
Galaksit ja kosmologia – harjoitus 6. syksy 2015
Tehtävät on palautettava maanantaina (30.11) klo 12.00 mennessä toisessa kerroksessa

olevaan laskuharjoituslaatikkoon – käsitellään luennon jälkeen (1.12) klo 11.45

1. Havaitsemme galaksijoukkoa, jossa kuuma galaksienvälinen kaasu säteilee röntge-
nalueella. Röntgenspektristä havaitaan, että tyypillisen röntgenfotonin energia on
noin E = kbT = 0.5 keV.

• Osoita, että joukon kaasun lämpötila on noin T ∼ 6×106 K. Galaksien radiaa-
linen nopeusdispersio joukossa on σ ∼ 350 kms−1. Osoita että tällä nopeudella
liikkuvan vetyatomin (protoni+elektroni) kineettinen energia vastaa suurinpiir-
tein yksi-ulotteista liike-energiaa (kBT/2) lämpötilassa T ∼ 7 × 106 K.

2. Oletetaan, että Coma-galaksijoukossa liikkuu galaksi keskimääräisen radiaalisen no-
peusdispersion σr ∼ 977 kms−1 suuruisella vakionopeudella. Laske, kuinka kauan
galaksilta kuluu aikaa joukon reunalta reunalle liikkumiseen, jos oletataan joukon
halkaisijaksi R ∼ 6 Mpc. Vertaa tätä lukua Hubblen aikaan tH = 1/H0 ja pohdi,
ovatko galaksit Coma-galaksijoukossa dynaamisesti relaksoituneita (oleta H0 = 67.8
km/s/Mpc).

3. Olettaen (virheellisesti), että galaksien nykyiset luminositeetit eivät muutu ja et-
tä säteilyn energia ei vähene punasiirtymän funktiona, laske kuinka kauan kestäisi
maailmankaikkeuden galakseilla säteillä sama energiamäärä, kuin mikä tällä het-
kellä löytyy kosmisesta taustasäteilystä (muistele säteilyn energiatiheyden käsitettä
esim. 3. laskuharjoituksista). Käytä maailmankaikkeuden kokonaisluminositeetille
arvoa LUniverse ≈ 1.4 × 108hL�Mpc−3. Arvioi tuloksen perusteella voisiko kosmisen
mikroaaltotaustan energia olla edes teoriassa peräisin tähdistä?

4. (a) Deuteriumin tuotanto pääsi käyntiin varhaisessa maailmankaikkeudessa kun
lämpötila oli laskenut arvoon kBT . 70 keV. Osoita, että tämä tapahtui noin
350 sekuntia alkuräjähdyksen jälkeen ja osoita lisäksi, että noin 24% vapais-
ta neutroneista olivat hajonneet tähän aikahetkeen mennessä, kun neutronien
puoliintumisaika on τ = 887 ± 2 s.

(b) Laske miten nukleosynteesin ennustama heliumin (4He =2p+2n) määrä eroaisi
nykisestä arvosta, mikäli neutronien hajoamisaika olisi ollut a) τ = 700 s tai
b) τ = 1100 s, arvon τ = 887 ± 2 s sijaan.

5. Maailmankaikkeuden kehitys hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa.

(a) Lähtien liikkeelle Friedmannin yhtälöistä muodosta yleinen lauseke mittakaava-
tekijän a:n kehitykselle ajan funktiona laakeassa täysin pimeän energian domi-
noimassa maailmankaikkeudessa, ΩΛ,0 = 1, Ωm,0 = 0, h = 0.671

(b) Planckin havaintojen mukaan ΩΛ,0 = 0.682, Ωm,0 = 0.318, h = 0.671 ja maa-
ilmankaikkeus on laakea. Mikä on vastaava yleinen lauske mittakaava-tekijän
a:n kehitykselle ajan funktiona tässä mallissa.

(c) Vertaa saatuja lausekkeita ja laske maailmankaikkeuden mittakaava-tekijän ko-
ko tulevaisuuden ajanhetkille t = 100 ja t = 1000 miljardia vuotta alkuräjäh-
dyksen jälkeen molemmissa malleissa a) ja b). Lopuksi vertaa saatuja lausek-
keita kosmista inflaatiota kuvaaviin lausekkeisiin. Muistuttaako maailmankaik-
keuden alun kehitys maailmankaikkeuden loppua?


