST → 
● Możliwość rejestracji 

galaktyk przy z>10 

“Zobaczyć pierwsze galaktyki, światło pierwszych 
gwiazd”



  

Fotometryczna ocena przesunięcia  z

● Wielka liczba obserwowanych obiektów nie 
pozwala na pomiar wszystkich widm

● Wielopasmowa fotometria pozwala 
zlokalizować położenia charakterystycznych 
,,uskoków'' w widmach (←→ Ly break 
galaxies), ale to gruba ocena

● Wyrafinowane metody opierają sie na 
porównywaniu obserwacji z 
przewidywanymi wynikami dla widm z 
,,bibliotek'' (dla obiektów obserwowanych 
bądź widm syntetycznych)

● Tworzone algorytmy są coraz skuteczniejsze
 Venemans et al. ArXiv:1507.0726]

(przykład: KiDS: QSO o dużych z)



  

Fotometryczna ocena przesunięcia  z

Prawdopodobnie najbardziej odległa 
galaktyka GN-z11 zobrazowana przez 
HST/WFC + Spitzer 
Skok widma przy z=10 powinien 
odpowiadać fali 0.1216*(1+10)=1.33\mu

16 orbit HST ze spektrografem IR 
pozwoliło lepiej określić przesunięcie ku 
czerwieni (z=11.09, a nie z~10)

(Fotometryczne z niedokładne / 
niepewne) 

[Oesch et al. (2016) ApJ, 819, 129]



  

Fotometryczna ocena przesunięcia  z

Kontrowersyjny obiekt UDFj-39546284

Możliwe, że to galaktyka o z=11.8
Ale może też być z<4
[Bouwens et al. (2013) ApJL, 765, L16]

Teleskop Keck: nie potwierdza z=11.8 na 
podstawie widma
[ Capak et al. (2013) ApJL, 773, L14]

   → Potrzeba JWST 



Kosmografia - komentarz

● Ograniczenia techniczne powodują, że albo badamy duży 
obszar (całość ?) nieba stosunkowo “płytko”, tzn sumaryczny 
czas ekspozycji ogranicza detekcję do jasnych (→ bliskich) 
obiektów

● Albo wybieramy bardzo mały obszar i “dodajemy” wiele jego 
ekspozycji otrzymując obraz bardzo “głęboki”, uwzględnia-
jący słabe, bardzo odległe obiekty

● Tylko pierwsza metoda pozwala opisać rozkład przestrzenny 
obiektów w 3D w dostatecznie dużej skali. (Pożądane jest 
kilkaset Mpc, żeby poznać efekty grupowania się obiektów w 
największych skalach w jakich mogło to nastąpić w sposób 
przyczynowy)

● Druga metoda pozwala przede wszystkim śledzić ewolucję 
obiektów. (Widmo mas obiektów, tempo powstawania gwiazd, 
zmiany składu chemicznego, tempo powstawania QSO, …) 
Daje też możliwość badania 1D rokładu przestrzennego 
wzdłuż linii widzenia i jego zmian w czasie.



II. Pomiary parametrów modelu 
kosmologicznego

● Stała Hubble'a – w zasadzie pomiar odległości do 
dostatecznie dużej próbki odległych obiektów

● Gęstość materii – ,,bezpośrednia'' metoda 
nieskuteczna

● Ogólnie:   Obserwowane=F(parametry modelu) 
● Parametry: z dopasowania (który komplet 

parametrów prowadzi do modelu przewidującego 
obserwowane wielkości z najmniejszymi błędami ?)

● “F(...)” skomplikowane!!!
● Takich “F(...)” jest wiele…
● Szerzej o: diagram Hubble’a dla SN Ia, wykorzystanie 

fal grawitacyjnych, BAO (,,oscylaceje barionowe’’), 
test Alcocka I Paczyńskiego (AP test)



Co mierzyć?

● Fundamentalny problem: obserwować można 
obiekty i ich właściwości, ich rozkład 
przestrzenny.  Interesujące są na ogół 
odległe=widziane we wcześniejszym stadium. 

● Obiekty/zjawiska niezależne od czasu – np SN Ia
● Wielkości niezależne od natury obiektów 



SN Ia - model

Modele jakościowo opisują obserwacje, np zależność tempa zaniku od 
pasma 
Nie są dostatecznie precyzyjne do określenia mocy standardowej świecy



SN Ia - model

2013: widma ~OK, to wzbudza zaufanie do symulacji 



SN Ia - model



       Pojęcie odległości

W jakiej odległości od nas znajduje się obecnie obiekt, który obserwujemy przy 
przesunięciu ku czerwieni z? Jesli umieścić obserwatora w początku układu, wystarczy 
policzyć radialną współrzędną chi źródła w momencie emisji promieniowania I 
pomnożyć przez dzisiejszy czynnik skali (bo chi sie nie zmienia): 

Odległości “comoving” są wygodne bo porządkują obiekty w przestrzeni jak 
współrzędna radialna chi, ale są jednoznacznie zdefiniowane nawet w modelu płaskim 
oraz bardziej intuicyjne. Są używane do opisu położeń obiektów w przeszłości w wielu 
zastosowaniach !
Natomiast nie ma bezpośredniej metody ich pomiaru w skali kosmologicznej.   



       Pojęcie odległości
Rozważamy promienie, tworzące mały kąt 
d\theta, docierające z dwóch punktów źródła 
o przesunięciu z, odległych od siebie o 
odcinek dl. Długość tego odcinka daje się 
wyrazić na dwa sposoby. 
R(z) nazywamy odległością wyznaczoną na 
podstawie rozmiarów kątowych (angular 
diameter distance)



       Pojęcie odległości
Rozważamy źródło o  bolometrycznej mocy L, o 
przesunięciu z. Promieniowanie dociera “dzisiaj” do 
sfery o łatwym do określenia polu powierzchni. Każdy 
foton ma energię zmniejszoną o czynnik (1+z), a 
tempo ich “przybywania” jest (1+z) razy niższe od 
tempa “wysyłania”. Zapisując związek strumienia i 
mocy na dwa sposoby otrzymujemy wzór na odległość 
D(z).
D(z) nazywamy odległością wyznaczoną na 
podstawie pomiaru strumienia promieniowania, lub 
krócej jasnościową 
(luminosity distance)







plus postulat Bayesa





 Zastosowanie: diagram Hubble'a

 Przy małych przesunięciach z modele 
o różnych “Omegach” przewidują to 
samo. W tej części diagram może 
posłużyć do określenia wartości stałej 
Hubble'a (i ,,wykalibrowania” 
supernowych).

Przy z~1 różnice stają się  wyraźne. 
Ten i podobne diagramy Hubble'a dla 
innych próbek supernowych posłużyły 
do oceny gęstości zimnej materii 
(zwykłej i ciemnej) oraz członu 
kosmologicznego (w skrócie: gęstości 
ciemnej energii).



 Zastosowanie: czy model standardowy jest 
sprzeczny z obserwacjami?

 

[Yahya i in arXiv:1308.4099] : nie, jest “wewnątrz 1-sigma”



Przykładowe wyniki zastosowania procedury opisanej na poprzednich 
stronach. 

                                                     [Betoule et al. (2014)]











Tu i na poprzedniej stronie lista SN Ia (?) o najwyższych z. 
(Panteon SN?)
Te dane pozwalają na wiele, m.in. na pomiar h(z)

                               [Riess et al. (2017)]



Powyżej h(z)/h(z; LCDM), obszary ufności dla parametrów 
                               [Riess et al. (2017)]



Próbka SN Ia (I CC)  Pan-STARRS. (~1200 z fotometrycznie wyznaczonymi z)

                                                [Jones et al. (2017)]



“Pantheon Sample” =suma różnych przeglądów.          [Scolnic et al. (2017)] 



Diagram Hubble’a dla źródeł GW

● 3 anteny pozwalają określić położenie na niebie
● Pomiar polaryzacji pozwala określić kierunek obserwatora 

względem płaszczyzny orbitalnej BH+BH
● Przebieg czasowy + przesunięcie ku czerwieni galaktyki 

dają masy → moc promieniowania (w funkcji kierunku)
● → Standardowe syreny

                                 Już niedługo ?
 



Detectable GW: a limitation



Binary on circular orbits: evolution

← moc GWTempo utraty energii → 
 



Binary on circular orbits: evolution

  

The redshift has to be measured independently, not by GW 
observations.



GW emission

  

Landau & Lifshitz: weak perturbations to the metric far from the source        →                 
Wave equation for a wave along z-axis, source at the origin of the coordinate system:

The perturbations are proportional to the second time derivatives of the mass quadrupole 
moments:

The energy flux of GW propagating along z reads:



Binary on circular orbits: GW emission

  

For a binary on circular orbits with the rotation axis at an angle theta relative to z one has:

Calculating the third time derivatives of quadrupole moments and averaging over orbital 
period and substituting to the flux formula we get:



Binary on circular orbits: GW emission

  
Above we have redshift → GW amplitude relation, analogous to Hubble diagram (the chirp 
mass is deduced from the measured frequency and its time derivative assuming z is 
known). 



Binary on circular orbits: typical values

  

The signal from GW190521 captured at ~50 Hz from a source at ~5 
Gpc with mass ~150 M_solar corresponds to h~2.5*10^{-22} .



GW detection gives an estimate of the (small = non-cosmological) distance to the 
source, which gives the Hubble constant estimate.

The source of the GW 170817  
event is located in NGC 4993, at  
z=0.01006+/-0.00055
(corrected for peculiar velocity of 
the galaxy as v_H below)
Distance estimates based on GW 
and Tully-Fisher relation are similar



LISA 
(Laser Interferometer Space Antenna)

System of three satellites orbiting the Sun once per year, positioned at 
the vertices of a ~regular triangle with sides of ~2.5 mln km.

Expected launch: 2028



Standard sirens: LISA

                             LISA                                                 LIGO          

Measured LIGO sensitivity versus planned LISA sensitivity
At maximum (~100 Hz) LIGO is “1000 times better” than LISA (0.01 Hz)
but at frequencies expected from SMBH  LIGO cannot detect any 
signal.  



LISA

 IPTA (International Pulsar Timing Array)          
           LISA (Laser Interferometer Space Antenna)
                 LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)

 https://cplberry.com/2015/01/10/1408-0740/



Standard sirens: discussion

● Using binaries on circular orbits we have presented the 
basic concept with simplified formulae

● Example with GW 170817 shows the possibility of 
distance estimates using GW from the local Universe and 
the existing detectors

● For the more distant sources one needs different 
detectors and much more massive sources

●



Charakterystyczna długość

● Niestabilność grawitacyjna przed rekombinacją 
określa rozmiary najsilniejszych fluktuacji gęstości 
w jej momencie

● Odpowiadającą temu skalę kątową “widać” w 
widmie anizotropii CMB

● Pomiar odpowiadającej temu skali liniowej w 
rozkładzie galaktyk byłby cenny dla testów

● Mierzymy rozkład przestrzenny obiektów 
(wszystkich), wybierając np LRG (Luminous Red 
Galaxies) jako reprezentatywne 

● Procesy astrof. Mogą mieć wpływ na 
obserwowaną amplitudę flukt. Ale nie skalę!



Charakterystyczna długość

●  Rozkład  obiektów w 3D →  gęstość w 3D →   
widmo 3D

● Rozkład  w dużym (~Gpc) 3D obszarze ←→  duża 
część nieba * głęboko w z

● Przegląd: obrazujemy “wszystko”
● Wybieramy grupę jasnych obiektów do pomiaru z
● Przy okazji: mnóstwo danych o obiektach, 

korelacjach w ich położeniach, właściwościach →  
test szczegółów teorii powstawania

● Przykłady poniżej



Skala BAO







Postulat izotropowości funkcji autokorelacji to istota testu Alcocka I Paczyńskiego (1979) Nature,281, 358



Pomiar widma BAO w ramach 
SDSS III oparty na pomiarze 
położeń LRG (jasnych, 
czerwonych galaktyk). BOSS 
sięgnie 
do z=0.7 używając LRG
& do z=3 QSO + las Ly

SDSS III: BOSS
(+Galaktyka +planety)



[2013 A&A, 552, 96]



[arXiv:1404.1801]



[2013]

[arXiv:1310.1106]





Zliczenia par obiektów o różnej orientacji

Powyżej model kosmologiczny 
zgodny z użytym w symulacjach

Model niezgodny →  wyraźna 
anizotropia zliczeń



Prawdziwe dane...

BOSS DR12 → poszukiwanie modelu o izotropowej f-ji autokorelacji → 
przewidywane wartości H(z), R(z) (←→ D_A(z))

                           [Sathapaty i in arXiv:1607.03148]



Prawdziwe dane...

BOSS DR12 → efekt AP → dopasowanie 
modelu → zakres parametrów

 
[Sabiu i in arXiv:1609.05476]

Zły model popsuje relacje 
pomiędzy wielkościami 
mierzonymi...



Komentarz

● Pokazaliśmy na paru przykładach strategię poszukiwania 
wartości parametrów kosmologicznych polegającą na 
dopasowywaniu modeli do obserwacji

● Z reguły nie ma możliwości poszukiwania jednego 
parametru: dopiero ich układ określa model, a przynaj-
mniej jego część niezbędną do interpretacji danego typu 
obserwacji.  (W naszych przykładach wymagana była 
znajomość stałej Hubble’a i parametrów gęstości materii, 
ewentualnie parametrów równania stanu ciemnej energii. 
Ale np właściwa interpretacja widma anizotropii CMB 
wymaga też parametrów określających początkowe widmo 
fluktuacji gęstości oraz grubość optyczną Wszechświata …)

● Dopasowywanie wielu parametrów zawsze grozi 
degeneracją: 2D wymiarowe obszary ufności mogą być 
wydłużone w jakimś kierunku.

● Możliwych testów jest wiele ...


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79

