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Nobliści 2011: 
Saul Perlmutter, Adam G. Riess, Brian P. 

Schmidt
The Nobel Prize in Physics 2011 was divided, one half awarded to 

Saul Perlmutter, the other half jointly to Brian P. Schmidt and Adam 
G. Riess "for the discovery of the accelerating expansion of the 

Universe through observations of distant supernovae".



Ich odkrycie 
„przyspieszonej ekspansji Wszechświata poprzez 

obserwacje odległych gwiazd supernowych” 
zrewolucjonizowało nasz pogląd na naturę materii we Wszechświecie 

Pojawiło się pojęcie „Ciemnej energii”

choć z wielkimi oporami 

bowiem „ciemna energia” jest 
równoznaczna z występowaniem ujemnego

ciśnienia (antygrawitacji) we Wszechświecie 

Teraz po kolei …



Edwin Hubble (adwokat, który porzucił 
zawód dla astronomii!!!).



Wykorzystując zjawisko analogiczne do 
wzrostu lub spadku wysokości dźwięku 
zbliżającej się do nas lub oddalającej 

karetki pogotowia (tzw. efekt Dopplera)...



...zaobserwował, że wszystkie bliskie 
galaktyki oddalają się od Ziemi z określoną 

prędkością, którą zmierzył (parametr 
Hubble'a, 1928).

H 0=cz /D



Przełomowe Noble z kosmologii: 

Mikrofalowe promieniowanie tła - 
“koronny” dowód istnienia “gęstej zupy” 

protonów, elektronów i fal elektromagnety-
cznych 300.000 lat po Wielkim Wybuchu.  

Protony i elektrony utworzyły atomy, a 
promieniowanie to odłączyło się i wypełnia 

prawie jednorodnie Wszechświat.



A.Penzias i R.Wilson 1965 (Nobel 1978) -
udowodnili istnienie promieniowania 

J.Mather i G.Smoot '92-'03 (Nobel 2006) -
udowodnili, że w to promieniowanie 

wdrukowane są zaburzenia z ery tuż po 
Wielkim Wybuchu, które pozwoliły na 
powstanie skupisk materii - galaktyk



Antena Penziasa i Wilsona oraz 
 satelity COBE i WMAP



Jasność obserwowana (pozorna) – 
formuła Mattiga (1958) – uogólnia 

prawo Hubble'a

m_B (z) = M_B + 5 log_10 (cz) – 5 
log_10 (H_0) + 25 + 1,086 (1 – q_0) z 

M_B – jasność absolutna
H_0 – parametr Hubble'a

z – przesunięcie ku czerwieni
q_0 – parametr spowolnienia 

(przyspieszenia) 



Problem świec standardowych do pomiaru odległości

Lata 60-te do 90-tych – debata między zespołami 

A. Sandage i G. Tammana oraz G. de Vaucouleursa

(„chmura” punktów dla z ~ 1)

Dwa skrajnie różne pomiary parametru Hubble'a 

Stąd stare podręczniki używały notacji 

H 0=50 km / sMpc(ST )H 0=100 km / sMpc(dV )

H 0=h100 km / sMpc ;0,5< h< 1,0



Jednak zarówno teoretycy jak 
i obserwatorzy sugerowali możliwość 

dominacji materii z ujemnym ciśnieniem

p = - 1/3 ρ (struny kosmiczne)
p = - 2/3 ρ (ściany domen)

p = - ρ = - Λ (stała kosmologiczna)

Zeldovich, Okun (1974); Kibble (1976); 
Vilenkin (1985)

Starobinsky (1980), Einasto (1990)
  MPD, Stelmach AJ (1989) m(z) dla strun



Calan/Tololo Project (Chile) od 1989 – 
kierowany przez Mario Hamuy (Cerro 
Tololo Inter-American Observatory)

Pierwsi znaleźli 29 supernowych typu Ia 
i zmierzyli krzywe jasności kamerą CCD

To dało dokładny pomiar H_0 (kalibracja 
dla małych “z”) oraz, jak piszą, “połowę” 

próbki do pomiaru q_0 (duże “z”)
i “przetarło” drogę noblistom

 







Główny błysk w maksimum o 
jasności -19,3 magnitudo 

z reakcji jądrowych
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2 kanały rozpadu (81% i 19%) 
– czas połowicznego rozpadu 77 dni

Czas połowicznego rozpadu 6,6 dnia



 Saul Perlmutter (Shaw Prize 2006) – 
lider “Supernovae Cosmology Project” 

Adam G. Riess i Brian P. Schmid – liderzy 
„High-z SN Search Team”



Przełomowe publikacje:

• Perlmutter S. et al. 
1999, Measurement of 
Omega and Lambda 

from 42 High-Redshift 
Supernovae, 

Astrophysical Journal 517, 
565

5761 cytowań

• Riess A. et al. 1998, 
Observational Evidence 
from Supernovae for an 
Accelerating Universe 

and a Cosmological 
Constant, Astronomical 

Journal 116, 1009 

5597 cytowań



Obserwacje tych 
gwiazd w dalekich 

galaktykach pozwoliły 
na stwierdzenie, że 
dzisiejsza prędkość 

oddalania się galaktyk 
od siebie rośnie 

(przyspieszenie), 
podobnie jak rośnie 

prędkość samochodu 
wyścigowego tuż po 
wyjściu z zakrętu.    



 Wniosek: 
we Wszechświecie 
dominują cząstki 

dające ujemne 
ciśnienie, czyli 
antygrawitację 
Einsteina (tzw. 

ciemna energia), 
choć sam 

Wszechświat nie 
jest statyczny.  



Czy byliśmy 
na bieżąco 

w Szczecinie?
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THE HUBBLE DIAGRAM OF TYPE Ia SUPERNOVAE IN NONÈUNIFORM PRESSURE UNIVERSES
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ABSTRACT
We use the redshift-magnitude relation, as derived by D¸browski, for the two exact nonÈuniform pressure
spherically symmetric Stephani universes with the observer positioned at the center of symmetry in
order to test the agreement of these models with recent observations of high-redshift Type Ia supernovae
(SN IaÏs). By a particular choice of model parameters, we show that these models can give an excellent
Ðt to the observed redshifts and (corrected) B-band apparent magnitudes of the data, but for an age of
the universe that is typically about 2 GyrÈand may be more than 3 GyrÈgreater than in the corresponding
Friedmann model, for which nonnegative values of the deceleration parameter appear to be
favored by the data. We show that this age increase is obtained for a wide range of the nonÈuniform
pressure parameters of the Stephani models. We claim that this paper is the Ðrst attempt to compare
inhomogeneous models of the universe with real astronomical data. Several recent calibrations of the
Hubble parameter from the Hubble diagram of SN IaÏs and other distance indicators indicate a value of
H0^65 and a Hubble time of D15 Gyr. Based on this value for H0 and assuming "º0, the data would imply a Friedmann age of at most 
13 Gyr and in fact a best-Ðt (for q0\0.5) age of only 10 Gyr.
Our Stephani models, on the other hand, can give a good Ðt to the data with an age of up to 15 Gyr.
The Stephani models considered here could, therefore, signiÐcantly alleviate the conÑict between recent
cosmological and astrophysical age predictions. The choice of model parameters is quite robust : in order
to obtain a good Ðt to the current data, one requires only that the nonÈuniform pressure parameter a in
one of the models be negative and satisfy o a o[3 km2 s~2 Mpc~1. This limit gives a value for the acceleration
scalar u5 of order o u5 o[0.66]10~10r Mpc~1, where r is the radial coordinate in the model.
Thus, although the pressure is not zero at the center of symmetry, r\0, the e†ect of acceleration is
nondetectable at the center, since the acceleration scalar vanishes there. However, the e†ect of the nonuniform
pressure on the redshift-magnitude relation is clearly seen, since neighboring galaxies are not
situated at the center, and they necessarily experience acceleration. By allowing slightly larger negative
values of a one may Ðne-tune the model to give an even better Ðt to the data.
Subject headings : cosmology: theory È galaxies : distances and redshifts È supernovae: general



Nowe wątki: 
Robert Caldwell (1999) – antygrawitacja 

jest większa niż sądzono (dominują cząstki 
określane jako “fantom”) i prowadzi do 

nagłego i  całkowitego rozerwania Wszech-
świata (obserwator na Ziemi zorientuje się 

o tym fakcie zbyt późno, jeśli nie będzie 
obserwował tego, co dzieje się daleko w 

kosmosie).



Wielkie Rozerwanie (Big-Rip)



Satelita SNAP – Supernovae 
Acceleration Probe (ok. 2020)



 SNAP “w akcji”



Thank you for your attention!
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