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Зорилго

◼ Ертөнцийн тэлэлтийг ойлгох

◼ Ертөнцөд төв байхгүй гэдгийг ойлгох

◼ Хаббл-Леметрийн хууль

◼ Хар маттерийг хэрхэн илрүүлсэнг ойлгох



Агуулга

Энэхүү семинар нь:

Орчлон ертөнцийн үүсэл: Их тэсрэлт

Галактикууд: тэд орон зайгаар "хөдөлдөг" 

биш, орон зай нь өргөжиж байна

Hubble-ийн тогтмол: v = H x d

Орчлон ертөнцийн төв гэж байхгүй

Бичил долгионы дэвсгэр

Гравитацийн линз.



Загвар, таамаглал, баталгаа:

Ширээн дээр туршилт хийх

Хэрвээ ширээний бүтээлэг хурдан сугалж авбал 
үрэлтийн хүч нь хүснэгтийн обьектууд дээр ажиллах 
цаг хугацаа байх албагүй бөгөөд энэ нь яагаад унах 
аргагүй юм бэ гэдгийг тайлбарладаг. Туршилт 
амжилттай болж, физик бол юу болохыг урьдчилан 
тааварлах шинжлэх ухаан юм.

Дэлхий дээр бидний хөгжүүлсэн физик нь бидний 
бусад бүх ертөнцөд хэрэглэдэгтэй адилхан юм.

Таамаглал: Хэрэв та ширээн 
дээр ширээн дээрээсээ хурдан 
ширгээд байвал ширээн дээр 

юу ч байхгүй болно. Хэрэв бид 
үүнийг баталгаажуулж чадвал 
бидний таамаглал биелсэн.



Улаан руу чиглэсэн хөдөлгөөн

◼ Химийн элемент бүрийн 
шингэсэн гэрэл нь шугамыг 
харуулдаг. Энэ нь түүний спектр 
бөгөөд энэ нь элемент бүрийн 
шинж чанар юм.

◼ Бид галактикуудаас гэрэл 
ажиглаж байх үед шугамууд нь 
спектрийн улаан төгсгөл рүү
шилжиж байгааг харж болно. 
Галтхааныг цааш үргэлжлүүлэн, 
улаан шилжилтийг ихэсгэдэг.

◼ Үүнийг биднээс хол зайд байгаа 
галактикийн үр дүн гэж 
тайлбарладаг.



Улаан руу чиглэсэн хөдөлгөөн

◼ Ойролцоох галактикийн харьцангуй жижиг, 

тогтмол бус хөдөлгөөнтэй: Том Магелланан үүл 

+13 км / сек, Жижиг Магелланик үүл -30 км / с, 

Andromeda Galaxy -60 км / сек, M32 +21 км / с.

◼ Virgo кластерт (50 сая километрийн зайд) бүх 

галактикууд биднээс хол зайд 1000- 2000 км / 

сек-ийн хурдаар хөдөлж байна.

◼ Кома Беренис суперчерт (300 сая километрийн 

зайд) хурд нь 7000-800 км / с хооронд байдаг.



Улаан руу чиглэсэн хөдөлгөөн

◼ Эсрэг чиглэлд М 74 хэм нь 800 км / с, 1130 км / 

с-ээс 77 м /

◼ Хэрэв бид алсад болон сулхан галактикуудыг 

ажиглавал эдийн засгийн хямралын хурд улам 

бүр нэмэгдэх болно: NGC 375 галактик нь 6 200 

км / с, NGC 562 нь 10 500 км / с, NGC 326 нь 

1400 км / с,

◼ Бидний ажигласан чиглэлээс хараат бус 

галактикуудаас бусад бүх зүйл биднээс холдож 

байна.



Доплерийн эффект

◼ Хэрэв түргэн тусламжийн 

машин, мотоцикл эсвэл галт 

тэрэг ойртвол бид өндөр 

дуу чимээг сонсох болно. 

Тэднийг хөдлөхөд бид бага 

дуу чимээ сонсдог.

Дээрх жишээний адил бид ертөнцийн тухай 

судалгаанд өөр бусад зарчмуудыг хэрэглэж болно.

◼ Higher pitch → the wavelength is shortened

◼ Lower pitch → the wavelength is lengthened



•Доплерийн нөлөө нь хэвтээ 

хавтгайд сэрүүлгийн цаг эсвэл 

дуугаралтыг эргүүлэх замаар 

сонсогдож болно.

• Энэ нь сонсогчдод ойртоход 

богинохон, дууны давирхай 

өндөр байна.

• Хөдлөхөд хажуугаар нь 

сунгаж, дууны давирхай нь бага 

байдаг.

• Энэ нь мотоцикл, түргэний 

тэрэг, галт тэрэгний дуу чимээ ... 

Туршилт 1: Доплерийн эффект

The Doppler effect we detect here is due to the displacement. 

But it is not the same one that galaxies have due to expansion.



Үйл ажиллагаа 2: Фотонуудын "сунах"

❑ Орчлон ертөнц, тэр нь өргөжиж байгаа үед 

фотонуудыг "сунгадаг".

❑ Дотоод утасд ашигладаг төрлийн хагас хатуу 

кабель ашиглан энэ суналтыг загварчилж болно.

❑ Фотоны замыг урт удаан хугацаагаар сунгах тусам 

улам ихсэж байна.



Hubble-Lemaître хууль

1920-1930 оны хооронд Жорж 
Лайрмер, Эдвин Хаббл нар 
хамгийн ойрхон 
галактикууд ойр 
хавийнхаас илүү хурдтай 
хөдөлж байгааг ухаарчээ.

Hubble-Lemaître хууль:

v = H x d

George Lamaître

Эдгээр галактикууд зайнд 
шилжихгүй: энэ нь 
галактикийг чирч, өргөж 
буй зай юм.



Үйл ажиллагаа 3: Орчлон ертөнц нь уян хатан 

хамтлагт байдаг



Үйл ажиллагаа 4: Орчлон ертөнц 

бөмбөлөг дээр

❑ Галактикуудын хоорондох зай нь тэлэлтийг 

нэмэгдүүлдэг.

❑ Галактикууд бөмбөлгөөр хөдөлж чадахгүй байна

❑ Өөрсдийгөө агаарын бөмбөлөг дээр байрлуулах нь 

бусад хүмүүс биднээс холдсоныг хардаг.



◼ Хөнгөн муруйгаас P үеийг авах 

боломжтой

◼ Харилцан хамаарлын үеэс эхлэн бид 

абсолют масштабыг авч болно

◼ M ба м-ийн тусламжтай зайг d = 10 (m-M 

+ 5) / 5 parsec зайд хэмжих боломжтой.

◼ Хамгийн алслагдсан галактикуудын зайг 

тодорхойлохын тулд одон орон судлаачид 

ижил төстэй supernova (type Ia) хэлбэрийг 

ашиглаж болно.

Ертөнцийн тэлэлт
1) Хамгийн ойрын галактик хүртэлх зайг Cepheid хувьсах оддын 

үе хоорондын гэрэлтэлтээс олж авч болно (20-р зууны эхэн үед 

Харвард дахь Henrietta Leavitt-ийн олж илрүүлсэн)



2) Эвдрэлийн хурдыг спектр дэх абсолют шугамын 

шилжилтээс хэмжинэ:

v =  (   ) x c

Ертөнцийн тэлэлт
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3. Hubble тогтмол нь харилцааны налуу юм : v 

=  H0  x d, эндээс H0 бол ертөнцийн тэлэлт:  H0

= 72 km/s.Mpc

( from Freedman et al, 2001, ApJ, vol 553, p47)

Ертөнцийн тэлэлт



Үйл ажиллагаа 5: Hubble-Lemaître

тогтмолыг тооцоолох

Хөх = Тэлэлтийн 

өмнөх ертөнц

Улаан = 

Тэлэлтийн 

дараах ертөнц



Үйл ажиллагаа 5: Hubble-

Lemaître тогтмолын тооцоо





◼ Хэрэв бид буцаж ирвэл бүх зүйл нэгдэж 
байсан цаг үе байсан: орчлон ертөнц тэлэлт.

◼ Харьцангуйн тэгшитгэлийн тэгшитгэлийг 
шийдвэрлэхэд Жоржсе Лемантрre сансар 
ертөнцийг өргөж буй сансар ертөнцийн 
санаанд оржээ.

Их тэсрэлт



Их тэсрэлт

◼ Big Bang гэдэг нэр том дэлбэрэлт.

◼ Fred Hoyle нь шашны эсрэг үзэл бодолтой 
байсан бөгөөд үүнийг Бүтээгчийн 
санаатай нийцэхгүй мэт санагджээ.

◼ S & T-ыг нэрлэхийн тулд өрсөлдөөн 
хийсэн. 12 000 санал байсан. Аль нь илүү
дээр байсан!



Их тэсрэлт

◼ Их тэсрэлтийн өмнөх юуг ч биод мэдэхгүй.

◼ Ямар учир шалтгаан байсан бэ? Яагаад ийм 
болсон бэ? Яагаад энд хаа сайгүй бие 
махбодын хуулийг дагадаг вэ?

◼ Физик нь одоо байгаа зүйлүүд яагаад ажиллаж 
байгаа талаар биш харин яагаад тэдгээр нь 
байдаг тухай өгүүлдэг.

◼ Физик нь уг гарал үүслээс үүсэлтэй (Big Bang 
оноос хойш), өмнө нь биш, яагаад энэ 
шалтгааныг шалтгаан, шалтгааныг 
судалдаггүй. Эдгээр нь философи ба шашны 
асуултууд боловч шинжлэх ухааны асуултууд 
биш юм.



Их тэсрэлт

◼ Квант вакуум хэлбэлзэл?

◼ Хоосон бус бол юу ч биш, энэ нь 

байдаг.

◼ Олон орчлон ертөнц үү? 

Тодорхойлолтоор тайлбарлагдахгүй.



Ертөнцийн хувьсал



Нэг жил дэхь ертөнцийн хөгжил



Туршилт 6: Ертөнцийн тэлэлтэд төв гэж байхгүй

100%

105%



Туршилт 6: Ертөнцийн тэлэлтэд төв гэж 

байхгүй



Сансрын анхны дэвсгэр цацраг

◼ Big Bang-ээс хойш 380 000 жилийн дараа 

цацраг туяа алдсан.

◼ Цаг хугацаа өнгөрөх тусам, ЦСТ-ийн 

фотонууд түүний долгионы уртад өргөжсөн.

◼ Тэд богино долгионы бүсэд байна.



◼ COBE, WMAP болон 

PLANCK-ийн номлол 

CMB цацрагийн 

тэнгэрийн зургийг 

илүү нарийвчлалтай 

болгодог. Тэд жижиг 

хэлбэлзэл илрүүлжээ: 

эдгээр галактикууд 

үүсч эхэлсэн 

материйн 

бөөгнөрлүүдийн ул 

мөр.

Сансрын анхны дэвсгэр цацраг



Туршилт 7: Сансрын анхны 

дэвсгэр цацраг

•Их тэсрэлтээс хойш 300 000 гаруй 

жилийн дараа фотонууд материалаас 

тусгаарлагдсан бөгөөд орчлон ертөнцөөр 

чөлөөтэй зорчиж эхэлсэн.

•Орон зайгаа өргөжүүлэн фотонууд нь 

урт долгионы уртыг сунгаж, одоо = 2 

мм, T = 2.7 K = -270 ° C-тэй тэнцүү байна.



Туршилт 7: Сансрын анхны 

дэвсгэр цацраг

Бид CMB аналоги телевизорыг илрүүлж болно. 

Хоосон сувгаар 10 цэгийн нэг нь бичил долгионы 

радикалаас үүсдэг. VHF радиогоос гадуурх 

станцтай ижил төстэй үр дүнг сонсож болно.



Хар нүх нь үл 
үзэгдэгч боловч 
тэдгээр нь 
тэдний 

таталцлын хүч 
нь одны 
системийг 

тойрон хөдөлдөг 
учраас тэдгээр 
нь байдаг 
гэдгийг бид 
мэднэ.

Хэдийгээр 
харанхуй 

материалд үл 
үзэгдэх боловч 
тэдгээрийг 

илрүүлэх нэг 
арга бол спираль 
галактикуудын 

хөдөлгөөнийг 
судалж судлах 
явдал юм.

Dark Mater: Газар хөдлөлийн таталцал 

татах чадварыг нөхөн сэргээхэд 

ашигладаг спиртийн хүснэгт



Харанхуй бодисыг илрүүлэх өөр нэг 

арга бол таталцлын линз юм

Татах хүчний таталцлын масс нь ойролцоох 

орон зайг гажуудуулж, алс холын объектын 

гэрлийг хазайлгах оптик линзтэй адил юм.



Хүндийн хүчний линз

◼ Гэрэл үргэлж хамгийн богино замыг дагана

◼ Хэрэв гадаргуу муруй байвал зам муруй болно.



Биеийн ойролцоо яаж гэрэл 

нурах вэ?Хэрэв масс байгаа бол зай нь 
муруй бөгөөд хоёр цэгийн 
хоорондын хамгийн богино 
зам нь муруй болно.

Дэлхий ертөнцийг ашиглан 
ижил төстэй байдлыг харж 
болно.



▪Гүдгэр оптик линз нь гэрлийн параллель туяаг нэг 

цэг рүү чиглүүлнэ.

▪ Таталцлын линз (жишээ нь, галактик буюу групп / 

галактикын бөөгнөрөл) нь гэрлийн цацрагийг цэг 

дээр биш шугаманд чиглүүлдэг; үүнийг танилцуулж 

болно

▪зураг дээрх хэд хэдэн гажуудал.

Татах линз хэрхэн ажилладаг вэ?



Албан тушаалын өөрчлөлт ба 

үржүүлэх

▪Энэ хазайлт нь од, галакс, кварасын 

байрлалыг үүсгэдэг.

▪ Хүчитгэсэн линз нь төгс биш, хамгийн 

том нь олон тооны зураг үүсгэж чаддаг.



Сул тал

▪Хэрвээ эргэлт нь одон орон судлаачийн эх үүсвэр 
болсон бол үр дүн нь тод өнгийн нумын багц юм.

▪ Линзний систем нь төгс тэгш хэмтэй байвал туяа нь 
үр дүнтэй бөгөөд үр дүн нь бөгж юм.

▪ Хэрвээ хазайлт нь од эсвэл quasar бол зураг нь цэг 
юм.



Хэрэв бид графикийн цаасан дээр дарсны шилийг
байрлуулбал деформацийг харж болно.

Үйл ажиллагаа 8: Дарсны шилний хөлийн 

хэв гажилтын симуляци



Зүгээр л шилний ёроолыг
огтолж ав.

Үйл ажиллагаа 8: "Дарсны шилний 
ёроолд"



Arc fragment Einstein Cross Einstein ring

=+



Үйл ажиллагаа 9: Шилэн дарстай орон 

зайн хэв гажилтын симуляци

Хэрэв та график цаасан дээр цагаан дарс 
хийж, дарсыг харвал энэ хэв гажилтыг харж 
болно.



Activity 9: Fix a flashlight and move slowly 
while looking through a glass of  wine

This simple model shows that “matter” can 
reproduce distortions in images observed through 
it.
(The wine can be replaced by another translucent liquid)



Үйл ажиллагаа 9: Гар чийдэнгээ хийж, 
шил дарж аажим аажмаар хөдөлгөнө

Нуман хэсэг Аморф хэлбэртэй зураг Эйнштейний загалмай

Эйнштейний цагираг



Зөвлөгөөнөөс гадуурх сэдэв:

Шөнө тэнгэрт яагаад харанхуй байна 

вэ?

1923 онд Обберс:

Орчлон ертөнц хязгааргүй юм.

Однууд бүх ертөнцөд жигд тархдаг.

Бүх оддын орчлон ертөнцөд ижил 

төстэй гэрэлтэй байдаг, тэгээд ...



... хязгааргүй ертөнц хязгааргүй тооны объекттай 

байх бөгөөд шөнийн турш гэрэлтэх ёстой.

Зөвлөгөөнөөс гадуурх сэдэв:

Шөнө тэнгэрт яагаад харанхуй байна 

вэ?



Шөнө тэнгэрт яагаад харанхуй байна 

вэ?
Дараа нь:

Тэнгэрийн аль ч цэг нь харанхуй бус, тод 
гэрэлтдэг, учир нь үргэлж алслагдсан од 
гэрэлтэх болно.

Тэнгэрийн "сонгины давхарга" бүрт оддын 
тоо r2-тэй пропорциональ бөгөөд 
тэдгээрийн гэрэлд дэлхий дээрх ижил 
хэмжээний гэрлийг өгдөг r2-тэй тэнцүү
урвуу хамааралтай байна. Хэрвээ 
давтагдашгүй тооны давхрагууд байвал 
тэнгэрт шөнө хурц гэрэлтэж байх ёстой.



Шөнө тэнгэрт яагаад харанхуй 

байна вэ?

Гэхдээ энэ шалтгаанаар алдаа гардаг:

Оддыг дахин өргөж байгаа нь цаашдын өсөлтөөс 
үүдэлтэй. Тэдний зай хол учраас гэрэлтэгч нь 
бага байдаг.

Гэхдээ хамгийн гол нь орчлон ертөнц хязгааргүй 
насгүй байдаг. Оддын хязгааргүй давхарга 
байхгүй.

Edgar Allan Poe 1848 онд хэвлэгдсэн "Эврика" 
эссенийхээ тайллыг зөв тайлбарлажээ.

Шөнө нь харанхуй болно!



Анхаарал 

тавьсанд 

баярлалаа!


