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УВОД
Космологията изучава физичните характеристики и еволюцията на
Вселената като цяло. Най-широко възприетият модел днес, LCDM,
наричан Стандартен Космологичен Модел, представлява съвременна
версия на модела на Големия Взрив. LCDM се базира на множество
съвременни наблюдателни данни .
Вселената като единно цяло е физична система със свои особени свойства, които не се свеждат
към сумата от свойства на населяващите я астрономични тела. Те се проявяват в явления на найголеми пространствено-времеви мащаби, като например еднородност и изотропия на Вселената на
големи мащаби, разбягването на галактиките и др.
Вселената е най-големия по мащаб обект на науката.
Космологията разполага с единствен екземпляр, достъпен за изследване
(наблюдения, не експеримент).
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Наблюдателни основи на СКМ
• Разширение на Вселената
Наблюдаваното разбягване на галактиките свидетелствува за разширение на
Вселената. SN наблюдения свидетелствуват за разширение с ускорение.

• Разпространеност на леките елементи
Свидетелство за ранен горещ и плътен стадий на Вселената с условия подходяши
за нуклеосинтез.

• Космичен микровълнов фон
Остатъчното лъчение от горещия стадий на Вселената, предоставя указания
и за днешната Вселена, доминирана от космологична костанта и студено тъмно
вещество.

•

Структури във Вселената

H 0 , q0 , i (0 ,  ,  M ,  B ,  ,  ,...), t0 , T0 , P(k ), Cl

Динамика на Вселената

Кратка история на космологията
Основополагащи открития в съвременната космология:
1915 Създаване на ОТО от Алберт Айнщайн.
1917 Космологичен модел на Айнщайн – неизменна, статична, идеално симетрична
Вселена. Въвеждане на космологична константа (модифицира ОТО).
1917 Космологичен модел на де Ситер – Вселена с вакуум
1922-24 Фридманов модел на разширяващата се Вселена.
Александър Фридман предсказва космологичното разширение и му прави пълно
математическо описание. “О кривизне пространства” 1922 : модел на динамична
затворена Вселена (с положителна кривина).
“Мир как пространство и время” 1923: Освен стационарен тип, могат да съществуват
променлив тип Вселени – кривината на пространството се мени с времето (нараства или
осцилира) .
“О возможности мира с постоянной отрицательной кривизной” 1924. Анализ на
динамиката на Вселената, в случай на пространство на Лобачевски.
1932 Айнщайн и де Ситер развиват фридмановската космология за случай на плоско,
евклидово пространство.

1917 измерване на червени отмествания на “мъглявини” Весто Слайфер
разбягване на мъглявините
1924 наблюдение на звезди в спирални мъглявини Едуин Хъбъл
по цефеиди определя разстоянията до “мъглявините” NGC 6822, M31 и M33 и
показва че те са галактики, Вселена от галактики
1929 измерване на червени отмествания на мъглявини от Eдуин Хъбъл &
Милтон Хюмасон и разстояния до тях от Хъбъл, зависимост скорост-разстояние
разширяваща се Вселена
1946 Георги Гамов: концепция за гореща разширяваща се Вселена – Големия Взрив
предсказание на КМФ и наличие на леки елементи синтезирани в КН
1948 Херман Бонди, Томас Голд & Фред Хойл: стационарна Вселена – множество
наблюдателни тестове
1965 Пензиас & Уилсън откритие на КМФ, възраждане на модела на Големия Взрив
1992 РЕЛИКТ, COBE откритие на анизотропията на КМФ
1998 SN – разширение с ускорение
2001- WMAP прецизни космологични данни

Особености
• Основен източник на информация – наблюдения
в целия електромагнитен спектър и отвъд него
Research from ground-based and satellite-based
telescopes and other instruments
Детектиране на неутрино от звездите, SN,
реликтово неутрино (неутринни телескопи)
гравитационни вълни
Космични лъчи (e, p, тежки ядра, античастици..)
AMS, PAMELA , SOHO..)

• Наблюдения в миналото
Поради крайната скорост на светлината, на движение на частиците,

наблюдавайки отдалечени обекти, всъщност наблюдаваме миналото на Вселената!
- 1 с,

- 8 м 23 с, Галактиката - 10 000 г, М31 - 2 млн г, най-далечни г-ки - млрд. г

Реликтово лъчение може да стигне до нас само от епохи по-късни от формирането на КМФ. Преди това
Вселената е била непрозрачна за електромагнитното лъчение.
В неутрино, обаче бихме могли да надникнем в ~ 1 с от началото, с LHC ~ 10-12 c

Част от Вселената преди 12 милиарда години.

Най-дълбокото получено до сега изображение от Hubble Space Telescope. Най-слабите и червени обекти са
галактики на ~ 12.9 – 13.1 млрд светлинни години - първични галактики . Те са малки по размер и “сини” –
указание за дефицит на тежки елементи и следователно за отсъствие на почервеняване дължащо се на тях.

Най-далечни наблюдавани галактики

Изображение от NASA's Chandra рентгеновата обсерватория на най-далечните наблюдавани
галактики. Точковите изображения са X-лъчи от свръхмасивни ЧД в центровете на
галактиките, които са на етап на формиране и още не съдържат светещи звезди или са толкова
далеч, че светлината им е погълната от прах.

Особености

• Огромни времеви, пространствени, енергийни мащаби
История на Вселената

Велико обединение (10-35 s)
Инфлация
Генерация на БА
Първичен нуклеосинтез (1 s - 3 min)
Формиране на КМФ (300 000 y)
Формиране на галактиките (109 y)
Днешна епоха (1.4 1010 y)

AU – голяма полуос на земната орбита около Слънцето, 1 AU = 149 600 000 km
Рarsec разстояние от Слънцето, което гледано от Земята има паралакс 1 дъгова сек.
Светлинна година – разстоянието изминато от светлината във вакуум за година
1 ly = 9460 млрд km !! 1 pc = 3.26 ly
Mpc = 1 000 000 pc - най-често използуваната единица за разстояние в космологията
Поради огромните екстраполации на стандартната физика има място за изненади:
отвъд ОТО? еволюция на параметри?

ly
LHC
Реликтово Неутрино
Данни от КМФ

Наблюдения от съвременните телескопи

Основни предположения
1. Универсална приложимост на физичните закони
2. Хомогенност
3. Изотропия
Космологичен принцип: Вселената е еднородна и изотропна на големи
мащаби. Всички пространствени точки и направления са равнозначни.
Това е глобално свойство на Вселената, касаещо нейната цялостна
еволюция.

Птоломеев геоцентричен модел
В преобладаващата част
от съществуването на
нашата цивилизация се е
вярвало, че Земята е в
центъра на мирозданието.
•

Геоцентрична система
Ptoloemy of Alexandria, 150 CE

Земята е сфера, в центъра на
космоса, тя не се движи.

Обаче Ἀρίσταρχος; 310–230 BC
хелиоцентричен модел

•

Бируни XI CE
хелиоценитричен модел

16 в. представа за Птоломеевия
геоцентричен модел

Коперник възражда хелиоцентричната система,
която преди него е в забрава цели 1800 г.
Хелиоцентричен модел
• Слънцето е център на Вселената.

•Видимото движение на Слънцето
е резултат от земното въртене

1543 Коперник
Принцип на Коперник:
Местоположението на Земята с
нищо не се отличава.
Земята не е център на
Вселената!

Scenographia systematis copernicani, 1660

Нашата Галактика – Млечния път

Снимка от космоса в инфрачервени лъчи
Нашата галактика съдържа стотици милиарди звезди, с маси 0.1-20 от слънчевата.
Тя е типична Sb галактика. Слънцето е на 8 kpc от центъра и. (Шепли Х. 1915: Слънчевата
система не е в центъра на Галактиката, а в покрайнините и.)

В космологията галактиките се приемат за точкови обекти.

Вселената не е еднородна на галактични мащаби.
Хъбъл Е. 1924:
M31 се състои от
Звезди, тя e
галактика.

При наблюдения с
космическия телескоп
GALEX в
ултравиолетови лъчи се
изявяват различни
структури:
в синьо се виждат
младите горещи звезди в
спиралните ръкави,
в оранжево са показани
по-старите и по-студени
звезди в галактичното
ядро на М 31.

ГАЛАКТИКАТА АНДРОМЕДА 2.5 милиона светлинни години
Гигантската галактика Андромеда, видима с невъоръжено око в съзвездиетo Анромеда е най-голямата
галактика в Местната група, в която Млечният път е втори по големина. Нашата галактика, Млечният път, се
приближава към Андромеда с над 100 км/с и след милиарди години двете галактики ще се слеят.

Вселената не е еднородна на извънгалактични мащаби
на групи от галактики
Хъбъл Е. 1924:

Нашата Галактика не е уникална,
съществуват множество други.
Вселена от галактики!
По цефеиди определя разстоянията до
“мъглявините” NGC 6822, M31 и M33 и
показва че те са галактики – звездни
конгломерати, като нашата.

Нашата Галактика се намира в малка група от
галактики наречени Местна група галактики с
обем няколко кубични Mpc.
Големия Магеланов облак – най-близка галактика
до нас.

Вселената не е еднородна
на мащаби на купове от галактики

Abell 1689, 2 млрд ly от Земята в съзвездието Дева.

Куповете от галактики са най-големите гравитационно свързани стабилни с-ми.
Местната група от галактики се намира в купа Дева.

Вселената е еднородна на мащаби по-големи
от свръхкупове от галактики.
Крупномащабна Структура
Куповете се групират в свръхкупове,
свързани с филаменти и стени от
галактики, между които има големи
празнини ~50 Mpc.
Свръхкуповете са най-големите
структури във Вселената.

Карта на галактични координати в тясна
ивица по измерения на червено
отместване, получена от изследванията
на червените отмествания.
Радиус - 200 Mpc.

Обзорът Слоун (Slone Digital Sky Survey) изследва ¼ от небето, съдържа милион галактики и квазари.

2D изображения на г-ки (вдясно), след определяне на разстоянията по спектъра им 3D карта (вляво) с
дълбочина 2 млрд ly. Представени са 66,976 галактики .

Еднородност и изотропия
 Еднородно и изотропно
разширение на Вселената

 Съвременните обзори

2dF, Sloan Digital Sky Survey, изследват
обеми ~ Gpc. Свръхкуповете и празнините са най-големите известни структури.
При размери >100-200 Mpc Вселената е еднородна.

 КМФ: RELIKT, COBE, WMAP установиха изключително
висока изотропност на КМФ, т.е. веществото на Вселената
е била изотропно и преди 14 млрд години!
Космологичния принцип има наблюдателно потвърждение.

Мястото ни във Вселената не е уникално!
Вселената се разширява и е
еднородна и изотропна на големи мащаби.

Снимка на Вселената на 380 000 г.

Теоретични и наблюдателни основи

Метрика на Робертсон-Уокер
В случай на валидност на Космологичния принцип метриката на
пространство-времето може да се запише в най-общ вид :

Известна като метрика на Робертсон-Уокер (Robertson-Walker).
R(t) – мащабен фактор
c = 1, индекс на кривината k = +1, −1, 0 затворена, отворена, плоска геометрия
r, ,  - полярни координати в съпътствуваща КС (3) R  6k / R 2 (t )
Еднородността и изотропията на Вселената позволяват да опишем геометрията и
еволюцията на Вселената посредством 2 космологични параметра, k - отчитащ
пространствената кривина и R(t) – мащабен фактор описващ разширението на
Вселената.
Еднородна изотропна Вселена се описва с краен брой параметри – скорост на
разширение, плътност, кривина, … зависещи само от t, свързани посредством
уравненията на ОТО.
При k=0 физическото разстояние е d  R(t )r

скорост = космологична + пекулярна
Хъбълов параметър H  R(t ) / R(t )
1  z  R(t0 ) / R(t )

 
z 0


v  rR  Rr  Hd  Rv p

почервеняване на светлината

0 R(t0 )


R

Теоретични основи
•

Обща теория на относителността

тензор на енергията-импулса
тензор на Ричи - функция на метриката и производните и
Кривината на пространство-времето се определя от енергията и импулса на материята в него.

• Фридманови уравнения

Нестационарна Вселена.
Кривината на пространството k
се определя от плътността на енергията

  1  k / H 2 R2
Гравитира не само плътността, но и налягането!
Плътността определя геометрията

Според СDM, който е в най-добро
съответсвие с наблюдателните данни
6 атома Н/ m-3

Теоретични основи
Тензора на енергията-импулса на идеален газ е

  M  R    w  ......
• За да бъдат решени уравненията е необходимо да се укаже състава
на Вселената и уравнението на състояние на всяка компонента
• От съхранението на енергията импулса
лъчение

на състоянието на
различните компоненти:

прах

R ~ R4

M ~ R 3

 k ~ R 2
вакуум

V ~ R 0

Ако има лъчение днес, то в ранната Вселена - стадий на доминиране на лъчението .

Стадий на доминиране на лъчението – RD стадий :
Термодинамични релации за плътността на енергията, ентропията и на
частиците и температурата:

Релациите са следствие от интегриране
на разпределенията на Bose-Einstein и
Fermi-Dirac:

Зависимост на релативистките степени на свобода от Т.

Основни закони на разширение
Стадий на доминиране на лъчението:
Стадий на домириране на веществото:
Стадий на доминиране на космологичната константа : H=const
В миналото Вселената е била по-плътна
и по-гореща T~1/R(t).
Космологична сингулярност Т, ρ, H→∞
СКМ предсказва наличие на реликтово лъчение
от ранния горещ стадий – КМФ детектиран!

Съвременната Вселена – разширение с ускорение.
Големия Взрив

При Λ=0 геометрията и еволюцията на Вселената са свързани.

Наблюдения: Съвременната Вселена ce
разширява с ускорение.

При Λ0 съдбата на Вселената не е свързана с геометрията.

ИСТОРИЯ НА ВСЕЛЕНАТА
Процеси

време

Велико обединение
10-35 s
Инфлация
Генерация на БА
EW симетрия нарушение
10-10 s
QCD
10-5 s

температура

1015 GeV

100 GeV
0.3 GeV

Първичен нуклеосинтез
1 s – 3 m 1 - 0.1 MeV
Формиране на КМФ
300 000 y
0.3 eV
Формиране на галактиките
~109 y
Днешна епоха
13.7 109 y
0.0003 eV ~ 3K

Наблюдателни основи на СКМ
• Разширение на Вселената
Наблюдаваното разбягване на галактиките свидетелствува за разширение на
Вселената. SN наблюдения свидетелствуват за разширение с ускорение.

• Разпространеност на леките елементи
Свидетелство за ранен горещ и плътен стадий на Вселената.

• Космичен микровълнов фон
Остатъчното лъчение от горещия стадий на Вселената.

• Структури във Вселената

H 0 , q0 , i (0 ,   ,  M ,  B ,  ,  ,...), t0 , T0 , P(k ), Cl

Разширение на Вселената
1912-1917 Slipher: отдалечаване на спиралните мъглявини
1920's- Hubble: зависимост между скоростта на разбягване от
разстоянието

Distance-Velocity Relationship

Закон на Хъбъл
V~cz

= H0d

Скоростта на разбягване
расте с разстоянието.

z

d  e v

e
c

Определяне на разстояния:
фотометрично разстояние:
[d] parsec

m ~ 2.5log f

M ~ 2.5log L

Стълбица на разстоянията: предположение че цефеидите ,
M
RR Lyrae, SN имат същите свойства в другите
галактики.
Предположенията са подкрепени от еднаквите спектри и криви на блясъка.
променливи звезди: до 20 Mpc;
SN I , най-ярки Sc I спирални галактики,
Tully-Fisher зависимост, между ротационната скорост на спиралните
галактики и светимостта им : до 400 – 600 Mpc.

Скорости на галактиките
Отдалечаване на обекти, както и космологичното разширение, води до червено
отместване z.
Космологичното червено отместване не е изцяло резултат от Допрелов ефект,
а по-скоро се интерпретира като смесица от Доплеров ефект и гравитационно червено
отместване.
z

d  e v

e
c при z<0.2,

иначе

v
c 1
z
v
1
c
1

Разширение на Вселената
cz = H d

H 0  100  h

km
v [km/s], d [Mpc], 0.4 < h < 1.0
s  Mpc

Законът съответствува на еднородно разширение (, T намаляват)
• Разширение на пространството, не на обектите в него.
• Плътността на веществото намалява обратно пропорционално
на обема, лъчението – по-бързо, поради намаляване
и на енергията на фотоните. Обаче,
• Не се отнася за гравитационно
свързани системи.
• Приложим е за космологични скорости по-големи от пекулярните.
• d=3000h-1 z Mpc
• dH(t) =3t=2/H(t) at MD, dH(t) =2t=1/H(t) at RD
• Хъбълова възраст на Вселената 1/H0
• Н(t)
• Ако (t) H(t) в момент t, то  (t ) , H (t ) (т.е еднородността се запазва)
• Използува се за определяне на разстояния до далечни галактики по измерено z

Определяне на Х ъбъловата константа
Един от ключовите проекти на
Космичния телескоп Хъбъл е
определянето на разстояния до
близки галактики и определянето
на Хъбъловата константа.

WMAP5: H=72 +/-3. (km/sec)/Mpc
от наблюдения на ХКТ на 240 цефеиди:
WMAP5 +BAO+SN+ …= 70.5 +/- 1.3 (km/sec)/Mpc

Изображение от космичния телескоп
Hubble на галактиката NGC 3021.

Направени са прецизни измерения
на цефеидите (в зелените кръгчета) в
галактиката, по които са определени
разстоянията, използувани за понататъшна калибровка на SN Ia 1995.

Изображенията в квадратчетата са
получени с ивфрачервената камера и
Многообектния спектрометър
Near Infrared Camera and MultiObject Spectrometer (NICMOS).

Разширение на Вселената
Чрез наблюдения на скоростта
на галактиките при различни d
астрономите установяват как
се е разширявала Вселената в
различните епохи
2 изследвания “SN cosmology project”
“ High z SN search team”
на Adam Riess (Space Telescope Science Inst.) &
Brian Schmidt (Mount Stromlo Observatory)
Saul Perlmutter (Lawrence Berkeley National
Laboratory)
откриват ускорено разширение,
т.е. наличие на тъмна енергия ТЕ, с
поведение на .

Комбинираните данни от КТХ и WMAP определят
скоростта на разширение с точност 3%!
Сега разполагамe с данни от 300 SN Ia “Union sample”

Хъбълова диаграма по SNIa

Преди около 5 милиарда години Вселената започва да ускорява
разширението си - разширявайки се все по-бързо и по-бързо.

Обичайното вещество гравитира.
Антигравитация изисква наличие на
необичайна среда с Р < 0 и

p/ = ω < -1/3 разширение с
ускорение

•
•
•
•

космологична константа
ненулева енергия на вакуума
систематични ефекти
...........

Union 300 SN Ia
&
КМФ
&
БАО

ИСТОРИЯ НА ВСЕЛЕНАТА
Процеси

време

Велико обединение
10-35 s
Инфлация
Генерация на БА
EW симетрия нарушение
10-10 s
QCD
10-5 s

температура

1015 GeV

100 GeV
0.3 GeV

Първичен нуклеосинтез
1 s – 3 m 1 - 0.1 MeV
Формиране на КМФ
300 000 y
0.3 eV
Формиране на галактиките
~109 y
Днешна епоха
13.7 109 y
0.0003 eV ~ 3K

T1 MeV
Tν = Te = Tγ

να νβ  να νβ
να νβ  να νβ

В ранната Вселена неутриното е сред основните компоненти, силно
влияе на темпа на разширение, участвува в процесите в пред КН епоха.

να e -  να e -

Излизане от равновесие

να να  e  e -

T ~1 MeV

С разширението на Вселената Т намалява, взаимодействията отслабват и
скоростта им става недостатъчна да поддържат неутриното в равновесие.

Г ~ G 2F E 2 N   H ~ g eff GT 2

T~me,

e e  γγ


-

Tdec(νe) ~ 2 MeV
T=(4/11)1/3 Tcmb

Tdec(νμ,τ) ~ 3 MeV
f (p, T) 

N = 3.046 не 3 поради частично загряване.

T0~2.7 К

РЕЛИКТОВ НЕУТРИНЕН ФОН
n =112 cm-3

ncmb =411 cm-3

1
e p/T  1

N  2.984  0.008 (LEP)

T 0~ 1.9 K.

n  339.3 cm-3
 

3m0
93.14h2 eV 2

Неутриното от РНФ е най-многобройната 
частица след КМФ фотони.

fν (p, T) 

1
e p/T  1

T~MeV
t~sec

Въпреки голямата плътност на частиците от КНФ, детектирането на реликтово
неутрино е много трудно, поради изключително слабите взаимодействия на
неутриното и поради изключително ниската му енергия ~ T.

 

3m0
93.14h2 eV 2

n  339.3 cm -3

Недиректно детектиране вече има благодарение на ефекта на РНФ върху
КН, КМФ, LSS. КМФ и структурите са чувствителни към пълната неутринна
плътност, докато КН тества разпределението на енергията, смесването,
масовите разлики химичния потенциал и др.

НЕУТРИНОТО ОСЦИЛИРА
m = Umf f, (f = e, , )
Свидетелства за неутринни осцилации: намерени
от неутринни експерименти: слънчева неутринна
аномалия, атмосферна неутринна аномалия, LSND,
KAMLAND, K2K....
Неутринните анмалии и резултатите от наземните
неутринни експенименти са разрещени чрез
неутринни осцилации
Щом неутриното осцилира, то:


ненулева маса и масови разлики на
неутриното

смесване
масовите състояния се различават от
флевърните

L асиметрия на Вселената може да не е
малка

РНФ може да не е равновесен
neq  exp( E / T ) /(1  exp( E / T ))
Ne < Neq

P (, m2, E, t)

Слънчев неутринен проблем:

е  

m2 7.6 .10-5 eV2 sin2 ~0.3
Атмосферна неутринна аномалия:   
m2 2.4.10-3eV2 максимално смесване

m2  0

поне 2 типа неутрино m  0

3m0



.
93.14h2 eV 2

0.001  

Лекото флевърно неутрино не съставлява ТВ
и не играе важна роля в образуването на
структурите.

0.001    0.02

Евентуално стерилно неутрино
кандидат за ТВ на Вселената.

Слънчев неутринен проблем
Homestake+Gallium+Kam+SK+SNO

Атмосферна неутринна аномалия

1968 Homestake Ray Davis
SK 1996: Неутриното наистина е от Слънцето
SNO 2002: SMA решение и стерилния
канал са изключени
Слънцето свети в резултат на нуклеосинтез
в ядрото!
Наблюдавани са мюонно и тау наутрино,
измерен пълния неутринен поток от Слънцето
KAMLAND: дисторсия типична за осцилациите
SNO-II, Kamland: LMA решение на
слънчевата аномалия
Слънчевата аномалия потвърдена
от наземни експерименти

Атмосферните неутринни
(νμ−>ν) oсцилации са установени
(IMB+Kam+SK+Macro+Sudan)

 

3m0
93.14h2 eV 2

0.001  

Химичен състав на барионната компонента

Наблюдателни основи на СКМ
• Разширение на Вселената
Наблюдаваното разбягване на галактиките свидетелствува за разширение на
Вселената. SN наблюдения свидетелствуват за разширение с ускорение.

• Обилие на леките елементи
Свидетелство за ранен горещ и плътен стадий на Вселената.

• Космичен микровълнов фон
Остатъчното лъчение от горещия стадий на Вселената.

• Структури във Вселената

H 0 , q0 , i (0 ,   ,  M ,  B ,  ,  ,...), t0 , T0 , P(k ), Cl

Обилие на леките елементи
D се измерва в далечни, нискометалични
квазарни абсорбционни системи

He - в H II области на галактики джуджета с ниска Z

Георгий А. Гамов
1904 – 1968
Li - в Pop II (бедни на метали Z<1/10 000 Z ☼) звезди
от сфероидалната компонента на Галактиката
Г. Гамов през 1946–1948 разработва

Наблюдателните данни относно обилието на
леките елементи са в отлично съгласие
(простиращо се на 9 порядъка!) с теоретичните
предсказания на СКМ за космологичен
нуклеосинтез в гореща ранна Вселена.

теорията за образуване на химичните
елементи посредством неутронен
захват в модел на гореща Вселена.
В рамките на този модел предсказва
реликтовия фон и неговата
температура.

Космологичен нуклеосинтез на D, He-3, He-4, Li-7

Според стандартния космологичен модел на ранния
горещ стадий на еволюцията на Вселената при
10
температура T ~10 K =1 МеV от свободните р и n са
синтезирани 4 елемента:

24% 4He , 10-5 D и 3He, 10-10 7Li.
Основни реакции водещи до синтеза на тези елементи:

Космологично произведените обилия на тези елементи зависят
само от един параметър – барион-фотонното отношение η,
който днес вече е определен от измерванията на анизотропията
на космологичния микровълнов фон .

Предсказанията на КН са в отлично съгласие
с наблюдателните данни при ΩB ~ 0.05.

Зависимост на D, 3He, 4He, 7Li от η.
Наблюдателните данни обозначени на графиката в
жълто, означават 2σ статистическа грешка, а поголемите карета показват 2σ статистическа плюс
систематична грешка. Вертикалните ленти указват
значенията на барионната плътност, измерена
посредством КМФ и КН.

T~MeV
t~sec

Звезден нуклеосинтез на тежки елементи
По-тежките от Li елементи са синтезирани в звездите. В масивните звезди H гори в He, C, O,
Si и Fe. По-тежките от Fe елементи – при SN избухвания и в обвивките на свръх-гиганти.

С горене

109 K

T в ядрото

6x108 K
Si
Fe

He горене
108 K
H горене
1.5x107 K

t

Отличия:
• рр – реакции
при синтез на Не
• 3 процеси при синтез на С
т.е. голяма плътност
в отличие от условията в
бързо изстиващата Вселена

•

Proton-Proton (PP) termonuclear reaction
H
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H
n

n
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+ +

e
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He

n

H
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Temperature needed: 8x10 K

+
protons

C
He

H

1x108 K

107 K

O

3

+ + He

positron

Mass deficiency: 5x10

-29

kg, equvalent to 4.2x10

-12

J.

Космологични ограничения от КН
КН предоставя най-прецизния и ранен тест за физичните условия в ранната Вселена и
се използува за получаване на космологични ограничения върху нови физични модели.
 С изключителна точност и посредством независими методи е определена
барионната плътност.

bh2  3.65 107, b 

BBN + D измервания
към квазари с голямо
2
0.0020

h

0
.
0216
b
0.0021
червено отместване z и
ниска металичност Z
CMB:

2
b
, c  3H
c
8 GN

“Бариони”
5%
Тъмна енергия
73%

bh2  0.0224  0.0009

Барионите не са достатъчни за плоска Вселена
и повечето от тях са тъмни, тъй като плътността
на барионите е значително по-ниска от тази на светещото вещество.

Барионното вещество от което се състоим ние,
планетите, звездите ....е незначителна компонента -<5% !

Тъмно вещество
22%

Половината от тъмните бариони са в междугалактичното пространство.

В спектрите получени
от светлината от
далечни квазари са
намерени
абсорбционни
спектрални линии на
барионното вещество,
което поглъща на
определена честоти.
По този начин
получаваме картина
на структурата на
междугалактичното
пространство.

Наблюдения на космичния телескоп Hubble Space Telescope с далечния
ултравиолетов спектроскоп (Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer) в посока
на далечни 28 квазари представящи най-детайлните наблюдения на
междугалактичната среда до 4 млрд ly .

4Не

– най-добрия спидометър

• Т > 1 MeV

e  n  p  e

n
~e
p



e  n  p ~e
n  p  e   ~


• Т < 1 MeV
Г ~G T
2
F

5

H~

 g eff G 

T f ~ 
 GF 

1/ 6

~ 0,7 MeV

• Т < 80 KeV
X n  f

 N 
  n 
 N nuc  f

g eff GT

n
 
 pf

n
1   
 pf

2

g eff 



m
T
m  1.293MeV

11 7
 N  10,75
2 4

n
  ~ e
 pf



m
Tf

p  n  D
Y p  2 X n  f e

~

1
6

D  D4 He  


t

n

~ 0.24

 n  885,7s

Yт=0,2482 0,0007 Yо=0,249 0,009

Fuse наблюдава реликтов Не
и структурата на ранната Вселена

•

•
•

С еволюцията на Вселената флуктуациите на
плътността на междугалактичния газ (Н и Не)
нарастват и образуват сгъстъци и филаменти под
действие на гравитацията. От най-плътните
образования се образуват галактики и квазари ,
чието излъчване йонизира оставащия
междугалактичен газ.
2001: Наблюденията на Космическия сателит
провеждащ спетроскопични изследвания в
далечната ултравиолетова област (NASA's Far
Ultraviolet Spectroscopic Explorer , FUSE)
разкриват структурата на йонизирания Не, която
трасира областите с най-малка плътност на
междугалактичната среда.
Това са първи директни наблюдения на първично
синтезирания в КН Не.
Този Не, разпределен в пространството
проследява архитектурата на ранната Вселената,
която е резултат от малките гравитационни
нестабилности. Наблюденията потвърждават
теоретичните модели за образуване на
мрежовидната структура на Вселената между
галактиките.

He-4 е най-обилно произведения елемент (25%), най-точно измерен
(3-5 %) и пресметнат (0.1% неточност) и има проста еволюция след КН.
 КН предоставя най-строгите ограничения върху допълнителни типове
релативистки частици : 1.8 < N < 4.5.
Отчитайки LEP резултатите указващи, че броя на активните неутрино е 3, то ограничението в същност
указва на възможността за съществуване на свръхслабо взаимодействуващи частици.

WMAP +BBN ограничения върху барионната плътност на Вселената и броя на поколенията са
следните:

Mangano et al, 2006

КН ограничения
•

Брой на поколенията (типове релативистки неутрино)
YКН~0.013 Nеff

ΔNeff < 1 (0.3)

ΔNeff е указател също за релативистка компонента,
като стерилно неутрино, неутринни осцилации, лептонна

асиметрия, разпади на частици, нестандартна4 топлинна история и др.

CMB: 1<Neff <8

WMAP,ACBAR,CBI,BOOMERANG



Лептонна асиметрия
m/T<0.07
N eff =15/7[([ /T)/ ]4 +2[(  /T)/ ]2 }

ΔNeff ~ 3 (WMAP)
ΔNeff ~ 0.2 (Planck)

КН съображения + LMA : ограничение върху химическия потенциал на всеки тип неутрино

 Ограничение върху температурата на излизане от равновесие на стерилното
неутрино TR > 130 MeV , върху нестандартни взаимодействия
3

2

 R  TR   GT 
2
  
 ~ 1; GT  10 GF
H  TL   GF 



Неутринните осцилационни параметри

Космологични ограничения от КН върху   s
осцилациите
През последното десетилетие бяха получени неоспорими
еспериментални и наблюдателни доказателства за
съществуването на неутринни осцилации.

В КН с   s спектърът и плътността на
неутриното се отличава от това в СКМ, което
влияе на кинетиката на нуклоните в КН епоха,
намалява скоростта на слабите процеси и води
до 4Не препроизводство.
Обилието на 4Не е известно с точност 3%.
Товa позволява да бъдат поставени КН
ограничения върху   s :
m2>10-6 eV2

 mes2 sin 4 2es  3.16 105 eV 2  N 

2

 m2 s sin 4 2  s  1.74 105 eV 2  N 

2

 m2 sin 4 2  107
 m2  sin 2 2   1.5 109 eV 2  m2  0
4

 m2  8.2 1010 eV 2 large  ,  m2  0



КН ограничения са с 4 порядика по-строги от съществуващите експериментални
КН ограничения изключват 2 oт възможните решения – LMA и LOW (1990, 1999)
години преди експерименталните указания на неутринните експерименти.

Наблюдателни основи на СКМ
• Разширение на Вселената
Наблюдаваното разбягване на галактиките свидетелствува за разширение на
Вселената. SN наблюдения свидетелствуват за разширение с ускорение.

• Разпространеност на леките елементи
Свидетелство за ранен горещ и плътен стадий на Вселената.

• Космичен микровълнов фон
Остатъчното лъчение от горещия стадий на Вселената.

• Структури във Вселената

H 0 , q0 , i (0 ,   ,  M ,  B ,  ,  ,...), t0 , T0 , P(k ), Cl

Просветване на Вселената
Космическият микровълнов фон е предсказан от Георги Гамов и
сътрудниците му Ралф Алфер и Роберт Херман през 1948.

T>3000 K : ТД равновесие

Лъчението взаимодейства с електроните.

Tомпсъново разсейване и електромагнитните
взаимодействия осигуряват контакт на фотоните и
барионите. Спектър на АЧТ.
Звукови вълни: Лъчистото налягане противодейства на
опитите на гравитацията да свие газа в потенциалните ями,
довеждащи до акустични осцилации, които водят до
пространствени вариации на КМФ температура с времето.

H+ + e - = H

Вселената разширявайки се изстива T~1/R(t)
T=3000 K : епоха рекомбинация 380,000 y, z=1100 Лъчението не взаимодейства.
Вселената – прозрачна за лъчението - просветване на
Вселената. Образуване на Космичен микровълнов фон.
Сега Т~ 3 К - детектируем с радиотелескопи.
Фотон-барионната система флуид спира да осцилира при
рекомбинацията. Осцилациите са замразени при рекомбинацията.
Модите хванати в максимум на осцилациите им представляват
максимумите. Пространствените вариации на Т да се наблюдават
като вариации по ъгли с увеличаване на ъгловия размер.

T~3000 К
t~380 000 г

Космичен Микровълнов Фон
1964 A. Penzias & R.Wilson
Детектират шум в радио-антената,
независещ от направлението.
1978 Нобелова награда по физика
2.7 K чернотелен спектър
висока изотропност (<1%)
3 mK дипол, движението на Земята към
Hydra Centaurus свръхкупове v=600 km/s.

КМФ позволява да надникнем в младата
380 000 години и гореща 3000 К Вселена.

T/T < 10-5

3

Максимум на 1 mm където поглъщането в
атмосферата е голямо > космични мисии

РЕЛИКТ (1983-84)
COBE (1989-93)

1992: T/T ≈ 5.10-6
Т= 2.728 K

АЧТ установен T= 2.725 ± 0.001 К

411cm-3

флуктуации на Т 13 ± 4 μK
2006 Нобелова награда (G. Smoot, J.Mather)

”for their discovery of the blackbody form and anisotropy
of the Cosmic microwave background radiation”

Прецизни измервания на х-ките на Вселената:
плътности, възраст, геометрия, рейонизация, ...

КМФ указва на ранен горещ стадий на
Вселената:

M ~ R 3
M ~ R

R ~ R

4

Спътника COBE
COsmic Background Explorer 1989-93
Изследовател на Космичния Фон
1 μm - 1 cm
цел: анизотропия и спектър на КМФ
и дифузния инфрачервен фон
Differential Microwave Radiometers (DMR)
Диференциален микровълнов Радиометър
ръководител George Smoot
Определяне на анизотропията на КМФ на
три дължини 3 mm, 6 mm и 10 mm
с ъглова разделителна способност (резолюция) ~ 7°.
Far Infrared Absolute Spectrophotometer (FIRAS)
Абсолютен спектрометър в далечната инфрачервена област
Определяне спектралното разпределение на КМФ в диапазона 0.1 – 10 mm
и да се сравни със спектъра на АЧТ предсказан от СКМ
ръководител John Mather
Diffuse Infrared Background Experiment
Експеримент за изследване на дифузния инфрачервен фон
Изследване на космичния фон в инфрачервената област
ръководител Mike Hauser

Изотропията и анизотропията
на КМФ
DMR резултати (Smoot et al. 1992,
http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/co
be/ ) в галактични координати
Данни от 53 GHz диапазон (6 mm)
показващи изотропията на КМФ
(горе), диполната (в средата) и
квадруполната и по-високи
анизотропии при изваден дипол
(долу). Относителната чувствителност
от горе на долу е 1, 100 и 100,000.
Хоризонталната червена полоса в
долния панел показва фона от
Млечния път.

WMAP
Резултатите на COBE са потвърдени от наземни
експерименти на балони и от WMAP (Wilkinson
Microwave Anisotropy Probe) експеримента с 1°
резолюция.
Това избражение, представляващо проекция на цялото
небе, е получено от космическата мисия WMAP и
показва с по-добра резолюция малките температурни
вариации на КМФ.

Карта на разпределението на КМФ.

КМФ ъглов спектър

WMAP+ 3yr TT power spectrum (Hinshaw et al. 2006)

Ъгловия спектър на
КМФ е чувствителен
към почти всички
космологични
параметри: пълна
плътност, тъмно
вещество, тъмна
енергия, барионна
плътност, Хъбълова
константа и др. Мястото
и височината на
акустичните пикове
определя величините на
космологичните
параметри.

Температурните вариации са най-силно изразени за мащаби ~ 1 , за
големи мащаби ~ 30  (с) и малки – 0.1  (е) не така значими.



2000 Boomerang и Maxima експерименти
измерват първия максимум.
Изключителното добро съгласие
между формата на измерения максимум и
предсказанията от теорията,
базирана на звукови вълни
от пертурбациите в инфлационния стадий,
е триумф на СКМ.
Положението на максимумите основно зависи от
кривината. С намаляване на кривината максимумите се
изместват към по-малки ъгли (по-големи мултиполи l)
докато формата им се запазва.

Формата зависи от физичната плътност на
материята и барионите. Отсъствието на тъмна
енергия играе малка роля в положението на
максимумите.

Резултати:
• Измереното положение на първият
максимум указва на плоска Вселена.

Можем до определим пълната енергия от измервания на
пространствената кривина: Ω = 1 + k / H2R2
КМФ има максимум на флуктуациите
на определено разстояние от нас ~
380 000 г. Измервайки съответния му
ъглов размер можем да определим
геометрията на пространството.
Позицията на максимума е мерило за
кривината.
От наблюдения:
,
следователно:
Понеже
Наблюденията
на SNIa
в далечни г-ки
указват на
ускорено
разширение наличие на Λ

то

съществува Тъмна Енергия
студена, еднородно разпределена !!
• Наличие на тъмна енергия ТЕ
необходима за съгласие между
наблюдателните данни . Необходимото
количесво ТЕ съвпада с ТЕ необходима за

на барионната
• Изменение
Мястото и височината
на
плътност изменя
съотношението между четни
и нечетни максимуми

Courtesy Wayne Hu – http://background.uchicago.edu

Изменение на ТВ изменя
максимумите
…

Courtesy Wayne Hu – http://background.uchicago.edu

WMAP
96% от плътността на енергията на Вселената е във
форма недетектирана в лабораторни условия....!?
КМФ – бариометър на Вселената 4.6%
светещи бариони (0.1%)
ТВ 23.3% (1.3%)
ТЕ 72.1% (1.5%)
WMAP данните дават указания за свойствата
на небарионното вещество: самодействие,
маса, взаимодействие с обичайното вещество.
Неутриното не играе важна роля в образуването на
структурите (иначе би забавило появата на първите звезди и
галактики), но наличието на реликтовия неутринен фон е
установено.

• Пълна карта на небето в микровълни с
резолюция 0.2 градуса
• Поляризация на микровълновото лъчение
на цялото небе.
• По- ранна рейонизация от очакваната информация за първите галактики

• Кривина на пространството – плоско
Евклидово с точност 1%
• Средната плътност е равна на критичната
9.9 x 10-30 g/cm3 (5.9 p в m3 ) (2% точност)

• Възраст на Вселената 13.73 милиарда
години , 1% точност (0.12 млрд. г.)

Възраст
КМФ флуктуациите, както и образуването на структурите зависят от плътността, състава и
скоростта на разширение.

WMAP +CMB експериментите (ACBAR и CBI), определят възрастта на Вселената с
точност 1%: 13.73 милиарда години (0.12 млрд. г.)
Рекорд отличен в рекордите на Гинес!

H-R diagram for globular clusters

LM 4

<0.7 M

Резултатът е в съгласие с възрастта
определена от изследвания на структурите,
в съгласие с възрастта на кълбовидните купове (11-13 млрд.г.).

Възраст на Вселената

- 13.7 милиарда години

Вселената не е напълно еднородна: съществуват структури на различни
мащаби: междугалактични Н облаци, галактики, купове и свръхкупове.
Динамиката на тези
структури
предоставя
директна оценка
както на пълната
плътност на
веществото, така и
информация за
спектъра на
флуктуациите на
различни машаби.
Малките пертурбации в
CMB T/T ~ 10 -5
указват на флуктуациите
на плътността в тази епоха,
които впоследствие
нарастват до наблюдаемите
днес огромни галактики и
купове от галактики.

косомологичните параметри и
масата на неутриното

Komatsu et al., 803.0547

Изследване на космичния микровълнов фон
Най-старото излъчване
във Вселената
Откритие на остатъчното
лъчение от Големия Взрив.
 2.7 K

Чернотелно излъчване,
Откритие на анизотропия
 ъглов размер ~ 7°
 ΔT/T = 10-5
(Wilkinson Microwave
Anisotropy Probe):

 резолюция ~ 15’

2009

Planck

 резолюция ~ 5’,
ΔT/T ~ 2x10-6, 30~867 Hz

Скрита маса, Тъмна енергия
КМФ, реликтово неутрино, бариони

Наблюдателни свидетелства и теоретични указания

Скрита маса
Наблюдателни и теоретични
указания, форми, представители
“Проблема за скритата маса”
1933, Fritz Zwicky

F. Zwicky открива указания за ТВ в
купове от галактики, изучавайки
скоростите на галактиките.

Тъмно вещество M  0.3

Кинематика на различни обекти

Галактики: Ротационни криви на спирални г-ки

Определените маси на
галактиките са ~10 пъти поголеми от оценките свързани
със звезди, газ и прах в
галактиките.

Галактични купове
F. Zwicky 1933 – необходимост от тъмно вещество в галактични купове.

Метод на гравитационните лещи
Измервайки изкривяването на фоновите галактики от
лежащ на лъча на зрение куп може да се определи масата
му, използувайки ОТО. Тя е на порядък по-голяма от тази
оценена от звездите, газ и прах, съдържащи се в купа.

Наблюдения на газ и звезди в
галактиките позволяват да се
определи разпределението на
веществото

Гравитационното линзиране, предсказано
от ОТО, позволява да се измери масата на
обекта (галактика, куп, ....) , който играе
ролята на гравитационна леща за обектите
от фона. Ъгъла на отклонение е
пропорционален на
пълната маса на системата.
Дава указание и за разпределението на ТВ.
COSMOS : Hubble Space Telescope, Spitzer Space Telescope, XMM-Newton
spacecraft, Chandra X-ray Observatory, Very Large Telescope (VLT), Subaru
Telescope, Canada-France-Hawaii Telescope.
На базата на данни от Hubble Space Telescope и наземни телескопи
67 нови гравитационни лещи са открити около масивни елиптични или
сфероидални галактики. Ако това е представителна извадка се очакват
половин милион гравитационни лещи общо.

3D карта на Тъмното Вещество

Съпоставка на наблюдателните данни с
теоретичните симулации

Тъмно студено вещество е необходимо за да може гравитацията да усили
малките флуктуации, наблюдавани в КМФ, достатъчно за да се формира
крупномащабната структура наблюдаема днес.

Комбинираните резултати
от свръхнови (Hubble ST), КМФ (WMAP) и галактични купове
указват на съществуването на ТВ и ТЕ:

Форми и кандидати
Барионна
Масивни компактни обекти MACHOS (MAssive Compact Halo Objects)
Звезди с малка маса (<1/20 Ms) и недостатъчно горещи ядра за горене на Н или
D, които светят само благодарение на гравитационното свиване, слаби обекти,
трудно се наблюдават - кафяви джуджета и подобни.
Свръхмасивни черни дупки

Детектират се посредством гравитационно линзиране.

Небарионна
горещо тъмно вещество
студено тъмно вещество
в зависимост от скоростите и масите им.

Нови неутрални частици слабо взаимодействащи с обичайните ни WIMPs
(Weakly Interacting Massive Particles) , небариони, произведени след Големия Взрив
неутрино HDM
инертно неутрино с KeV маса WDM, аксион CDM
неутралино, гравитино, аксино
Моделите на модифицирана гравитация, макар и обясняващи динамиката на
големите структури без ТВ не са в съгласие с тестовете в Слънчевата система

ТЪМНА

ЕНЕРГИЯ

Ускорено разширение
LSS M = 0.3
 0= 1
M = 0.3
Плоскостност
1  0.3 =
Плътност на ТЕ

0.7

  10 g cm
30

-3

Е. Колб: The unbearable lightness of nothing!
Непоносимата лекота на нищото!

Тъмна енергия
SN I данни – ускорено разширение.
Причината за това ускорено
разширение е още неясна.
Наричаме я тъмна енергия.
73% от плътността на Вселената е във
форма неизвестна на съвременната
физика.

КМФ - предпочита “космологична
константа“, не “квинтесценция".
Доминиращата част от
Вселената се намира в
мистериозна форма на
енергията, чиято природа е
абсолютно неизвестна …..

HST, SN and DE

HST, SN and DE

Hubble наблюденията за първи път указват, че тъмната енергия е
присъствувала през голяма част от историята на Вселената

Снимки от Hubble Space Telescope, показващи 5 свръхнови и техните галактики . Tе са
избухнали преди 3.5 и 10 милиарда години. Само Хъбъл телескопът може да ги измери
защото поради тяхната отдалеченост са много слаби за изучаване от наземни телескопи.

Съгласие на независими данни

Природа на ТЕ
 Космологична константа
Защо пространството съдържа определено количество енергия, а не
друго?
 квинтесценция (променяща се космологична константа резултат
от еволюцията на скаларно поле)

 Ускоряващата се Вселена всъщност указва на нов аспект на
гравитационните закони – модифицирана гравитация

 Ефект от допълнителни пространствени размерности

БАРИОНИ
2
b
3
H
bh  3.65 10 , b 
, c 
c
8 GN
2

7

• КН

QSO 1937-1009

• измерения на D при високи z

bh2  0.0216 00..0020
0021

D/H=(3±0.4) 10-5

• КМФ
DASI, BOOMERANG, MAXIMA, WMAP

bh2  0.0224  0.0009

Барионната плътност е ~ 0.045 от пълната, т.е. по-голяма от звездната (0.005),
значително по-малка от плътността на скупчващо то се вещество (0.3).

Антивещество
Мисии за търсене на антивещество: PAMELA, BESS, AMS, AMS 2 (2009), PEBS(2010), ..
•

Космични лъчи: Няма съществени количества антивещество в радиус 1 Mpc.

BESS 98
AMS 01
PAMELA антипротони в съгласие с вторичен характер, излишък на позитрони – ТВ?
HESS излишък на позитрони
Гама лъчение: До разстояния ~ 10-20 Mpc, няма значими количества антивещество.
При разстояния > 10-20 Mpc, наличието на антивещество не е изключено

Малки количества обекти от антивещество не са изключени и в рамките на
нашата галактика (звезди, сферични купове).
Теорията и наблюденията не изключват категорично наличието на
астрономично значими количества антивещество.
Модели за производството на БАВ?
Разделение на вещество от анти?

лъчение:
0.005%

тежки елементи:
0.025%






неутрино:
0.1%- 0.02%
звезди:
0.5%
H & He:
газ 4%

студено ТВ:
22%
тъмна енергия ():
73%

Космологични параметри

Наред с безпрецедентната точност при определяне на редица
характеристики на Вселената, като например плътността на
познатото ни барионно вещество, следваща от данните относно КН
и КМФ, съвременната космология се сблъсква със сериозни
загадки. Съгласно съвкупност от независими наблюдателни данни
от свръхнови, КМФ, КН и др. 22% от пълната плътност на
Вселената представлява тъмно вещество, а 73% е във вид на тъмна
енергия. Каква е природата на 95% от материята на Вселената?
Дали съществува космологична константа или поле отговорни за
тъмната енергия, дали нови екзотични физични теории, като
суперсиметрията например, ще предложат кандидата за тъмното
вещество или тъмното вещество и енергия са сигнатури за
необходимост от алтернативна гравитационна теория ?
Очакваме бъдещите изследвания и в частност Големия адронен
колайдер, да дадат отговори на част от космологичните загадки.

Произвежда частици &
aнтичастици,
съществували ~ 1 ps
след Големия Взрив
Една
сила

Четири
сили

Физиката на частиците изследва
свойствата на частиците, произведени
на ускорители

.
105

плоска, с пренебрежима кривина
разширява се с ускорение от 5 млрд години

