
 

Структура і еволюція Всесвіту

1. Структура

Новосядлий Б. 



Еволюція телескопів:    

XVIII-XIX ст.  



Еволюція телескопів:  

XX ст.  



Еволюція телескопів:  

кін. XX — поч. XXI ст.  

ДВТ, ПЄО, Чілі  

КекІ і КекІІ, 

Мауна Кеа, Гавайї  



Еволюція телескопів:  

У 2-ій половині XX ст. Астрономія стала всехвильовою  



Космічні телескопи
XXI-го ст.  

INTEGRAL 

Космічний телескоп 
ім. Габбла 

WMAP 



 

1. Великомасштабна структура 
Всесвіту





Фотометричний парадокс, 
або чому нічне небо чорне?

Томас Діґес, англ. матем.                              – 1576

Йоган Кеплер, нім. астрон. і матем.            – 1610

Едмонд Галлей, англ. астрон. і матем         – 1740 

Жан Шезо, швейц. астрон.                           – 1744 

Генрих Ольберс, нім. астрон. і лікар           – 1823 

        Парадокс Шезо–Ольберса         























Галактики 

Масивна гравітаційно зв'язана 
система, що складається із зір, 
міжзоряного газу і пилу, темної 
матерії (90%).
 
Масштаби від карликових (107 зір) 
до гігантів (1012).
 
Мають внутрішню структуру, за 
якою класифікуються, спектральні 
особливості. 
L ~ 1000 ÷ 100 000 с.р., 
d ~ 1 000 000 с.р.

NGC 4414, типова спіральна 
галактика у Волоссі Вероніки
L ~ 17 кпк, d ~ 20 Мпк



Групи галактик

Групи галактик – найменші 
сукупності галактик
N ~ 10 гал., L ~ 1÷2 Мпк,
m ~ 1013 M

⊙ 
<V> ~ 150 км/

с

Секстет Сейферта – компактна група 
галактик

NGC 87, 400 млн с.р.





Великомасштабна 
структура
(1980-і):

Надскупчення 
галактик

Порожнини

Ланцюжки 
галактик

Стінки з 
галактик

















“Всесвіт однорідний і ізотропний”
                                       1917р., Альберт Айнштайн

“Всесвіт однорідний і ізотропний, закони фізики і фізичні 
константи одинакові всюди і завжди”

XXст., сучасна космологія

“Всесвіт, який перебуває у непервному 
вічному русі, немає ні центра, ні сфери, 
яка його обмежує, ні верху, ні низу, він 
однорідний. В різних його частинах 
панують одинакові закони”
                                                                 
1 пол. XV ст., Микола Кузанський



 Розбігання галактик (1929 р.):

        V = H R

  t = 1/H - вік Всесвіту 

  H=74 км/с∙Мпк

  t=14 млрд. років

 Проблема                        
                сингулярності



   Реліктове випромінювання:

T=2.725±0.001 K

COBE (10°):         

    ΔT/T=0.0000011

WMAP (0.5°):      

      ΔT/T=0.000027



Темна матерія

Обертання галактик

Динаміка скупчень 

галактик

Формування 

структури Всесвіту

Фріц Цвіккі, 1933 р.



Прискорення розширення Всесвіту.
Темна енергія.

1998 р.

Космічний 
телескоп ім. 

Габбла  



Класична  механіка: 

      g=-4πGρr
 

ЗТВ:  

 g=-4πG(ρ+3P/c2)r



Ключові відкриття у космології:

 Всесвіт галактик                                                       1925
 розширення Всесвіту                                               1929
 реліктове випромінювання  (РВ)                            1965
 планківський спектр РВ                                           1966
 великомасштабна структура Всесвіту                  1980-і
 флюктуації температури РВ                                    1992
 темна матерія                                                          1990-і
 густина баріонної матерії                                        1997
 прискорене розширення (темна енергія)                1998
 адіабатичні збурення як зародки структури           2003 



Ключові ідеї у космології:

 однорідність і ізотропність Всесвіту         XV cт.    (5 ст.)

 космологічна стала   (темна енергія)          1917        (90)

 нестаціонарність Всесвіту                           1922         (7)

 темна матерія                                                1933        (60)

 реліктове випромінювання  (РВ)                1948         (17)

 космологічний нуклеосинтез                      1948         (48)

 флюктуації температури РВ                        1967         (25)

 інфляція у ранньому Всесвіті                      1979         (10) 
            



 Проблема горизонту:



 Інфляція розв'язує проблему горизонту:



Всесвіт від квантової флюктуації до 
сьогодні:



Динаміка майбутнього розширення 
Всесвіту залежить від природи 
темної енергії:



Інфляційна стадія розширення і 
фазові переходи в ранньому 
Всесвіті:



Космологічний нуклеосинтез – перші 
3 хвилини після Великого Вибуху:



Космологічний нуклеосинтез – 
залежність вмісту ядер легких 
елементів від густини баріонної 
речовини:
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