Leksjon 18 Universet akselererer – Hubbles
lov
I forelesningene fram til i dag har vi fokusert på hva Universet inneholder: ”fra atomer til
galaksehoper”. I dette kapitlet skal vi se på Universet: Hvor stort er Universet? Hvordan er
Universet bygd opp? Hvor lenge har Universet eksistert og hvordan har det utviklet seg?

1.1 Hubble og Slipher
V.M. Slipher (Lowell Observatory 1914) oppdaget at spektrallinjene i lyset fra tåkene var
forskjøvet mot rødt. Han undersøkte i alt 12 tåker, de fleste hadde spektra som viste rødforskyvning.
Tåkene hadde beveget seg vekk fra Jorden. Andromedatåken var et unntak, spektrallinjene vise
blåforskyvning. Andromedatåken nærmere seg Jorden med en hastighet på nesten 300km/s.
I 1925 oppdaget Hubble en «Cepheid» variabel stjerne i M31 (Andromedatåken), han benyttet
denne standardstjernen og fant at Andromedatåken måtte være en galakse, en samling stjerner
utenfor Melkeveien. Hubble fortsatte letingen etter variable stjerner i andre tåker og bestemte
avstanden ut til 18 galakser.
I 1925 hadde Slipher undersøkt 40 tåker, fant at de fleste tåkene hadde et rødforskjøvet spektrum og
var av den grunn på vei vekk fra Jorden. Noen av disse tåkeflekkene oppdaget Herschel allerede i
1781 i Jomfruen, det var Herschel som oppdaget Uranus i 1881.
Hubble framstilte avstanden til galaksen (d) og farten (v) galaksen har bort fra Jorden. I 1929
publiserte han resultatet. http://apod.nasa.gov/diamond_jubilee/d_1996/hub_1929.html

Legg merke til at hastigheten har enheten km/s og at den maksimale avstanden er 2 millioner
parsec.
Hubble benyttet Dopplers formel og fanten sammenheng mellom avstanden til galaksen og farten
galaksen har bort fra Jorden. Den rette linjen i figuren er tilpasset målepunktene og kan beskrives av
likningen:
v = H1 d
Hvert punkt representerer en galakse og målepunktene grupperer seg rundt linjen. Stigningstallet
linjen kalles for Hubbles konstant. Figuren viser to linjer, linjene er avhengig av hvilken fart Solen
har i Melkeveien. Stigningstallet for den heltrukne linjen i figuren:
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Det betyr at en galakse som ligger i en avstand på em million parsec beveger seg vek fra oss med
hastigheten 500 km/s, en galakse som ligger i avstanden 2 millioner parsec har en hastighet på
1000km/s.
Hubble fortsatte sine observasjoner sammen med sin assistent Milten Humason (1891-1972), i 1932
hadde de funnet avstanden ut til 32 galakser (Modern Astrophysics av Carroll og Ostlie)
Nyere observasjoner viser at verdien for H1-verdien som Hubble kom fram til i 1929 var omtrent
syv ganger større enn den verdien som kosmologene i dag mener er riktig:
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Der er en systematisk feil i målingene til Hubble, avstanden ut til galaksene må være mye større.
Kosmologene hevder at Hubble ikke har klart å klassifisere Cepheidene. Hubble har målt på den
gruppen av Cepheide som har størst luminositet, de som er metallrike. Hadde han målt på de
metallfattige Cepheidene (Type II Cepeider) ville avstanden ut til galaksene blitt større og
konstanten H1 blitt mindre.
Hubbles lov sier at galaksene er en fart fra oss som er proporsjonal med avstanden, øker vi
avstanden til det dobbelte vil farten øke til det dobbelte. Vi har sett at Hubble benyttet de variable
Cepheide stjernene når han fant avstanden ut til galaksene, men hvordan fant han hastigheten skal vi
komme tilbake til i avsnittet om «Den kosmologiske rødforskyvningen» (avsnitt 1.4)
Hubble kjente til at galaksene han målte avstanden til hadde stor radiell hastighet fra Jorden fordi
spektrallinjene i spekteret for galaksene hadde alle rødforskyvning. Etter oppdagelsen av Hubbles
lov ble teorien om den ekspanderende universmodellen «tatt ut av skuffen», denne modellen er en
konsekvens av den generelle relativitetsteorien til Einstein.
Edwin Hubble oppdaget at universet er i ekspansjon og at Big Bang teorien løser Olbergs
paradokset (se neste avsnitt). Den kosmologiske rødforskyvningen i lyset fra galaksene fører at
himmelen er mørk om natten. Himmelen er mørk fordi bølgelengden for det lyset som galaksene
sender ut stekkes ut, da blir energien fra galaksene reduseres, den tilsynelatende lysstyrken i
rommet reduseres og vi observerer en mørk natthimmel.

Den mørke natt himmelen
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1.2 Einsteins kosmologiske konstant

Det var Newton som mente at vi levde midt i et statisk uendelig stort rom fylt med stjerner som er
uendelig gammelt. Tiden i dette universet vil gå framover med konstant hastighet. Newton viste at
den statiske universmodellen strider imot sin egen gravitasjonsteori fordi gravitasjonskreftene
mellom stjerne vil føre stjernene sammen i en kompakt klump. Den statiske universmodellen til
Newton var et ”et flatt rom”, et rom som streker seg ut i det uendelige uten at stjerner, galakser har
innflytelse på rommet.
Den tyske amatørastronomen Heinric Olbers (1800) mente at Newtons statiske universmodell måtte
være feil fordi et statisk univers vil føre til at natt himmelen skulle lyse like mye som en middels
lyssterk stjerne (Olbers paradokset).

Einstein forkastet den statiske universmodellen til Newton, han mente at tiden og lengden var
avhengig av observatørens bevegelse (den spesielle relativitetsteorien) og at rommet ikke er flatt,
men krumt. Den generelle gravitasjonsteorien viser at materien i universet har innflytelse på
universets konstruksjon. Universet er krumt og tiden er avhengig av posisjonen i forhold til
universets massive masser. Lar vi et ark papir representere universet vil papiret ikke være flatt i
nærheten av en stjerne, papiret vil i dette området ha en bulk. (se fig 22-4, side 14 i leksjon 17).
Einstein var meget skuffet og oppgitt over at hans egen teori førte til at universet ikke kunne være
statisk. Den generelle relativitetsteorien viser at universet må enten ekspandere eller trekke seg
sammen. Einstein kunne ikke akseptere at hans teori førte til et univers som ikke var statisk, han
innførte den kosmologiske konstanten som representerte et trykk som hindret at universet trekker
seg sammen. Dette kosmologiske trykket vil balansere gravitasjonskreftene og hindrer at universet
bryter sammen. Den kosmologiske konstanten endret de originale likningene i teorien om universet.
Einstein har senere sagt (etter oppdagelsen til Edwin Hubble) at den største feilen jeg ar gjort er
innføringen av den kosmologiske konstanten.
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1.3 Den kosmologiske rødforskyvningen
Hubble observerte Lys fra spiral galaksene når avstanden er stor er forskjøvet mot rødt (lengre
bølgelengder), denne rødforskyvningen avslørte et ekspanderende univers! Avstanden mellom
galaksene øker fordi universet utvidere utvider seg. Galaksene vil med andre ord ikke bevege seg
gjennom rommet.

Den kosmologiske rødforskyvning for et objekt som fjerner seg fra
observatør:
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z er objektets rødforskyvning
λ0 er bølgelengden for spektrallinjen målt i laboratoriet på Jorden
λ er bølgelengden for spektrallinjen målt i galaksespektret
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Relasjonen mellom avstand og rødforskyvning for fem elliptiske galakser
Galaksene på bilde (samme forstørrelse) er sortert etter økene avstand. Galaksen i Virgo ligger
nærmest.
Til høyre ser vi spektralbildene, et lyst bånd med mørke absorpsjonslinjer. De lyse linjene viser
tilsvarende emisjonslinjer observert i laboratoriet på Jorden. De horisontale røde horisontale pilene
viser forskyvningen av H og K (enkelt ionisert kalsium - CaII) linjene i spekteret for hver galakse.
Serien av bilder viser at rødforskyvningen øker når avstanden øker.

Den klassiske formelen til Doppler
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er endringen spektrallinjens bølgelengde når lyskilden har fart (v) i forhold til
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c
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1.4 Hubbles lov

Legg merke til at Hubble observerte galakser som hadde en avstand mindre enn 2Mpc (ca 6ly).
Fiuren viser en galakse i en avstand på 400Mpc (1300Mly eller 1,3 milliarder lysår), målepunktene
bekrefter den lineære sammenheng som Hubble publiserte i 1929.
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Hubbles lov sier at galaksene beveger seg vekk fra oss og har en hastighet som øker med avstanden
fra oss. Øker avstanden med 1Mpc, vil hastigheten øke med 73km/s.
Hubbles lov (1929), en av de viktigste astronomiske oppdagelsene i forrige århundre. Målingene
viser at Universet har en konstant ekspansjonshastighet i de siste 1,3 milliarder år. Målepunktene er
galakseobservasjoner som alle ligger nærmere enn 1,3 milliarder lysår eller 400 Mpc.
Tilpasningskurven viser at universet har hatt konstant ekspansjonshastighet i denne
observasjonsperioden (10% av alderen for universet).

Hubbles lov på matematisk
form
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v er "fra" hastigheten (galaksen fjerner seg fra Jorden med hastigheten v)
H0 er Hubbles konstant
d er avstanden ut til galaksen
.
Hubbles lov med ord: Når avstanden øker med en millioner parsec øker hastigheten med 73
km/s
Vær oppmerksom på at de nærmeste galaksene (for eksempel M31, Andromedagalaksen) viser
blåforskyvning fordi egenbevegelsen er større enn Hubble bevegelsen (”Hubble flow”).
Når rødforskyvningen blir større enn 10% av lyshastigheten kan vi ikke benytte den klassiske
Dopplerformelen, vi må benytte den relativistiske Dopplerformelen:
Relativistisk «Doppler» effekt når rødforskyvningen
er større enn 10% gjelder:
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Hubbles lov og den relativistiske rødforskyvningen
Grafen viser hvordan rødforskyvningen varierer for hastigheter i nærheten av lyshastigheten. Legg
merke til at z nærmer seg uendelig når v nærmer seg lyshastigheten. (Se oppgave 1 og 2)

«Den kosmologiske rødforskyvningen skyldes ikke en Dopplereffekt, men den er en ren effekt av ekspansjon. Den er gitt
ved:
1+z = hvor mye universet har utvidet seg fra lyset ble sendt ut til det ble mottatt, lik /
Ved lave rødforskyvninger, z<<1, kan man rekke utvikle sammenhengen mellom avstand og rødforskyvning og vise at:
cz = H0d
, der d er avstand og c er lysfarten. Dette er slik Hubbles lov dukker opp i kosmologiske modeller i den generelle
relativitetsteorien: Som en sammenheng mellom avstand og rødforskyvning. Størrelsen på venstre side har samme enhet
som fart, men fysisk sett er den det ikke, for den er ikke en størrelse som kan måles i et lokalt treghetssystem. Det er
heller ikke noe problem om cz > 1, det innebærer ikke noe brudd på forutsetningene i relativitetsteoriene» Sitat:
Øystein Elgarøy, Professor UiO

1.5 Skal vi være i stand til å forutsi framtiden må vi forstå hva som har skjedd i fjern
fortid
Er det mulig (se neste avsnitt) å finne Type Ia supernova i galakser som har en avstand større enn
400 Mpc? Denne supernovatypen er blant de mest lyssterke objektene i universet og kan av den
grunn benyttes til å måle avstander over 400 Mpc

Bildet 3 (NASA, ESA and A. Riess): viser 3 supernovaer i stor avstand og z > 1. Supernovaen til
høyre har en rødforskyvning på 139%, den har en avstand på 9.0 milliarder lysår eller en
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”lookback” tid på 9.0 milliarder år. Bildet viser supernovaen slik den så ut for 9.0 milliarder år
siden. Skal vi være i stand til å forutsi framtiden må vi forstå hva som har skjedd i fjern fortid. Vil
universet fortsette med å utvide seg til evig tid eller vil det bryte sammen. Supernovaer med
forskjellig rødforskyvning kan være til hjelp nå astronomene skal undersøke hva som har skjedd i
fortiden. Det var disse supernovaene (Type 1a) med lav tilsynelatende lysstyrke og stor
rødforskyvningen som overrasket astronomene. Avstanden ut til disse galaksene var ikke i
overenstemmelse med Hubbles lov. Disse lyssvake supernovaene viser at Universet har større
akselerasjon i dag enn for flere milliarder år siden.

1.6 Universet akselerer
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Kryssene i grafen vi supernovaene med stor rødforskyning ikke følger Hubbles lov. Stigningstallet
for linjen gjennom målepunktene er mindre enn stigningstallet for de galaksene som har mindre
avstand enn 400Mpc. Astronomene oppdaget at Universet akselererer, i dag utvider Universet seg
med større fart enn tiden like etter Big Bang. Observasjonsperioden fra 0 til 400Mpc er ca 10 % av
Universets alder, i denne perioden har Universet konstant ekspansjonshastighet, større enn for mer
enn 2,4 milliarder år siden (750kpc: z=0,2). Akselerasjon krever energi, astronomene kaller denne
ukjente energien for mørk energi.

Setter vi den observerte avstanden (større enn 750Mpc) inn i Hubbles lov får vi en
rødforskyvning eller ekspansjonshastighet som er større enn den observerte, det må bety at
universet har hatt mindre ekspansjonshastighet tidligere, universet har akselerert.
Astronomene mener at disse observasjonene er et bevis for eksistensen av mørk energi og en
bemerkelsesverdig oppdagelse.
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Animasjonen 26.4
Animasjonen viser hvordan universet har ekspandert i de 13,7 milliarder år universet har eksistert.
Vi befinner oss på ekspansjonsskallet i fronten. Materien utenfor dette skallet strekker seg ut i alle
retninger (er ikke tatt med i animasjonen). Legg merke til hvordan at ekspansjonshastigheten avtar i
starten. I denne delen av universets historie dominerte gravitasjonsenergien over den mørke
energien. Universet har akselerert de siste 5 milliarder år, i denne perioden har den mørke energien
dominert over gravitasjonsenergien. Den mørke energien har sørget for en frastøtende effekt
som har vært større enn den tiltrekkende gravitasjonseffekten. Det er Hubble (HST)
observasjonene av supernova i ekstremt fjerne galakser (z større enn 1) har vært i stand å vise at
ekspansjonshastigheten har vært mindre for mer enn 5 milliarder år siden. Astronomene
sammenliknet avstanden til disse ekstremt fjerne supernovaene med rødforskyvningen gitt av
spekteret og fant mindre rødforskyvning enn forventet. Denne forventingen baserer seg på at
ekspansjonshastigheten er konstant. Det betyr at ekspansjonen av universet i dag er større enn for 5
milliarder år siden.

Animasjon 26.5
Denne animasjonen viser historien om universets ekspansjon. Universmodellen i animasjonen er et
todimensjonalt rutenett av galakser. (Universet inneholder i virkeligheten uendelig mange galakser,
animasjonen viser bare en håndfull). Big Bang vises som ett lysglimt med et påfølgende hurtig
ekspanderende univers. Ekspansjonshastigheten avtar på grunn av gravitasjonskreftene. Etter hvert
som universet ekspanderer vil den mørke energien dominere og den får ekspansjonen til å
akselerere. Animasjonen viser en overdrevet størrelse på retardasjonen og akselerasjonen.

1.7 Hva betyr det at universet er i ekspansjon?

Bilde 5 Analogien: En ekspanderende sjokoladekake under steking.
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Det ekspanderende univers kan sammenliknes med innsiden av en sjokoladekake som heves i ovnen
under steking. Alle de 6 sjokolade bitene vil bevege seg vekk fra hverandre på samme måten som
galaksene beveger seg vekk fra hverandre når universet ekspanderer. Rommet mellom galaksene
øker når universet ekspanderer, det er viktig å få fram at galaksene beveger seg ikke gjennom
rommet

Bilde 6: Det ekspanderende univers og Hubbles lov
(a) Bildet viser 5 galakser merket som A, B, C, D, og E. Bildet viser tidspunktet når tilstøtende
galakser har en avstand på 100 Mpc.
(b) Universet ekspanderer, et tidspunkt senere er rommet mellom galaksene økt til 150 Mpc. En
økning på 50Mpc.

Bilde 7: Tabellen viser at forandringen i avstanden øker med avstanden.
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Sammenhengen i tabellen (Bilde 7) er i overensstemmelse med Hubbles lov.
v

H0 d

Øker avstanden til en galakse med en faktor 2 vil forandringen av avstanden til galaksen øke med
en faktor 2, det betyr at galaksens fart har økt med en faktor 2.
Når universet ekspanderer vil vi se alle galaksene bevege seg bort fra oss og vi kan tror at vi har en
spesiell posisjon i universet. Det er ikke tilfelle, plasserer vi oss på en tilfeldig galakse, vil alle de
andre galaksene bevege seg bort fra oss.

Bilde 11 Kosmologisk rødforskyvning – en analogi Når lyset beveger seg gjennom et
ekspanderende rom vil lysets bølgelengde øke. Bilde viser en analogi: bølgen som er tegnet inn på
strikket øker når strikket forlenges.
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Lysets bølgelengde når det forlater galaksen:  0
Lystes bølgelengde når det observeres: 
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Legger en til den kosmiske rødforskyvningen (z) får hvor mye universet har utvidet seg fra lyset ble
sendt ut til det ble mottatt. For eksempel, en galakse har rødforskyvningen z=3. Denne galaksen har
utvidet seg med en faktor 4 fra lyset ble sendt ut fra galaksen til det ble mottatt. I løpet av denne
tiden har rommet økt med en faktor 64 (43).
Formelen gir bølgelengden når observert rødforskyvning er z, denne rødforskyvningen er ingen
Dopplereffekt. Dopplereffekten kan observeres når objektet har bevegelse gjennom rommet.
Andromeda galaksen har en hastighet mot vår galakse (blåforskyvning), denne hastigheten er en
dopplerhastighet fordi denne hastigheten er mye større enn ekspansjonshastigheten på rommet i
posisjonen til Andromeda galaksen.
Den kosmologiske rødforskyvningen gir avstanden til galaksen når vi ser den (eller når lyset blir
sendt ut). Er denne rødforskyvningen lik 3 er avstanden til galaksen slik den så ut for 12 milliarder
år siden. Dersom ekspansjonshastigheten har vært konstant i den tiden lyset har brukt på turen til
oss kan vi finne avstanden til galaksen, den er 22 milliarder lysår.
Hubbles lov gir avstanden til objektet i øyeblikket vi ser objektet og ikke den nåværende
avstanden, fordi universet har ekspandert i den tiden det tar lyset å komme fra objektet til
oss.
Astronomene benytter ofte rødforskyvningen som ”avstandsmåler”, de kan for eksempel si: Antall
quasarer som har en kosmologisk rødforskyvning z lik 5.0 (se figuren side 673 i Universe). En
annen måte å uttrykke seg på: Er der mange quasarer som har avstanden 26,1 milliarder lysår (8010
Mpc). Eller de kan si: Avstanden ut til en quasar som har rødforskyvning 5.0 var 12,5 milliarder
lysår, det vil den er 1,2 milliarder år gammel (13,7-12,5). Se tabellen på side 672 i Universe.

1.8 Det kosmologiske prinsipp
Vi har sett at intet sted i universet er sentrum av universet, over stor avstander er universet
homogent og isotropt. Denne antagelsen kalles for det kosmologiske prinsipp. Vårt område av
universet er ikke noe spesielt i forhold til andre områder av universet.
Universet har utvidet seg i løpet av flere milliarder år, det må bety at materien i universet har vært
mer samlet. Dersom vi ser langt nok inn i fortiden må materiene hatt en ufattelig stor tetthet.
Det må ha skjedd noe i starten som har ført til at denne materien har begynt å ekspandere.
Denne begivenheten i startøyeblikket blir kalt for Big Bang.
Hvor lenge siden er det denne Big Bang begivenheten fant sted? Skal vi svare på dette spørsmålet
må vi tenke oss to galakser som har en avstand d og fjerner seg fra hverandre med farten v. Tiden
det har tatt fra den gangen de var samlet til posisjonen de har i dag er gitt av uttrykket:
T0

d

d

1

v

H0 d

H0

9

13 4 10 år

Legg merke til at denne tiden er uavhengig av avstanden mellom galaksene. Det betyr at universets
alder er gitt av Hubbles konstant.
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Til sammenlikning er alderen på vårt Solsystem 4,56 milliarder år, ca. 1/3 av universets alder.
Jordens er relativ ung i kosmologisk sammenheng.
Hubbles lov forutsetter at universet ekspanderer med konstant hastighet. Vi skal senere se at
universets alder er 13,7 milliarder år (usikkerhet: 1,5 %). Vi har sett at årsaken til denne forskjellen
er ekspansjonshastigheten i dag er større enn for 3 milliarder år siden.

1.9 Den kosmiske lyshorisont
Universet har en start og vi vet hvor gammelt universet er. Dersom universets alder er 13,7
milliarder år, kan vi se lys fra fjerne objekter som har hvert på ”reise” i 13,7 milliarder år. På grunn
av universets ekspansjon vil disse objektene minst ha en avstand på 13,7 milliarder lysår.

Bilde 12: Vårt observerbare Univers
Den delen av universet vi kan observere ligger innenfor vår kosmiske lyshorisont (stiplet sirkel). De
galaksene vi kan observere med de største teleskopene ligger på innsiden av den kosmiske
lyshorisonten, alderen på disse galaksene er mindre enn en milliard år. Vi kan ikke se objekter bak
den kosmiske lyshorisont, fordi lyset fra disse objektene har ikke hatt nok tid til å nå fram til oss.
Det observerbare univers er en kule med radius 13,7 milliarder lysår. De yngste galaksene vi kan
observere har i dag en avstand som er større enn 13,7 milliarder lysår fordi universet har
ekspandert i den tiden det tar lyset å nå Jorden. Det betyr at avstanden ut til den kosmiske
lyshorisont er større enn 13,7 milliarder lysår og mindre enn 47 milliarder lysår. Det er viktig at vi
forstår forskjellen mellom avstanden objektet hadde når vi ser objektet og den virkelige avstanden
objektet har når ser objektet (”Comoving radial distance”, se tabell 25-1).

Starten på universets historie kalles for Big Bang, for 13,7 milliarder år siden hadde hele universet
en uendelig stor tetthet, gravitasjonsbrønnen (avsnitt 22-2) var uendelig dyp. Ett bedre ord for Big
Bang er kosmisk singularitet. De vanlige fysiske lovene kan ikke gi informasjon om hva som
skjedde i startøyeblikket (Big Bang). Det vil si at den generelle relativitetsteorien gjelder ikke fra
Big Bang og fram til Plancktiden.
Plancktiden
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1.3510
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tp er Planchtiden
G er den universelle gravitasjonskonstanten
h er Plancks konstant
c er lyshastigheten

Epoken før Plancktiden er utilgjengelig, en tidsgrense for kunnskapen om universet.

1.10 Observasjon av kosmisk bakgrunnsstråling
I dag er det kjent at helium og alle grunnstoffene som er tyngre enn helium dannes i termonukleære
reaksjoner i sentrum av stjernene og i supernova. På 1960 tallet oppdaget astronomene at universet
inneholdt mer helium enn fusjonsprosessen kunne produsere i sentrum av stjernene. Solen for
eksempel inneholder 74% hydrogen, 25% helium og 1% tyngre grunnstoffer. Beregninger viser at
fusjonsprosessene i Solens kjerne har ikke stått for produksjonen av alt heliumet i den tiden Solen
har oppholdt seg på hovedserien. Astronomene mener at universet i utgangspunktet ikke bare
inneholdt hydrogen men også helium.
Alpher og Hermann (like etter 2. verdenskrig) foreslo at universet like etter Big Bang fikk en
utenkelig høy temperatur og at termonukleære reaksjoner forekom overalt i rommet.
Dicke og Peebles (Princeton: 1960) fulgte opp denne ideen, de mente at universet var like varm
som Solen sentrum og at universet ble fylt med kortbølgede fotoner (ståling som er gitt av
strålingsloven for et sort legeme). De fotonene som i utgangspunktet hadde veldig korte
bølgelengder har blitt fotoner med lang bølgelengde på grunn av universets ekspansjon.
Denne strålingen heter kosmisk bakgrunnsstråling. Dicke og hans team begynte å tegne en
antenne som kanskje kunne oppdage denne strålingen i mikrobølgelengde området.
Samtidig, bare noen få mil fra Princeton, arbeidet Penzias og Wilson med en hornantenne for
mikrobølge kommunikasjon med satellitter.
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Bilde 13 Hornantennen i Bell laboratoriet (Penzias og Wilson)
Antennen på bilde er en mikrobølge antenne for satellitt telefonsamtaler. Penzias og Wilson
oppdaget svak radiostøy fra verdensrommet, en oppdagelse som forvirret de to fysikerne, for dem
var radiostråling fra verdensrommet helt utenkelig. De foretok en grundig analyse av aktuelle
elektroniske støykilder som kunne produsere falske signaler, før de ble klar over at støyen var
mikrobølgestråling fra verdensrommet.
Observasjonene til Penzeas og Wilson (1965) bekreftet teorien til Dick og Peebles. Den observerte
strålingen var den kosmiske bakgrunnsstrålingen, etter glødingen etter Big Bang. Penzias og
Wilson delte nobelprisen i fysikk for denne oppdagelsen i 1973.

1.11 Romfartøyet COBE (1989)
Nærmere undersøkelser av den kosmiske bakgrunnsstrålingen krever antenner plassert i bane rundt
Jorden.
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Bilde 14: Romfartøyet COBE (1989): “Cosmic Background Explorer satellite”)
COBE målte spekteret fra 1 m til 1 cm og vinkelfordelingen av den kosmiske bakgrunnsstrålingen.

Bilde 15: (b) Romfartøyet COBE (1989): “Cosmic Background Explorer satellite”)
Kurven for et sort legeme (temperaturen er 2,725 K) er ekstremt god tilpasset data fra COBE
spektrometeret, observasjonsdataene er på bildet markert som små firkanter.
Mather (COBE/NASA) og Smoot (Berkely) fikk nobelprisen for denne oppdagelsen i 2006.
Intensiteten på den kosmiske mikrobølge bakgrunnsstrålingen er nesten perfekt isotrop, det betyr lik
intensitet på strålingen fra alle punkter på himmelen. Et resultat som er i samsvar med Einsteins
antagelse at universet er isotropt.
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Bilde 16: Mikrobølgehimmelen
Kartet viser himmelen basert på COBE data. Melkeveien ligger horisontalt midt på kartet med
sentrum av galaksen i sentrum. Fargene indikerer temperaturen, rød er varmt og blå er kaldt.
Variasjonen i temperaturen over himmelen er bare 0,0033 K over og under middeltemperaturen på
2,725 K. Denne variasjonen er en Doppler effekt fordi Jorden beveger seg gjennom
mikrobølgebakgrunnen, i retning fra Vannmannen (Aquarius) mot Løven (Leo) med farten 371
km/s.

Bilde 17: Vår bevegelse gjennom mikrobølgebakgrunnen
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1.12 Temperaturvariasjonen i den kosmiske bakgrunnsstrålingen

Romfartøyet COBE (1989) oppdaget også at den kosmiske bakgrunnsstrålingen ikke var fullstendig
isotrop, det ble registrert en variasjon i temperaturen på omkring 100 mikrokelvin over og under
middeltemperaturen på 2,725K. Denne variasjonen i temperaturen viser at materien og strålingen
var ikke isotrop i rekombinasjons øyeblikket, 380 000 år etter Big Bang. I rekombinasjons
øyeblikket ble materien og strålingen ”decoupled”, det vil si strålingen hadde ikke nok energi
til å ”ødelegge” materien. Eller sagt på en annen måte: Strålingen hadde ikke nok energi til å
ionisere hydrogenatomene. Astronomene har funnet en metode til å bestemme hvordan materien
fordelte seg i rekombinasjons øyeblikket. Astronomene vil gjerne ha svar på følgende spørsmål:
Har fordelingen av materien i rekombinasjons øyeblikket hatt innflytelse på massefordelingen
i ”dagens” univers? Astronomene ønsker med andre ord å undersøke om der finnes en
sammenheng mellom massetetthetsfordelingen i universet 380 000 år etter Big Bang og dagens
observerte konsentrasjon av galakser i superhoper. Astronomene trengte en radiomottaker med
bedre oppløsning enn COBE. En vinkeloppløsning på 7 grader var ikke tilstrekkelig dersom
målet var å finne et svar på hvor galaksene grupperer i seg hoper. En ny radiomottaker ble i
2001 plassert i L2-punktet, romfartøyet ble oppkalt etter David Wilkinson, han var pioneren i studie
av bakgrunnsstrålingen.

Bilde 22 viser et sammensatt (“artist’s impression”) bilde av Solen, Jorden, Månen og Wilkinson
Microwave Anisotropy Probe (WMAP). WMAP ligger i L2-punktet, 1.5 millioner kilometer fra
Jorden på motsatt side av Solen. WMAP vil “oppleve” en solformørkelse året rundt fordi Solen,
Jorden og WMAP ligger tilnærmet på samme linje. Det er viktig at radiomottakeren er kald når
lavtemperatur fotonene (T = 2.725 K) i den kosmiske bakgrunnsstrålingen skal fanges inn. Av den
grunn ligger WMAP i Jordskyggen og radiomottakeren i skyggen av solpanelet til WMAP.
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Kjør animasjonen: PÅ jakt etter oldtidens fotoner . Animasjonenen viser en reise fra Joden til
kanten av det observerbare Univers (den kosmiske horisont).

Bilde 23: Temperaturvariasjonen i den kosmiske bakgrunnstrålingen.
Kartet baserer seg på data observert fra WMAP-romfartøyet. Kartet viser små temperaturvariasjoner
i den kosmiske strålingen over hele himmelkula. Kartet er korrigert for variasjonen i temperaturen
som skyldes Jordens bevegelse i rommet (Bilde 8). De blåe feltene viser områder med laver
temperatur enn universets snittemperatur omtrent 380 000 år etter Big Bang. Lavere temperatur
betyr større materietetthet. Legg merke til at temperaturvariasjonen er ikke mer enn 200
mikrokelvin og at de minste flekkene har en vinkeldiameter på omtrent 1 grad. (NASA/WMAP
Science Team)
Kartet viser med andre ord opprinnelsen til vårt univers slik vi i dag kan observere det.

Romteleskopet Planck
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.
Astronomen mener at mikrobølgestrålingen fra rommet er bevis for at universet startet som en
ildkule og mikrobølgestrålingen er rester etter denne ildkulen.

Artikkel
http://www.nrk.no/viten/planck-avslorer-naer-perfekt-univers-1.10958083

1.13 En ny æra i verdensrommet er begynt (to artikler)
Artikkel 1
Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 4
Artikkel 5
Artikkel 5
Artikkel 6
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Oppgave 1
I laboratoriet ble K-linjens bølgelengde (ionisert kalsium) målt til

 0  393.3 nm.

K-linjen i

den store elliptiske galaksen ble målt til:   401.8nm
 . Finn avstanden ut til galaksen:
 0  393.3 nm

Gitt:
Teori:

  401.8nm

v

Hubbles lov

6

Mpc  10  pc
km
H0  73 
s

H0 d

Rødforskyvning for et objekt som
fjerner seg fra observatør:

Beregninger:

Betrakninger:

z 

  0
0

v  zc

v  0.022c


z

d 

v
H0

1
6

10  pc

  0



0

0

d  89Mpc

d  289 Mly

Galaksen har en hastighet som er 2,2% av lyshastigheten og avstanden til
NGC 4889 er 290 millioner lysår, lyset ble sendt ut fra galaksen for omtrent
290 millioner år siden, før dinosaurene forsvant.
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Oppgave 2
En Type Ia supernova (NGC 1997 ff) ble observert sent på året i 1997.
Rødforskyvningen var 1,7. Benytt Hubbles lov og finn avstanden til supernovaen.
Gitt:

z  1.7

Teori:
Relativistisk Doppler effekt når rødforskyvningen
er større enn 10 % gjelder:

v

Hubbles lov

Beregninger:

H0 d

 ( z  1) 2  1
 c

2

 ( z  1)  1

v  

d 

v
H0

km
H0  73 
s

v  0.759c


4

d  1  10  Mly

2

v

( z  1)  1

c

( z  1)  1

2

1
6

10  pc

8m

v  2.275 10

s

3

d  3.1 10  Mpc

Refleksjoner:
Vi må her benytte den relativistiske Dopplereffekten fordi rødforskyvningen er større
enn 0.1. Regner vi klassisk, vil farten på galaksen bli større enn lyshastigheten, det går
ikke. Fjerne galakser følger ikke Hubbles lov fordi Universet utvider seg ikke med
konstant hastighet, men akselerer.
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