
Den Kosmiska MikrovågsDen Kosmiska Mikrovågs 
Bakgrundeng

The cosmic microwaveThe cosmic microwave 
background “CMB







Vi kan föreställa oss det nyfödda universum 
som en låda med perfekt reflekterande väggarsom  en låda med perfekt reflekterande väggar 
som innehåller en mycket het gas av 
elektroner, atomkärnor och ljuspartiklar s.k. 
fotoner Anta att s stemet är så hett attfotoner. Anta att systemet är så hett att 
elektronerna inte är bundna till kärnorna och 
att ljus partiklarna ständigt absorberas och 

Föreställ dig nu att  lådans temperatur sjunker genom att den 

emitteras av elektronerna och kärnorna.

blir större och större. Så småningom blir temperaturen så låg 
att de negativt laddade elektronerna fångas upp av de 

i i l dd d kä h bild P ikl ipositivt laddade kärnorna och bildar atomer. Partiklarna i 
lådan blir nu neutrala och ljuset absorberas och emitteras 
inte längre a partiklarna tan st dsar omkring ochinte längre av partiklarna utan studsar omkring och 
reflekteras mellan lådans väggar. Detta är just vad som 
hände i universum ca 300 000 år efter det att ”Big Bang”hände  i universum ca 300 000 år efter det att Big Bang  
hade  inträffat



Allt eftersom expansionen av
universumet fortsatte, systemet blev
kallare (precis som när vi ökade
lådans storlek). Så småningom
uppnåddes en punkt där universum
var kallt nog för att atomer kunde
bild D tt dfö d tt t ibildas. Detta medförde att materia
och strålning slutade växelverka.

Från detta ögonblick fortsatteFrån detta ögonblick fortsatte
strålningen sin väg opåverkad och
utgör idag den kosmiska mikrovågs
bakgrundenbakgrunden.

Detta hände när universum var 
omkring 300 000-700 000 åromkring 300 000 700 000 år 
gammalt. 

Så småningom efter 5 000 miljoner årSå småningom efter 5 000 miljoner år
bildades också stjärnor och galaxer



På grund av expansionen är mikrovågsbakgrunden nu
mycket kall 2 - 3 grader Kelvin. Våglängden är iy g g g
storleksordningen mm-cm och ligger i mikrovågsområdet.

D t fi k t få f t i ik å b k d 400Det finns mycket få fotoner i mikrovågsbakgunden ca 400
per cm3

Våra ögon är inte anpassade att se mikrovågor och inte
heller radiovågor och TV. Men med hjälp av radio och TVg j
mottagare kan vi uppleva dom. Faktum är att några % av
bruset på en TV skärm kommer från mikrovågsbakgrunden.
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Hornantennen i radioteleskopet med vilken Penzias och p
Wilson 1964 upptäckte den kosmiska mikrovågsbakgrunden. 



Den första mätningen som tydligt visade närvaron avDen första mätningen som tydligt visade närvaron av 
mikrovågsbakgrunden som visade en bakgrunds temperatur  på 3.3K. 



Schematisk vy 
av COBE iav COBE i 
omloppsbana 
runt jorden pårunt jorden på 
900 km höjd.

Rotations axeln 
är på ungefär 
90° med90 med 
avseende på 
riktningen till g
solen. 
Boggess et al. 1992.



5 COBE-satelliten med de tre instrumenten DIRBE, DMR och 
FIRAS. Bredd med solpaneler 8.5 m, höjd 5.5 m och viktt 2,300 p , j ,
kg. FIRAS och DIRBE kyls till 1.8 K medflytande helium.     
Boggess et al. 1992



Det första FIRAS resultatet (Mather et al. 1990). Data hade ackumulerats 
under nio minuter i riktning mot den nordliga galaktiska polen. Den små 
kvadraterna visar mätpunkter med en konservativ feluppskattning av 1%.  
Enheten längs den vertikala axeln är erg (cm s sr)-1.  Relationen till SI 
enheter är 1 MJy sr-1 = 2.9979·10-7 erg (cm s sr)-1. Den heldragan linjen 
motsvarar formrn av svatkropps spektrum



Strålning från epoken kort efter Big Bang. 
Den horisontella axeln svarar mot 

Den kosmiska mikrovågsstrålningen har 
numera studerats mycket noggrannt 
(f f ll d d ld dvåglängden av strålningen, den vertikala 

axeln svarar till intensiteten.
(framför allt med den specialdesignade 
COBE-satelliten - COsmic Background 
Explorer), och det visar sig att 
fördelningen stämmer exakt med en 

Experimentella mätningarn faller exakt 
på kurvan med precisionen  0.1%.

fördelningen stämmer exakt med en 
Planck-fördelning med temperaturen 
2.7 K, se figuren. Peter Ekström, 
Kärnfysik, LU



Mikrovågsbakgunden i rymden erhålles om vi integrerar 
k lfö d l ispekralfördelningen

P = I() d  ~ 10 x 10-7 x 40 W m-2 = 0.4 W m-2

Uppskattningar av mikrovågsbakgunden på jordytan varierar 
från 

10-21 - 10-14 Wm-2  dvs 10-15 - 10-8  Wm-2

Detta innebär att den naturliga bakgrundsstrålningen i 
mikrovågsområdet är i det närmaste obefintlig vid jordytanmikrovågsområdet är i det närmaste obefintlig vid jordytan. 
Med anledning av utvecklingen av trådlös kommunikation med 
mikrovågor är vi och och framförallt våra barn är de förstamikrovågor är vi och och framförallt våra barn är de första 
människorna som under större delen av sin livstid exponerats 
för mikrovågor.



COBE har ganska kraftig oskärpa 
För att få en bättre känsla för vad 
denna karta betyder låt oss titta på en 
mer bekannt karta som  COBE skulle 

g g p
och kan endast avbilda ojekt med 
separerade 7 graders vikel i 
rymden.  Jorde skullde med denna 

ha sett om den tittat ner på jorden.
Kartan är i 2 dimensioner av en 3 
dimensionell yta precis som COBE 

oskärpa då se ut som 
nedan.

avbildar rymden.



COBE har också brus i sina ínstrument 
precis som i en gammal TV apparat För att minska bruset gör man enprecis som i en gammal TV apparat.

Så här skulle jorde sett ut från COBE 
med inlagt

För att minska bruset gör man en 
medelvärdesfiltrering ”smoothing”  av 
katan. Detta innebär att finstrukturen 
försvinnermed inlagt 

brus. 
försvinner. 

Detta är vad COBE's ser av jorden 
och på motsvarande sätt endast ger p g
en grov bild av rymden utan några 
detaljer.



Bell Lab
(1963) Observationer av (1963)

Mikrovåg Bakgrunde

COBE satelliten
(1992)

WMAP satelliten
(2003)



CMB är mycket

Tre olika kartor av CMBTre olika kartor av CMB

CMB är mycket 
homogen vilket betyder 
att det unga universumet 
var extremt homogentvar extremt homogent Den ovala formen

motsvarar en
sfärisk yta som på
en jordglob HelaM i h l en jordglob. Hela
kartan av rymden
utgörs av insidan
på en sfär.

Men inte helt:
COBE’s 1992 karta
Visade för första gången 
på inhomogeniteter 
röd  blå = små 
skillnader i intensitet 

Fläckarna visar
skillnader i ljus

med rymd upplösningen
~7o.

intensitet med
0.1 ppm vilet
motsvarar 60 m
å å hWMAP’s 2003 karta av 

CMB med högre 
upplösning (anisotropianisotropi).  

vågor på havet..

Upplösning~ ¼o.



C(ℓ) as observed

P(k) pure/corrected

C(ℓ)  as observed

P(k)  pure/corrected



Ljud vågor: Små variationer i mikrovågsbakgrundens temperatur motsvarar ljudvågor i 
det tidiga universumdet tidiga universum
Spektrum: Ljudets frekvens och amplitudfördelning bär information om upphovet till 
fluktuationer och universums tidiga öde

Fotonerna uppför sig som en 
gas som påverkas av 
gravitationen så att detgravitationen så att det 
uppkommer fortunningar och 
förtätningar i fotontätheten.

Då fotonerna förtätas stiger temperaturen och när de förtunnas blir det kallare. g p
Vi ser detta som fluktuationer  i ljus intensiteten i mikrovågsbakgrunden. 

Genom att transformera variationerna i mikrovågsspektrum till ljud kan vi undersöka 
egenskaperna hos det tidiga universum.



Sista Ljudet förstSista Ljudet förstjj
Exempel på ett kosmiskt ljud från skapelsens
första miljoner år komprimerat till 5 sekunderförsta miljoner år komprimerat till 5 sekunder,
uppskiftat 50 oktaver, med konstant volym:

Notera de tre avsnitten: avstagande vrål, råmande, och ett
begynnande väsande ljud.

Vad betyder dessa olika ljud och hur har de genererats?  
1 Ob ti1 Ob ti d K i k Mik å B k d (CMB)1. Observationer1. Observationer av de Kosmiska  Mikrowåg Backgrunden (CMB) 
2. Detailerad dator simulering av det tidiga dator simulering av det tidiga Universum



CMB är mycket

Tre olika kartor av CMBTre olika kartor av CMB

CMB är mycket 
homogen vilket betyder 
att det unga universumet 
var extremt homogentvar extremt homogent Den ovala formen

motsvarar en
sfärisk yta som på
en jordglob HelaM i h l en jordglob. Hela
kartan av rymden
utgörs av insidan
på en sfär.

Men inte helt:
COBE’s 1992 karta
Visade för första gången 
på inhomogeniteter 
röd  blå = små 
skillnader i intensitet 

Fläckarna visar
skillnader i ljus

med rymd upplösningen
~7o.

intensitet med
0.1 ppm vilet
motsvarar 60 m
å å hWMAP’s 2003 karta av 

CMB med högre 
upplösning (anisotropianisotropi).  

vågor på havet..

Upplösning~ ¼o.



Två sätt att demonstrera Två sätt att demonstrera 
i h it ti h it tinhomogeniteterinhomogeniteter

11 Frö till kosmisk strukturFrö till kosmisk struktur :1.1. Frö till kosmisk strukturFrö till kosmisk struktur : 
• Gravitationen förstärker 

täthetsvariationertäthetsvariationer
• toppar  stjärnor och galaxers;  

d l  t• dalar  tomrum

22 Lj d åLj d å2.  2.  LjudvågorLjudvågor : 
• toppar & dalar i lufttrycket genererar pp y g

ljudvågor
• “Big Bang” har både ljus och ljudg g j j
 akustiskakustisk analys avslöjar kosmos egenskaper



Ljudvågor I skynLjudvågor I skyn
Föreställ er att ni tittar ner I havet när ni flyger och ser ytvågorna.
Tånk er samma mönster hos mikrovågorna med maxima och minima.

VattenvågorVattenvågor ::
höga/låga nivåer påhöga/låga nivåer på

Mönstret genereras avMönstret genereras av

g g pg g p
Vatten ytanVatten ytan

Mönstret genereras av Mönstret genereras av 
många överlappande många överlappande 

vågor med olika amplitud vågor med olika amplitud 
riktning och fasriktning och fas

Tänk er mikrovågsTänk er mikrovågsTänk er mikrovågs Tänk er mikrovågs 
mönstret översatt mönstret översatt 
till ljud vågorstill ljud vågors ::till ljud vågorstill ljud vågors ::
röd/blå = hög/lågröd/blå = hög/låg
gas & ljus tryckgas & ljus tryck



De första ljudvågornaDe första ljudvågorna
a) gas faller ner i dalar komprimeras och glöder kraftigare

förtunning förtunning
kompressionMörkare Mörkare

Ljusare

 Oscillationer är ett faktum  Oscillationer är ett faktum   vågor skapasvågor skapas

• Gravitationen driver vibrationerna det tidiga universum. 
• Vi ser ljusa och mörka områden som ett mönster I CMB.



D ljfö i CMB d 25 dD ljfö i CMB d 25 dDetaljförstoring av CMB motsvarande 25 graderDetaljförstoring av CMB motsvarande 25 grader



C(ℓ) as observed

P(k) pure/corrected

C(ℓ)  as observed

P(k)  pure/corrected



In i dimman  In i dimman  
• CMB ljudet visar situationen i universum  

380,000 år efter Big Bang

Innan dessInnan dess : 
 Var toppar och dalar mindre” Var toppar och dalar mindre
 Våglängden kortare och frekvensen högre 
 Amplituden lägre och ljudet tystare Amplituden lägre och ljudet tystare

Vid Big Bang var det helt tyst



Growth of Cosmic SoundMovie 1Movie 1



Vad händer då på jordenVad händer då på jorden
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Simulering av Big Bang frmåt i tiden som visar hur konglumerat av 
tikl bild f å å k i lpartiklas bildas från små rynkor i urplasman.

Den stora frågan är naturligtvis vad är upphovet till dessa små rynkor i första 
hand.

????????????



En användbar egenskap hos mikrovågsbakgunden är att vi tittar på den med en g p g g p
enormt stor vinkel. Detta innebär att vi kan studera enormt små anisotropier i 
mikrovågsbakgunden.  Det är som att betrakta vågorna på havet från ett flygplan.



Ljud i rymden !?!Ljud i rymden !?!
• Är det säkert att  vakuum rymden är helt tyst?
 Nej inte det unga Universum:

• Kort efter big bang (eg @ CMB: 380,000 år)
• All materia var jämt fördelad det fann inga stjärnor och• All materia var jämt fördelad det fann inga stjärnor och 

galaxer ännu
• Tänk er att vi krymper universum med en faktor 1000y p
• Tätheten ökar med  en miljard (109 )
• 1020 & 105 protoner/electrons per l

All d 6000ºC h k 10 7 ( i• Alla med temperaturen 6000ºC och trycket 10-7  (tio 
milliontedelar) av jord atmosfärens.

Detta utgör en tunn atmosfär för ljudDetta utgör en tunn atmosfär för ljud
• Ovanligt medium blanding av ljus och gas• Ovanligt medium  blanding av ljus och gas
• Ljudvågornas hatighet är  ~50% av ljusets



Hur når ljudet till oss ?Hur når ljudet till oss ?
Tänk er att vi lyssnar på musik i radion:

Stråke+strängar mikrofon
& förstärkare

Radiomottagare
Förstärkareljudljud radio vågorradio vågor ljudljud DittDitt& förstärkare

& antenn 
Förstärkare
högtalare öraöra

LLjnågra 100 km bortMusiken spelarMusiken spelar LyssnarenLyssnarenjnågra 100 km bort

Några µs fördröjning
Vågor med

gravitation+
Toppar/dalar I

Vågor med 
dalar och 
toppar i 
CMB

teleskop 
datorer

högtalare
ljudljud ljusljus ljudljud DittDitt

öraöramikrovågormikrovågor
CMB

Bi BBi B Lyssnare idagLyssnare idagM k t lå ä !Big BangBig Bang Lyssnare idagLyssnare idagMycket lång väg !

14 109 års fördröjning !



Naturen hos det Kosmiska Naturen hos det Kosmiska 
lj detlj det

T r eT r e viktiga aspekterviktiga aspekter
ljudetljudet

1.1. VolymenVolymen ::
tryck variationer  ~ 1/10,000
Motsvarar ca 110 dB (decibels)
 Som en rock koncertSom en rock koncert

22 PitchPitch ::2.2. PitchPitch ::
våglängd 20,000 – 200,000 år 
Vå i d 40 000 400 000 åVåg period 40,000 – 400,000 år
pitch 10-12 – 10-13 Hz     (ljudhastigheten ~ 0.5c)
 4848 52 kt52 kt d tt t kd tt t k AA (440 H ) 48 48 –– 52 oktaver 52 oktaver under ett stuknaunder ett stukna AA (440 Hz)
 Alldeles fär lågt för oss att höra !!Alldeles fär lågt för oss att höra !!



Ett ultra bas pianoEtt ultra bas pianoEtt ultra bas pianoEtt ultra bas piano

7 octaver7 octaver7 octaver7 octaver7 octaver7 octaver7 octaver

MänskligMänsklig
konsertkonsert

kosmiskkosmisk
koncertkoncert konsertkonsertkoncertkoncert

Transponeras upp med ~50 octaver = 7 piano (~7 octaver vardera)



Naturen hos det Kosmiska Naturen hos det Kosmiska 
ljudet(ii)ljudet(ii)

3.3. Kvaliteten Kvaliteten ::
Ljudet innehåller vanligtvis många olika frekvenser

ljudet(ii)ljudet(ii)
Ljudet innehåller vanligtvis många olika frekvenser
Relativa mängden av varje frekvens  ljud kvalitet
En graf av detta kallaa ljudspektum g j p

dn
es

s
lo

ud

7A A A A A A A A 7
octaves

440 880 1760 35202201105527.5
Frequency (Hz)



H bö j lj d t I k ?H bö j lj d t I k ?Hur börjar ljudet I kosmos ?Hur börjar ljudet I kosmos ?

• I början av Big Bang var det helt tyst :
• Enbart expansion inga laterala rörelser
• Beroende av qvant fluktuationer fanns det emellertid små 

täth t i ti ö llttäthetsvariationer överallt 

• Allteftersom tiden gick förstärktes• Allteftersom tiden gick förstärktes 
fluktuationerna och gasen började oscillera :



Små variationer i temperaturen hos bakgrundstrålningen från punkt till punkt 
visar på klara variationer. Dessa variationer upptäcktes först 1992 av COBE 
satelliten som producerade en karta av mikrovågsbakgrunden i rymden.


