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1 Kosmologiens opgave

Kosmologi betyder læren om kosmos. Kosmologiens opgave er at opstille en fysisk model for
Universet som helhed. Man kan starte med at spørge: hvordan kan det overhovedet være muligt
at beskrive Universet som helhed i en fysisk model som vi kan gøre os h̊ab om at kunne regne p̊a?
Hvis vi ser ud af vinduet, s̊a ser verden meget kompleks ud med træer og mennesker og sole og
planeter og computere, o.s.v. Det er klart, at det ikke er verden i den grad af detalje kosmologien
gør sig h̊ab om at beskrive, men derimod Universet p̊a meget store længdeskalaer. Grunden
til at dette mere beskedne mål med kosmologien faktisk har vist sig muligt at gennemføre i
forbløffende grad er det observationelle faktum, at Universet p̊a stor skala synes at være ret
simpelt. I starten af den moderne kosmologis historie, for ca. 100 år siden, var denne simpelhed
noget man antog for ligesom at kunne komme igang, men efterfølgende er det faktisk blevet
bekætet ved observationer, at Universet kan siges at være simpelt - s̊a simpelt at det i sig selv
kan siges at udgøre et problem.

2 Det kosmologiske princip

Den tekniske term man bruger omkring Universets simpelthed er det kosmologiske princip. Jeg
bryder mig ikke selv om denne term som forekommer mig forvirrende, men det er s̊adan man
taler om sagen indenfor kosmologien. Det kosmologisk princip udsiger:

• Universet er homogent (samme tæthed overalt

• Universet er isotropt (det ser ens ud i alle retninger)

Rent empirisk har det vist sig, at det kosmologiske princip er opfyldt i forbløffende grad.
Det kan man bl.a. konstatere ved at observere en str̊aling, der blev udsendt ca. 380.000 år
efter Big Bang - den kosmiske mikrobølgebaggrundstr̊aling. Det kommer vi tilbage til senere i
dette kurset og iøvrigt i flere andre kurser, der gives p̊a instituttet.

Undertiden kan man støde p̊a det perfekte kosmologiske princip som ud over de to oven-
nævnte punkter ogs̊a kræver:

• Universet det samme til alle tider
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Særligt fortalerne for den s̊akaldte Steady State Teori (Hoyle, Bondi, Narlikar og andre) var
af filosofiske grunde tiltrukket af denne skærpelse af det kosmologiske princip. I 1950erne og
1960erne var der heftig diskussion omkring dette spørgsmål, men særligt efter opdagelsen af
den kosmiske mikrobølgebaggrundstr̊aling blev dette synspunkt mere og mere udgrænset, og
det perfekte kosmologiske princip er nu endt p̊a videnskabens lange liste af gode ideer, der viste
sig at være forkerte.

Hvorfor opfylder Universet det kosmologiske princip? Det er et dybt spørgsmål som man
må sige stadig ikke er afklaret. De fleste vil sige, at det hænger sammen med processer helt i
starten af Universets historie - særligt en s̊akaldt inflationsfase med eksponentiel ekspansion i
de første ufattelig små brøkdele af et sekund af Universets historie. Det er der dog ikke enighed
om, og det er stadig muligt, at ideen om inflation må g̊a samme vej som ideen om Steady State.
Det er et omr̊ade, hvor dygtige nye folk, måske nogen af Jer, kan gøre en forskel ved at se p̊a
med nye øjne.

3 Konsekvenserne af det kosmologiske princip: funk-

tioner kun af tiden og rumtidsmetrikken

Det kosmologiske princip gør det voldsomt meget enklere at lave kosmologiske modeller. Frem
for at skulle beskrive meget komplekse Universer, hvor f.eks. tætheden ρ kunne være en funk-
tion, der kunne afhænge b̊ade af tiden og tre rumlige koordinater x, y, z p̊a komplekse måder,
s̊a kan vi nøjes med at overveje funktioner af tiden. Fysiske størrelser som tæthed ρ, tryk P ,
temperatur T , energitæthed ε kan alle betragtes som værende alene funktioner af tiden t.

I mekanikkurset har I allerede truffet bekendskab med Minkowski-metrikken for rumtiden
som kan bruges til at beregne rumtidsintervallet mellem to rumtidsbegivenheder:

ds2 = c2dt2 − [dx2 + dy2 + dz2] (1)

I polære koordinater ser den s̊adan ud:

ds2 = c2dt2 − [dr2 + r2dΩ2] (2)

hvor dΩ2 = dθ2 + r2sin(θ)2dφ2. I starten af 1900-tallet opstillede folk som Robertson, Walker,
Friedmann og Lemâıtre en generel rumtidsmetrik for en generelrelativistisk rumtid, der opfylder
det kosmologiske princip:

ds2 = c2dt2 − a(t)2[dx2 + dy2 + dz2] = c2dt2 − a(t)2[dr2 + S2
κdΩ2] (3)

hvor

Sκ =


Rsin(r/R) if κ = +1
r if κ = 0
Rsinh(r/R) if κ = −1

, (4)

Her skal man bemærke, at der er dukket en ny funktion op, a(t), som kaldes skalafaktoren.
Det er en funktion, der kun afhænger af tiden og som skalerer hele den rumlige del af metrikken
op og ned. N̊ar man beskriver rumtiden med denne metrik tænker man sig, at alle objekter har
konstante s̊akaldt medfølgende koordinater r, θ, φ. Derudover er der nu tre muligheder, bestemt
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ved tre mulige vædier af krumningskonstanten κ. R kaldes krumningsradius. De tre mulige
værdier for κ svarer henholdsvis til en lukket geometri ligesom overfladen af en kugle (κ = +1),
en flad (Euklidisk) geometri (κ = 0), og en åben geometri (κ = −1). I faget Geometri1 kan I
g̊a mere i dybden med den matematiske disciplin geometri.

3.1 Eksempler p̊a brug af metrik til beregning af længer, arealer og
rumfang

Begrebet metrik kan være lidt abstrakt, s̊a det kan være nyttigt med nogle eksempler p̊a, hvad
man kan bruge metrikken til.
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