
Obserwacje ważne dla 
kosmologii (II)

(II) (poszukiwanie modeli - cd)
● Zastosowanie SN Ia (cd)
● Standardowe syreny, czyli zastosowanie fal grawitacyjnych
● Oscylacje barionowe, czyli standardowa linijka

(III) (wpływ rozkładu materii na obserwacje, tło)
● Grubość optyczna Wszechświata
● Miara dyspersji i FRB
● Wielokrotne obrazy QSO, względne opóźnienia, stała Hubble’a
● Słabe soczewkowanie
● Mikrofalowe promieniowanie tła
● Tło “21 cm”
● Tło X







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

Rough estimate for the final 
(maximal) frequency2*

GW freq. = 
twice orbital



Binary on circular orbits: evolution

← moc GW (za chwilę)Tempo utraty energii → 
 

← Replacing semimajor axis

← Introducing chirp mass



Binary on circular orbits: evolution

  

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

Switching to 
observed frequency



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:

Landau & Lifshitz: 
metric perturbations 
far from the source



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:

Quadrupole moments 
calculated 
Line of sight at angle 
theta with orbital axis



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

● Not knowing the real possibilities of LISA, it is hard to 
say how effective cosmological test with standard sirens 
could be. Large number of detected SMBBH with 
redshifts is desirable

● Some members of GW community advocate their 
applications as possibly leading to solutions to all yet 
unsolved questions of physics (quantum gravity, dark 
energy, initial singularity …)  It is probably going too far



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]
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Test Alcocka-Paczyńskiego: czy powyzsze zależy od kierunku?



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) (oznaczane D_A)

                           [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 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 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46

