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Ewolucja amplitudy zaburzeń w różnych skalach



Ewolucja amplitudy zaburzeń 



(długie fale) (krótkie fale)

Wszechświat jako nieliniowy wzmacniacz



Początkowe widmo zaburzeń







Symulacje powstania struktury

-scenariusz zależy m.in. od składu chemicznego materii
-wizualizacja jest trudna...
-poniżej “migawki” z symulacji pokazujące różne etapy 

powstawania struktury



Symulacja na 3 tysiąclecie

 Astro-ph/0504097 (06.IV.2005)

Simulating the joint evolution of quasars, galaxies 
and their large-scale distribution

Authors: Volker Springel (1), Simon D. M. White (1), Adrian Jenkins (2), Carlos S. Frenk 
(2), Naoki Yoshida (3), Liang Gao (1), Julio Navarro (4), Robert Thacker (5), Darren Croton 
(1), John Helly (2), John A. Peacock (6), Shaun Cole (2), Peter Thomas (7), Hugh 
Couchman (5), August Evrard (8), Joerg Colberg (9), Frazer Pearce (10) 

((1) MPA, (2) Durham, (3) Nagoya, (4) UVic, (5) McMaster, (6) Edinburgh, (7) Sussex, (8) 
Michigan, (9) Pittsburgh, (10) Nottingham)
Comments: Nature 
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                        Różne algorytmy określające gęstość galaktyk w przestrzeni.

     Kosmiczna pajęczyna

              [Libeskind et al.  ArXiv:1705.03021]



Millennium: najjaśniejsze galaktyki w 
gromadach

 
           DeLucia & Blaizot (2007) MN, 375, 2

 



  

Bardzo długie ekspozycje pokazują 
szczegóły łączenia się galaktyk...

(David Valls-Gabaud seminarium OAUW 
25.X.2016)



  
 

                         
 

                            
    

●~(100 Mpc)^3
● Standardowy model LCDM, parametry wg WMAP 
9
● Ewolucja od  1+z=128
● DM + B + hydrodynamika (~N-body + moving 
mesh)
● Gwiazdy, BH, AGN...
● SN, wiatry, chłodzenie, promieniowanie

(2014) MNRAS, 444, 1518



  Niebieskie “galaktyki” (przykłady)



                  Czerwone “galaktyki”



  

Modele galaktyk w oparciu o symulacje ewolucji rozkładu materii. 
Produkt końcowy składa się z „głównego” obiektu i jego satelitów. 
Znacząca część gwiazd została przyłączona do obiektu razem z ich 
wcześniejszą (-ymi) galaktyką (-ami) macierzystą (-ymi).



Symulacje - status

● Problemy: duże/małe skale, gaz
● Warunki początkowe: ograniczone przez 

promieniowanie reliktowe
● Rezultat symulacji ↔  dzisiejszy rozkład materii 

(porównywalne w skali gromad galaktyk)
● Preferowany: model z ciemną zimną materią w 

płaskim Wszechświecie ze stałą kosmologiczną
● Symulacje + półanalityczne algorytmy: ilustracja 

powstania galaktyk o różnej budowie



Parametry Wszechświata

● Diagram Hubble'a
● Widmo gęstości
● Pomiary WMAP



Diagram Hubble'a

Małe 
prędkości/odległości: 
prawo Hubble'a liniowe

Duże odległości: nie tylko nieliniowe, ale jeszcze zależy od 
gęstości Wszechświata.

==>h=0.7



Górna krzywa: model ze stałą 
kosmologiczną
 (Tonry et al. 2003; astro-ph/0305008)

Diagram Hubble'a

● SN Ia o dużych 'z' - 
przyspieszenie ?

● SN Ia + Boomerang - 
tak !

● SN Ia +WMAP - 
tak !!!

● SN Ia +2dF + WMAP 
– TAK !



2dFGRS(2 deg Field Galaxy Redshift Survey

237338 galaktyk o dobrze wyznaczonych widmach



2dFGRS: widmo gęstości

Dane 2dF pozwalają zmierzyć widmo zaburzeń gęstości w części długofalowej. 
Dopasowanie określa preferowane zawartości barionów i całej materii. Model o 
niskiej gęstości zgadza się z pomiarami rozpowszechnienia lekkich jąder i składu 
materii w gromadach.



(Ciaśniejsze 
ograniczenia przy 
uwzględnieniu 
wyników 2dF)

Parametry: SN + 2dF

   26 SN Ia, z>0.3                 113 SN Ia

          172 SN Ia,   z>0.01,   A<0.5mag   



Bilans
● Pierwotna nukleosynteza 

(rachunki/obserwacje) 
===>bariony to 4-5% 
gęstości krytycznej

● Same gwiazdy (M/L=5?) 
to 0.5% - reszta barionów 
to gaz (?)

● Jeśli proporcje 
obserwowane w 
gromadach galaktyk są 
uniwersalne, to materia 
stanowi 25-30%, w tym 
ciemna 20-25%



W 12 lat po umieszczeniu na 
orbicie satelity COBE (1989-1994) 
do punktu Lagrange’a L2 układu 
Ziemia – Księżyc wysłano sondę 
MAP (obecnie Wilkinson 
Microwave Anisotropy Probe – 
WMAP).

Mapy temperatury promieniowania 
zamieszczone obok (górna – 
COBE, dolna WMAP) pokazują 
wielki postęp technologiczny.

Dane z 1 roku obserwacji WMAP 
pozwalają wyznaczyć wiele 
parametrów Wszechświata. 
Najlepszym modelem okazuje się 
ΛCDM – płaski model ze stałą 
kosmologiczną



  

Maksimum natężenia CMB przypada w częstości ~150 GHz; obraz nieba silnie 
zależy od częstości. Obserwacje w wielu częstościach pozwalają lepiej opisać 
zakłocenia ze strony dysku Galaktyki i innych źródeł.



Mapa temperatury  i polaryzacji promieniowania tła 
na podstawie  3 lat obserwacji WMAP



Mapa temperatury   promieniowania tła na podstawie         
            5 lat obserwacji WMAP



  
Mapa temperatury mikrofalowego promieniowania tła w oparciu o dane Planck, WMAP i radiowe 
obserwacje w pasmie 408 MHz. 1.6% nieba (w otoczeniu dysku Galaktyki) jest uzupełnione 
przez dopasowanie szeregu harmonik sferycznych do pozostałego obszaru. 



  



  



    Pomiary anizotropii promieniowania tła przed WMAP



Widmo mocy 
anizotropii 
promieniowania tła

Widmo mocy dla 
składowej 
spolaryzowanej

Obserwacje WMAP

-- Lambda + CDM

[WMAP 5 lat]



Poszczególne  multipole (współczynniki C_l) mają znaczący rozrzut. 
Dopiero uśredniuanie po kilku „el” daje czytelną zalężność widma od tego 
parametru.

                            MAP po 5 latach. 



 Planck: widma anizotropii

           [Planck Coll. 2015 arXiv:1507.02704]



  



  



  



  

Planck: 
parametry



  

Planck 2015, XIII



Komentarz
● Można przewidzieć teoretycznie jakie będą te fluktuacje w 

modelu Wszechświata o konkretnych właściwościach 
(kilkanaście parametrów określających skład chemiczny, 
gęstości, globalną geometrię ...) przy zadanym widmie 
początkowym

● Nachylenie widma dla bardzo długich fal nie zmienia się 
wskutek niestabilności. Fluktuacje w tych skalach pozostają 
niewielkie i można je mierzyć również poprzez badanie 
dzisiejszego rozkładu galaktyk w przestrzeni

● Porównanie przewidywań z obserwacjami pozwala wybrać 
model najlepiej „pasujący” do obserwacji

● Mikrofalowe promieniowanie tła dostarcza informacji o 
fluktuacjach gęstości, prędkości i temperatury materii w 
momencie rekombinacji plazmy
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