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Ettekujutus maailmast 1900
! Tähed on kauged päikesed, nende ehitus, teke ja 

energia allikad tundmatud; 
! Tähed moodustavad Linnutee, mida samastatakse 

kogu universumiga; 
! Udukogude loomus pole selge; 
! Maailm on eksisteerinud igavesti. 



 Andromeeda galaktika M31
1922 näitas Tartu astronoom Ernst Öpik, et M31 asub väljaspool 
Linnuteed, seega Maailm ei piirdu Linnuteega –selle taga asuvad teised 
galaktikad. Kinnitus 1925 Hubble poolt



Maailma paisumine
! 1929 avastas Edwin Hubble 

et galaktikad kaugenevad 
meist seda rohkem mida 
kaugemal nad asuvad 



Escher - Devils and angels	

!
Valgus levib lõpliku kiirusega, 
kaugemal asuvad objektid 
olid varem väiksemad 
Universumi paisumise tõttu



70-ndate aastateni arvasid astronoomid, et kogu Universumis 
leiduv aine on vaadeldav tähtede, planeetide või gaasina. 
!
Selgus, et kogu aine pole nähtav, esineb massi paradoks: 
tähesüsteemide mass ületab komponentide summaarse massi.  
!
Nähtamatu aine kannab tumeaine nime.

Tumeaine Universumis



1965 Roberts 
1978 Bosma: et galaktikate 
pöörlemiskiirus suurtel 
kaugustel galaktikate tsentrist 
ei kahane.  
Tundmatu populatsiooni 
(tumeaine)



1974  Tartu ja Princeton 
kaaslasgalaktikate liikumine  
galaktikate mass kasvab raadiusega 
galaktikate kogumassid ja raadiused 
ületavad seniarvatu kümnekordselt  
!
Tumeainest kroon/halo 



Tumeaine galaktikaparvedes
1933 - Zwicky – Galaktikad liiguvad nii kiiresti, et parve kogumass on!
suurem parve galaktikate masside summast. Parve aine moodustab!
gravitatsiooniväljas lohu, mida täidab röntgenkiirtes nähtav kuum gaas,!
gaasi mass 10 x suurem galaktikate massist, kogumass veel 10 x suurem



Miks on tumeainet vaja?

Kui enamus ainet on tume, siis peab sellel mingi mõte olema.

Tumeaine koosneb osakestest, mida tavaline aine ja kiirgus ei mõjuta. 
Tumeaine kuhjumine algas varem. Peale jahtumist voolab tavaline 
gaas tumeaine gravitatsiooni-lohkudesse ja koondub galaktikateks. 

Tumeaine on vajalik galaktikate ja teiste struktuuride tekkeks

Kosmilised struktuurid tekivad häiritustest kuumas ürg-gaasis. Kuni 
gaas oli kuum, ei võimaldanud kiirgusväli häiritustel kasvada.  Häirete 
areng gravitatsiooni mõjul sai alata peale gaasi jahtumist. 

Vaatlustulemustest järeldub, et tavalist ainet on maailmas 10 
korda vähem kui tumedat. 



Universumi foonkiirgus 
Paisudes Universum jahtub, seega oli ta varem kuumem. 
Kas selle kohta on tõendeid? 

1964 Penzias ja Wilson avastasid foonkiirguse (CMB) - 
Universumi jäänuk-kiirguse. See kinnitas, et alguses oli 
Universum  kuum. Foonkiirguse temperatuur on väga 
ühtlane (temp. kõikumised 10-5)





Planck 2013 
Satelliidi Planck abil mõõdetud foonkiirguse fluktuatsioonide 
jaotus taevasfääril.  
Aine/energia kogutihedus võrdne kriitilisega, ainetihedus 0.3 
kriitilist, ülejäänu on tumeenergia.



Aine/energia jaotus Maailmas

Teooria ja CMB vaatlused 
osutavad, et aine/energia 
koguhulk on võrdne kriitilisega. 
Ainet on vaid ~ 0.3 kriitilisest, 
seega peab eksisteerima mingi 
täiendav aine/energia vorm.  
!
•Täiendavat osa kutsutakse 
tumeenergiaks.



Maailma paisumiskiirus sõltub 
keskmisest tihedusest

Kui keskmine tihedus on 
võrdne kriitilise tihedusega, 
siis paisumine toimub 
ühtlaselt, kui üle selle, siis 
aeglustudes, kui alla kriitilise, 
siis kiirenevalt.

Maailma vanus 13.7 miljardit 
aastat.
! Tumeenergial on rõhk - 

antigravitatsioon  
! Supernoovad kaugetes 

galaktikates: näiva 
heleduse ja kauguse 
võrdlemine ütleb kui kiiresti 
Maailm paisus enne  



Universumi!
ruumiline!
struktuur

Kuni 1970-ndate aastateni arvasid astronoomid, tuginedes!
galaktikate näivale jaotusele taevas, et galaktikad ja!
galaktikaparved paiknevad ruumis juhuslikult: Licki loend



Tumeaine: universumi struktuuri teke	

Zeldovich: Aidata galaktikate tekke selgitamisel?



Ruumiline pilt Perseuse superparvest



Universumi struktuur 
Kuni 1970-ndate astateni 
arvasid astronoomid, et  
galaktikad  ja 
galaktikaparved 
paiknevad ruumis 
juhuslikult 
!
1977 leidsid Tartu 
astronoomid, et 
galaktikad koonduvad 
kettidesse ja 
superparvedesse, nende 
vahel on suured tühikud. 
Näide - Kohalik 
Superparv ⇒



Neutriinod ja CDM kui tumeaine kandjad

Universumi srtuktuuri simulatsioon kui neutriinod on tumeaine 
kandjad (Shandarin 1975, Melott 1983)	

Vaatlusandmed osutavad peenstruktuuri (Jõeveer, Einasto 1977), mis 
vastab külma tumeaine (CDM) mudelile.



Sloan Digital Sky Survey eesmärgiks on mõõta ja katalogiseerida 
kõik põhjataeva galaktikad, kvasarid ja muud kauged objektid. 
Fotomeetriline kataloog sisaldab mitusada miljonit galaktikat, 
spektraalne kataloog ca miljon galaktikat. Ehitati spetsiaalne 2.5-m 
teleskoop Apache Point observatooriumis New Mexicos USAs 



Sloani vaade 325 Mpc kaugusel



Lend läbi Sloani taevaülevaate!
Hea kooskõla struktuuri simulatsiooniga oletusel et tumeaine on 
külm ja tume energia on olemas



Superparvede jaotus Sloani taevaülevaate põhjal



Superparve tsentraalse parve arengu numbriline simulatsioon



Maailma loomine



Inflatsioon



Probleemid

• Elu tekkimiseks peavad füüsika konstandid 
olema väga täpselt timmitud.	


• Miks on Universumil sellised omadused?	


• Mis oli enne Universumi tekkimist?



Füüsika konstandid

• Gravitatsioon 10^36 korda nõrgem elektrist/magnetismist (kui 
oleks tugevam, siis tähed oleksid väiksemad)	


• Tuumajõudude efektiivsus 0.007 (<0.006 või >0.008 puhul ei 
sünteesita keemilisi elemente peale vesiniku)	


• Osakeste antiosakeste arv erineb miljardiku võrra (kui 
erinevust poleks, oleks kogu aine annihileerunud footoniteks)	


• Universumi aine/energia tihedus on täpselt võrdne kriitilisega



Elu tekke võimalus

• Füüsika konstandid peavad olema väga täpselt timmitud	


• Universumi nooruses polnud elu võimalik - polnud 
tähti, esimesed tähed vesinik/heelium, raskemad 
elemendid sünteesiti tähtedes	


• Hilises Universumis tuumakütus ja gaas uute tähtede 
tekkeks otsas	


• Ematäht peab olema paraja massiga



Uued universumid 
tekivad kogu aeg, eri 
universumites 
füüsika konstandid 
erinevad, meie 
saame olla vaid 
universumis kus 
“õiged” konstandid	

!
Multiversum



Kokkuvõte
• Viimasel sajandil muutus ja täienes maailmapilt 

Universumist väga oluliselt 
• Vastavalt praegusele arusaamisele koosneb 

Universum peamiselt tumeenergiast ja tumeainest 
• Universum tekkis Suure paugu tulemusena ja paisub 

praegu üha kiirenevalt 
• Mida kujutab endast tumeaine ja tumeenergia? 
• Kuidas Universum tekkis?


