
Obserwacje ,,kosmologiczne”

● Horyzont, obserwowalny Wszechświat
● Pojęcie odległości
● Związek wielkości obserwowanych z parametrami 

źródeł
● Diagram Hubble'a dla SN Ia



(Przypomnienie)
Zależność od czasu można wyrazić poprzez zależność od przesunięcia ku 
czerwieni: 

 Wprzypadku k=1 lub k=-1, dzisiejszy “promień krzywizny” a_0 można określić:

W szczególności:

Gdzie “omegi” określają dzisiejsze koncentracje różnych składników:

f(z) tutaj to to samo co h(z) w 
innych miejscach i (na ogół) w 
literaturze



Horyzont

Nawet obserwując źródła o bardzo dużym przesunięciu ku czerwieni, nie sięgamy 
do nieskończoności, ale do HORYZONTU o współrzędnej: 

 

I mieści się w nim skończona liczba galaktyk, gwiazd, atomów,...

(Czas ewolucji też jest skończony.) Obserwowalny Wszechświat znajduje się 
wewnątrz sfery o promieniu \chi_H. ,,Dzisiejsza” objętość tego obszaru też jest 
skończona:



       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 (luminosity distance)



 Pojęcie odległości
Obserwujemy źródło o przesunięciu z. Pytamy 
o jego ,,dzisiejsza odległość’’ od nas. Ponieważ 
współrzędne są ,,współporuszające się’’ 
(comoving) chi(z) nie zmienia się. Jeśli 
pomnożyć to przez dzisiejszą wartość czynnika 
skali, otrzymamy poszukiwaną odległość 
(comoving distance)
Uwaga: pojęcie abstrakcyjne; D_com nie 
można zmierzyć !
D(z) związana jest z polem powierzchni sfery 
wokół źródła, D_com(z) z odległością w 
kierunku radialnym, R(z) z długością łuku na 
sferze wokół obserwatora, na jego stożku 
przeszłości 

Używa się też “comoving volume”   
     dV_com=(1+z)^3 dV_prop
To jest wygodne, gdy porównujemy 
np tempo tworzenia gwiazd kiedyś 
i dzisiaj [SFR=masa/czas/objętość]



       Strumień monochromatyczny
Bolometryczne wielkości mocy oraz strumienia, to po prostu całki po widmie z 
wielkości monochromatycznych. Patrząc przez filtr pomijamy niektóre fotony. 
Zwężając filtr do bardzo małej szerokości otrzymujemy związki dla wielkości 
monochromatycznych. 



       Strumień monochromatyczny
Bolometryczne wielkości mocy oraz strumienia, to po prostu całki po widmie z 
wielkości monochromatycznych. Patrząc przez filtr pomijamy niektóre fotony. 
Zwężając filtr do bardzo małej szerokości otrzymujemy związki dla wielkości 
monochromatycznych. 



       Natężenie promieniowania

 Wyobrażamy sobie źródło o powierzchni przekroju \DeltaS, promieniujące 
izotropowo (na ogół to nie jest prawda). W euklidesowej geometrii zarówno 
strumień energii jak I kąt bryłowy zajmowany przez źródło są odwrotnie 
proporcjonalne do kwadratu odległości. Tutaj też, ale w zależności strumienia 
oraz kąta bryłowego występują różne odległości, efekty nie znoszą się więc do 
końca.







 Monochromatyczne natężenie promieniowania

 W porównaniu z natężeniem bolometrycznym i jego wyprowadzeniem zmienia 
się tylko związek strumienia z mocą promieniowania.



(Szczegóły)



Uzupełnienia

● Różne związki pomiędzy wielkościami 
obserwowanymi a własnościami źródeł



Modne w astronomii X oraz gamma wielkości niu-F-niu mają 
swoje zalety...





“Fluence” to całka ze strumienia energii po czasie [energia na jednostkę powierzchni detektora]. 
To najprostsza charakterystyka wybuchu, który trwa krótko (np GRB) i wiąże się z całkowitą 
energią wybuchu. (*) określa związek energii [na jedn. pow.] zarejestrowanej w jednym kanale 
detektora z całkowitą energią wydzieloną (w przesuniętym o (1+z)) zakresie energii w źródle. 
(**) to liczba fotonów zarejestrowanych w kanale detektora [na jedn.pow.] versus liczba fotonów 
wyemitowanych w odpowiadającym mu zakresie energii źródła. (***) to całkowita liczba fotonów 
na jednostkę powierzchni detektora w zależności od całkowitej liczby wyemitowanych fotonów.
(Detektory gamma mogą rejestrować pojedyncze fotony albo sumować ich energię)



 Zliczenia obiektów

Na ogół skomplikowane, nawet w płaskim modelu. Tylko specjalne formy n(L) 
pozwalają otrzymac drugą całkę analitycznie, ale nie musi to prowadzic do 
analitycznego policzenia pierwszej.



 Zliczenia obiektów

W granicy z<<1, co odpowiada “jasnym” (“duże” F) obiektom, otrzymujemy 
wynik z przestrzeni Euklidesowej.
Na następnej stronie mamy szczególny przypadek , w którym chi i z związane są 
prostym wzorem; N(>F) mozna zapisac w postaci parametrycznej 
(N>F)=Vol(chi), F=f(chi).



Pytamy o objętość obszaru wokół obserwatora, w którym źródło o mocy promieniowania L_0 miałoby 
strumień obserwowany >F
Równania i wykres powyżej odnoszą się do modelu płaskiego o krytycznej gęstości nierelatywistycznej 
materii. Dla jasnych obiektów odtwarzany jest związek z przestrzeni Euklidesowej, następnie mamy 
“deficyt” słabych obiektów (Linia ciągla deleko poniżej kropkowanej)



Metoda obliczania jasności powierzchniowej tła ←→ sumarycznej jasności powierzchniowej od wszystkich 
obiektów. (Zakładamy ich jednorodny rozkład w przestrzeni).



 Zastosowanie: diagram Hubble'a

 Dla standardowych świec można przyjąć, iż znamy właściwości źródła w 
momencie emisji – w tym standardowość. Jednym z lepiej poznanych standardów 
są SN Ia – wybuchy o b. podobnym przebiegu i b. podobnej jasności w 
maksimum blasku. Jeśli tak, to mierząc maksymalną moc nieodległych (więc w 
przybliżeniu współczesnych nam) wybuchów, możemy domniemywać, iż taką 
samą  moc miały wybuchy w dalekiej przeszłości, źródeł leżących daleko (przy 
dużym z). Można oczekiwać, że przy dużym z model kosmologiczny ma istotny 
wpływ na związek:



 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).



 SN Ia i parametry 
Wszechświata

 Ograniczenia modelu 
Wszechświata wynikające z 
obserwacji SN Ia.

(To nie jest jedyna metoda 
badania modelu W.)



Problem 
przyczynowości

Nasz stożek przeszłości 
ma ,,dużą'' podstawę – jaki 
proces przyczynowy był w 
stanie doprowadzić do 
wyrównania temperatury 
mikrofalowego 
promieniowania tła w tak 
dużym obszarze? 

Brandenberger (2010)arXiv:1003.1745



Problem 
przyczynowości

Jeśli we wczesnej historii ekspansji 
miała miejsce faza wykładniczego 
rozszerzania, to przyczynowo 
powiązany obszar mógłby się ,,bardzo'' 
powiększyć w ,,krótkim'' czasie. 
Dominacja członu typu stałej 
kosmologicznej daje taki efekt...



Inflacja

Taki okres wykładniczej ekspansji nosi nazwę inflacji
Inflacja pozwala zrozumieć ,,wytworzenie” jednorodności Wszechświata 
w sposób przyczynowy
Co więcej, ponieważ obserwowana obecnie część Wszechświata stanowi 
bardzo małą część obszaru kauzalnie powiązanego, to nawet jeśli całość 
jest bardzo pozakrzywiana, ten mały fragment tego nie przejawia. To 
pozwala zrozumieć też problem płaskości Wszechświata i tłumaczy, 
dlaczego obserwowana gęstość jest rzędu gęstości krytycznej (a nie o 
wiele rzędów wielkości różna).



Inflacja

Pierwsze modele inflacyjne (Guth~1980) wiązano z najprostszymi 
Teoriami Wielkiej Unifikacji. Postulowano iż przy energiach >10^{15} 
GeV na cząstkę materia była w stanie symetrycznym, w którym możliwe 
były przemiany lepton <--> hadron dzięki obecności hipotetycznych 
bozonów pośredniczących X. (Mówiąc obrazowo I nieprecyzyjnie)
Złamaniu symetrii i przejściu do stanu, w którym leptony i hadrony 
stanowią różne cząstki, oddziałujące za pośrednictwem różnych pól 
fizycznych towarzyszy zanik pola X. Pewne modele potencjału tego pola 
dawały zachowania zbliżone do stałej kosmologicznej, choć nie brakowało 
technicznych problemów, konieczności używania precyzyjnie 
dopasowanych parametrów itp
Te najprostsze modele przewidywały rozpad protonu po 10^{33}lat, co 
okazało się sprzeczne z obserwacjami.

Poszukiwania sprawcy inflacji trwają...
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