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L'UNIVERS ÉS TOT:

L'espai

La matèria

L'energia

El temps

Està en contínua evolució.

Cada objecte de l'univers canvia, el mateix 
que les nostres idees respecte d'ells.



Fa menys d'un segle comptem amb suficients 

observacions per quantificar a l'univers i fer 

ciència al respecte.

Fins fa uns quants anys vam tenir informació sobre 

l'univers per estudiar-lo. Abans hi havia només 

especulacions.



La nostra apreciació intuïtiva de l'univers no és el model 
estàndard de la gran explosió.

Històricament, les cultures intenten explicar-se l'univers. 
Per exemple, els babilonis pensaven que la Terra era 
plana amb certes elevacions, sostinguda per elefants que 
al seu torn es posaven sobre una tortuga que era 
envoltada per una serp. Si tremolava argumentaven que 
es devia al reacomodament dels elefants.



Posada a prova del Model
L'ombra d'un elefant i una 
tortuga: mai es veu així 
l'ombra de la Terra sobre la 
Lluna.

Només una esfera té sempre 
una ombra circular. El model 
es comprova en un eclipsi de 
Lluna.



La ciència avança

◼ Reflexionant

◼ Pensant en preguntes que fer-li a la natura

◼ Experimentant

◼ Pensant sobre els resultats

◼ Socialitzant el nou coneixement per mitjà d'articles

◼ Quan altres pensadors comenten favorablement 
sobre les nostres idees el coneixement es 
consolida. També quan aprenem dels nostres 
errors.



Model Estàndard de la Gran Explosió

◼ Aquest és el més senzill i explica les modernes 

observacions:

• Expansió de l'univers

• Radiació de fons

• Abundàncies químiques

• Isotropia

❑ Hi ha altres models, descartats perquè no expliquen les 

observacions.

❑ La ciència no pretén tenir la 

veritat - és inabastable.



Expansió de l'univers

▪ Fa 14.000 milions 

d'anys es va originar 

l'univers.

▪ Es va formar quan hi 

va haver un 

alliberament 

d'energia del buit.

▪ A l'expandir-se, es 

refreda.

▪ Al refredar-se, 

l'energia es 

converteix en matèria

Temps

Nucleosíntesi

Sistema Solar

Present 3 K

Formació de galàxies

(El gràfic no està a escala)
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La física que s'ha estudiat a la 

Terra aplicada a la resta de 

l'univers és astrofísica.

Albert Einstein va descobrir 

que l'energia es pot 

transformar en matèria i 

viceversa. A l'inici de 

l'univers l'energia del buit va 

esdevenir matèria.

A l'interior de les estrelles es 

transforma matèria en 

energia, per això brillen.

Equivalència entre matèria i energia

E = mc2

quarks , leptons

p+ n   e-



Més tard es va recombinar 

per formar àtoms neutres

Els àtoms van formar núvols 

i dins les primeres galàxies 

amb les primeres estrelles.

Al principi la matèria 

estava ionitzada

Molt més tard, es van integrar els planetes 

rocosos, com la Terra i més endavant va sorgir 

la vida.



E = mc2

H   format per un protó  p+

4 H  es transformen en He + 2ν + 2e+ + 2γ

Evolució química
Durant el primer minut d'existència de l'univers es van 

formar els protons, els neutrons i els electrons. Aquests al 

seu torn van conformar els àtoms més simples, H i He.

La resta dels elements van sorgir dins de les estrelles a 

partir de les reaccions termonuclears.

Els àtoms més pesats, com la plata i l'urani, es 

produeixen en condicions extremes d'alta energia, en 

esdeveniments de supernova o quan estrelles de 

neutrons es fusionen.

Milers de milions d'anys després de la gran explosió es 

van formar els elements pesats a partir de l'evolució 

estel·lar.



Per explicar la matèria de la vida diària n'hi ha prou 

amb quarks, constituents de protons i neutrons, de 

leptons, un dels més coneguts és l'electró i de les seves 

interaccions, com l'electromagnetisme.

Aquesta relativa senzillesa de el model físic ajuda a 

comprendre com ha d'haver estat l'univers recentment 

format, on l'energia es transformava en matèria i 

aquesta en energia.

Família Interacció

leptons electró neutrí electromagnetisme

quarks up down força nuclear forta

barions protó neutró força nuclear feble, força nuclear forta

La física i la cosmologia



Per mitjà d'observacions s'aprèn

◼ Les propietats físiques dels objectes celestes

◼ Mides i distàncies

◼ Temps i edats

◼ Taxa d'expansió de l'univers

◼ Temperatura de la radiació de fons

◼ Abundàncies químiques

◼ Estructura de l'univers

◼ Per que la nit és fosca

◼ L'existència de la matèria fosca i de l'energia 

fosca



El Sol

Els objectes més 
estudiats són els 
més brillants, per 
la facilitat de fer-
ho.

El Sol i la resta de 
les estrelles són 
els objectes més 
ben coneguts.



Planetes extrasolars

A més d'estrelles 
s'han descobert 
milers de planetes 
en els últims anys, 
no perquè emetin 
llum, sinó perquè 
pertorben les 
òrbites estel·lars.



Vida
Una altra propietat 
de l'univers és la 
vida. Encara no hem 
descobert vida fora 
de la Terra.          

Pensem que 
requereix d'aigua per 
florir perquè aquesta 
facilita l'intercanvi 
de substàncies i la 
formació de 
molècules 
complexes.



Matèria interestel·lar

L'espai entre estrelles no està buit, és ple de matèria 
interestel·lar. A partir d'aquesta substància es formen les 
noves estrelles.

Les estrelles neixen dins de 
núvols de gas i de pols. Els 
núvols es comprimeixen 
formant noves estrelles que 
passen la major part de la 
seva existència 
transformant l'hidrogen 
del seu nucli en heli i 
energia.               

Posteriorment es produeix carboni, nitrogen i oxigen; els 
elements de què estem formats.



Quan les estrelles esgoten els seus combustibles 
llancen a l'espai els elements químics creats al seu 
interior.
A mesura que es succeeixen les generacions 
estel·lars el medi interestel·lar - on neixen noves 
estrelles - s'enriqueix més amb aquests elements.

Cicle de Vida d'una estrella



Cúmuls d'estrelles
Moltes estrelles estan aglomerades en cúmuls que 
contenen entre 100 i 1.000.000 d'estrelles

El Joier o Caixa de 
Joies, un cúmul obert

Omega Centauri, un 
cúmul globular



Galàxies

Els conglomerats per 
excel·lència són les 
galàxies, les espirals com 
la nostra, posseeixen uns 
cent mil milions 
d'estrelles, cadascuna 
amb els seus planetes, 
satèl·lits i cometes, gas, 
pols i la major part de la 
matèria anomenada fosca.

Galàxia del Remolí (Whirlpool) 
Font: Hubble Space Telescope



Estructura de l'univers

Els grups de galàxies estan acomodats en el 
que s'anomena l'univers filamentari.



Podríem pensar que l'univers 
és un bany de bombolles on la 
matèria envolta espai mancat 
de galàxies i com més passa el 
temps més augmenta el 
volum mancat de matèria.

Conforme s'expandeix l'univers els espais entre els 
cúmuls de galàxies augmenten i l'univers es dissol 
més.



Model de l'univers filamentari

Font: Millennium Project  del 

Max Planck Institute, Alemanya

Els cúmuls i 
supercúmuls de 
galàxies es troben 
en els filaments, 
com en la 
superfície d'una 
bombolla.

Els models 
mostren el mateix 
que les 
observacions.



Estructura de l'univers: síntesi

◼ Les estrelles es troben en cúmuls.

◼ Els cúmuls d'estrelles estan en galàxies.

◼ Les galàxies es troben formant cúmuls de 
poques galàxies fins de milers d'elles.

◼ Les estructuresmés grans de l'univers són 
els filaments, compostos de cúmuls i 
supercúmuls de galàxies.



Podem estimar 
el que mesura 
un metre, com 
un nen i també 
una unitat mil 
vegades més 
gran, un 
quilòmetre ...

Per arribar a la Lluna 
necessitem tres dies i per a 
recórrer la distància entre el 
Sol i Júpiter uns quants anys.

La distància a les estrelles 
properes és mil vegades més 
gran.

Distància en el Cosmos

... una distància mil vegades 
més gran, mil quilòmetres, 
es recorre en un avió en un 
parell d'hores.



Gran explosió 14 000 000 000

Formació de les galàxies 13 000 000 000 

Formació del Sistema solar 4 600 000 000

Aparició de la vida en la Terra 3 800 000 000

Aparició de la vida complexa 500 000 000

Aparició dels dinosaures 350 000 000

Extinció del Cretàcic 65 000 000

Aparició de l'home modern 120 000

L'aparició de l'Home és molt recent

Temps en el Cosmos en anys



Analitzant la radiació que emeten, reflecteixen o 
absorbeixen els astres, coneixem la seva naturalesa.

Les imatges ens permeten 
determinar la posició, l'aspecte i la 
quantitat de llum que emet un astre.

L'espectre ens permet conèixer la 
seva composició química, 
temperatura, densitat i velocitat 
(efecte Doppler).

Observant l'univers



Pilars del Model Estàndard

Expansió de l'univers
El desplaçament o corriment cap al roig de 
les línies espectrals demostra l'expansió.
(La llum dels astres que s'acosten a 
l'observador és més blau i més vermella 
quan s'allunyen).
Els grups de galàxies s'allunyen els uns dels 
altres i com més allunyats estiguin a més 
velocitat s'allunyen.

Abundàncies químiques de l'Univers
En els primers minuts del Cosmos, només es 
van poder formar H i He; l'expansió va 
frenar la producció: la radiació va perdre 
energia i ja no es va poder convertir en 
protons i neutrons. C, N i O es van formar a 
l'interior de les estrelles i es van barrejar 
amb el medi interestel·lar quan aquestes van 
morir.



L'espai es va dilatar, també els 
fotons es van expandir. Els que 
van ser raigs gamma de longitud 
d'ona minúscula ara són ones de 
ràdio.

Mesurant l'expansió còsmica es 
pot calcular l'edat de l'univers: 
14.000 milions d'anys. Aquesta 
determinació és superior a l'edat 
dels astres més antics.

Expansió còsmica



◼ Les missions COBE, 

WMAP i PLANCK 

van fer un mapa del 

cel de la radiació 

CMB, cada cop amb 

més detall, detectant 

petites fluctuacions: 

empremtes de 

grumolls de matèria 

a partir dels quals 

van començar a 

formar-se galàxies.

Fons còsmic de microones

(Cosmic Microwave Background, CMB) 

Radiation



Té vores l'univers?

Una condició necessària per a 
l'estabilitat de l'univers és que 
estigui en contínua expansió. 
D'una altra manera deixaria 
d'existir com ho observem ara. 
L'expansió de l'univers és un 
altre dels pilars del model 
estàndard de la Gran Explosió.

Però... no hi ha centre de 

l'expansió



La gravetat domina l'univers?

L'univers conté 
massa, llavors té una 
força de gravetat 
enorme. La gravetat 
atrau.

L'expansió a partir de 

la gran explosió 

compensa la gravetat.

L'univers s'està accelerant, però es desconeix la 
font d'energia que produeix aquest fet.



Com més lluny estan els objectes, més es veuen com van 
ser abans. És a dir, les galàxies properes són diferents a 
les llunyanes

Les galàxies llunyanes són 

amorfes i petites
Galàxia espiral propera



Evolució
Hi ha un límit més enllà 
del qual no tenim 
informació sobre el 
Cosmos.

És a dir que no podem 
veure els astres la llum 
triga més de catorze mil 
milions d'anys a arribar.

Si el nostre univers fos petit només 
tindríem informació d'una petita secció, 
i si fos infinit seria mínima.



La part INVISIBLE de l'univers, 

95% de matèria fosca i energia 

fosca, es detecta degut a la seva 

acció sobre els objectes VISIBLES.

Es desconeix de quin tipus de 

matèria està constituïda.



Superfície del mar

És com si fóssim 
biòlegs marins i només 
poguéssim veure la 
superfície del mar.

Fons del mar

Si traguéssim el cap 
descobriríem una gran 
diversitat.



La matèria fosca

Sabem que hi ha matèria que no és visible, tan sols es 
coneix per la força de la gravetat que exerceix sobre la 
matèria visible - astres, galàxies.

Es pensa que la matèria 

fosca es distribueix de 

forma filamentària. Les 

formes blaus són 

galàxies llunyanes.

Les línies grogues són els 

senders de llum emesa 

per les galàxies: sense 

matèria fosca aquestes 

serien rectes.



Les estrelles giren al voltant del 
centre de la galàxia perquè la 
seva massa les atrau. Els cúmuls 
de galàxies es mantenen lligats a 
causa de la força de la gravetat 
del conjunt.

Hi ha objectes que giren al voltant d'altres que no 
veiem. Per exemple, hi ha grups estel·lars que es 
traslladen al voltant de forats negres.

La matèria fosca no 
es veu però se sent: es 
detecta per mitjà de la 
força de la gravetat.



La primera 
imatge presa 
d'un forat negre 
supermassiu es 
va presentar en 
una conferència 
de premsa el 10 
d'abril del 2019.

Un consorci de més de 200 
científics i 60 institucions en 18 
països de 6 continents són part 
del Telescopi Event Horizon: 8 
radiotelescopis a tot el planeta.

“Ombra” i l'horitzó de successos 
del forat negre supermassiu al 

centre de M87, 6.500 milions de 
vegades més massiu 

que el nostre Sol.                       
Font: Event Horizon Telescope).

Centre de M87, distant  

53,5 milions d'a.l. del Sol          

Font: NASA/CXC/Villanova

University/J. Neilsen



A llarg termini l'univers se seguirà expandint. La 
velocitat d'expansió augmenta amb el temps, és 
accelerada. No se sap quina energia la produeix, la 
se l'anomena fosca.

Després d'uns trilions d'anys es consumirà tota la 
matèria interestel·lar i ja no hi haurà formació de noves 
estrelles.

Els protons es desintegraran i els forats negres 
s'evaporaran.

L'univers serà immens, poblat amb matèria exòtica i 
ones de ràdio de baixa energia.

Evolució de l'univers



La geometria de l'univers depèn de 
la constant cosmològica

Tancat Ω 0>1

Obert Ω 0<1

Pla Ω 0=1
(predita per la teoria

inflacionista i coincident

amb les observacions)



L'evolució depèn de què estigui fet l'univers

Constant cosmològica

total=1.0
Elements pesants

Neutrins

Estrelles

H i He 

lliures

Matèria Fosca

Energia Fosca



Èxits del Model del Big Bang
(prediccions-verificació)

•Expansió:

descoberta en 1936 per E. Hubble.

•Radiació còsmica de fons: 

descoberta en 1965 per A. Pencias i R. Wilson.

• Abundància d'elements lleugers: 

demostrada a mitjans del segle XX

• Estructura a gran escala: 

descoberta a finals de segle XX



Destinació final de l'univers

(Escenaris possibles)

• Big Crunch (reversió de l'expansió)

• Pla, Mort tèrmica (detenció de l'expansió)

• Infinit, pla, en expansió permanent 
(aquest és l'escenari acceptat avui)

• Big Rip (Gran esquinçament)

El futur de l'univers depèn del que 

contingui, de la massa crítica i de 

l'existència de l'energia fosca.



Font: Daniel Thomas - Mapping the sky

Forma i Destí de l'univers

temps
Bang

Pla, la matèria domina l'univers, l'expansió 
es desaccelera (mort tèrmica)               

descartat

Es reverteix l'expansió (Big Crunch) -
descartat de moment
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Cap al futur

S'accelera encara més 
per acció de l'energia
fosca (Big Rip)

Infinit, pla,  
expansió 

accelerada, mai 
s'atura



Història  de l'univers



Vivim en una 
època 
extraordinària 
en la qual 
podem pensar 
en l'univers 
amb fonaments 
físics.

És probable que les nostres idees al respecte es 

modifiquin, però així és la ciència.

Epíleg



Moltes gràcies per 

la seva atenció!


