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Всесвіт від Великого Вибуху до сьогодні 



  

Однорідність і ізотропність реліктового випромінювання 
(відсутні збурення густини і гравітаційні хвилі) 

T=2.7255 K  в кожній точці небесної сфери
(спостерігач в центрі сфери) 



  



  

Таким був наш Всесвіт 13.7 мільярдів  років тому (380 000 років після 
Великого вибуху) –  не було ні зір, ні галактик, тільки згущення і 
розрідження  з контрастом ~0.001%

Скалярна мода квантових флуктуацій метрики простору-
часу та густини інфлатона (density waves): 

1) Флуктуації температури реліктового випромінювання
    Експерименти: COBE, BOOMERANG, MAXIMA, WMAP, SP, ACT, Planck
  

 
  



  

Скалярна мода квантових флуктуацій метрики простору-
часу та інфлатона (density waves): 

2) Формування структури Всесвіту (зорі 1-го покоління, галактики, 
скупчення галактик, ..., зорі 2-го та планети) та поява Життя
     
  



  



  

Гравітаційні хвилі від інфляції розтягують та стискають 
плазму, індукують її локальні рухи 

Локальні  рухи плазми зумовлюють флуктуації температури 
реліктового електромагнітного випромінювання (ефект Доплера) та 
його поляризацію  



  

Тензорна мода квантових флуктуацій метрики простору-
часу (gravitational waves): 

1) Реліктові гравітаційні хвилі 
    Ще не зареєстровані в прямому експерименті!

2) Завиткова структура поляризації реліктового випромінювання 
 Експеримент:  BICEP2, 2010-2012, Південний Полюс, Станція                  

         Амундсена-Скотта

 
  



  

Гравітаційна хвиля: 
поширення  деформації простору (стиснення в одному напрямку, 
розтягнення в перпендикулярному) в площині, перпендикулярній до 
напрямку поширення



  

 E- і B-моди поляризації електромагнітного випромінювання 
  

E-мода поляризації  електро-
магнітного випромінювання  в 
області згущень (червоним) та 
розріджень (синім) плазми, 
зумовлена його розсіюванням на 
вільних електронах  

B-мода поляризації  електро-
магнітного випромінювання  в 
області згущень (червоним) та 
розріджень (синім) плазми, 
зумовлена його розсіюванням на 
вільних електронах при  
проходженні через них 
гравітаційної хвилі 



  

 E- і B-моди поляризації електромагнітного випромінювання 
  



  

Завиткова структура поляризації (B-мода) реліктового 
випромінювання, зареєстрована в експерименті  BICEP2 

 
  



  

 B-мода поляризації, зумовлена  гравітаційним 
лінзуванням на об'єктах переднього фону 

 

Основний вклад на малих кутових масштабах (<1°) 



  

r=0  виключається на 
рівні достовірності 5.9σ !



  

 Проблема

       BICEP2-2014                                            Planck-2013

   0.15<r<0.27  (95%)                            r<0.11  (95%)



  

Bисновки 

● Експериментально підтверджено існування реліктових    
гравітаційних хвиль.

● Експериментально підтверджено інфляційну модель 
Всесвіту.

● Експериментально підтверджено квантові флуктуації 
метрики простору-часу та квантову гравітацію.

Необхідна перевірка в інших експериментах.

Очікування: Planck-2014, BICEP3, Keck Array, ABS,

                       ACTpol, Class, Spider, Piper ...



  

Дякую за увагу!
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