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1.

Bevezet®,

élkit¶zések

A dolgozatban megvizsgáltam a kozmológiai konstans történetét és helyét a
kozmológiában. Az Ia szupernóvák és a WMAP mérések alapján a Világegyetem gyorsulva tágul. A téregyeneletek képesek gyorsuló Univerzumot adni
eredményül, ha tartalmaznak egy Λ tagot; ez a kozmológiai konstans. Az
1980-as és 90-es években még nem álltak rendelkezésre pre íz értékek enneka
konstansnak a nagyságáról, ezért többen az antropikus elvek segítségével
próbálták ezt meghatározni (Weinberg, 1987).
Az Ia szupernóva adatsorból tanulmányoztuk a luminozitási távolság és
az abszorp ió értékek statisztikai tulajdonságait, és arra jutottunk, hogy az
adastorban szisztemtikus hiba van. Ezt a diverzitást egy korrelá ióra vezettük vissza, mely a luminozitási távolságok és az abszorp ió között áll fenn.
Miután az adatokat módosítottuk, és eltávolítottuk a diverzitást, oylan luminozitási távolságot kaptunk, mely mentes a hibától. Erre illesztve kozmológiai modellt, azt kaptuk, hogy az SN Ia adatok egymagukban nem zárják
ki egy Λ = 0 megoldás létét.
Ezek után felírtunk egy Monte Carlo szimulá iót az SN Ia adatsorra.
Kimutattuk, hogy a korábban említett korrelá ió a luminozitási távolság és
az abszorp ió között nem bukkan fel a szimulált mintában.
Ezek után megvizsgáltuk az antropikus elvek alkalmazásának lehet®ségét
a Λ értékének maghatározásában. Azért, hogy használhassuk az antropikus
elveket, megvizsgáltuk létjogosultásgukat a zikában. Vizsgálatunk arra vezetett, hogy Gödel nem-teljességi tétele meggátolja azokat az er®feszítéseket,
melyekkel az antropikus elvek tagadhatók. Kiindulva a káoszelmélet által
használt kaotikus és a kozmológiai nomhangolt régiók saját fázistérbeli topológiai hasonlóságából egy alternatív Ljapunov indikátort vezettünk be a
nomhangolás mérésére. Ez az indikátor az Univerzum élethordozó képességének változását mutatja.
Arra a következtetésre jutottunk, hogy az antropikus elvek egyel®re nem
alkalmasak Λ pontos értékének meghatározására, ám a kozmológiai konstans
nomhangoltsága tény.
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2.

Módszerek

2.1.

A szupernóvák vizsgálata

Az Ia típusú szupernóvarobbanás olyan kett®srendszerben történik, ahol az
egyik sillag még termonukleráisan aktív, a másik pedig egy öreg fehér törpe,
a robbanás fényessége −19.5m ± 0.2m
Napjainkban számos összehangolt er®feszítést tettek annak érdekében,
hogy minél több szupernóva adat álljon rendelkezésre azért, hogy statisztikailag is er®s bizonyítékot szolgáltasson egy pozitív kozmológiai konstans
létezése mellett (pl. Riess et al., 1998, 2004, Perlmutter et al., 1999, Tonry
et al., 2003, Barris et al., 2004). A kozmológiai felhasználás el®tt az adatok
reduk iója kul sfontosságú kérdés.
Egy szupernóva mv látszó fényessége a következ® módon áll el®:

mV = MV + 5 log10 (DL /h) + AV (z) + k(H, z) + 25

(1)

ahol MV a szupernóva abszolút fényessége, DL a luminozitási távolság, h a
dimenziótlan Hubble-állandó (H/100km/s/Mpc), AV az abszorp ió (mely az
extink ióból származik, AV = RV E ), k(H, z) a k-korrek ió, ami a színkép z
vöröseltoládásának félempirikus korrek iója. Hogy helyes távolságokat kapjunk, az abszorp ió minden fajtáját el kell távolítani az adatokból. Munkánk
egyik élja volt, hogy az adatok újraértelmezésével rámutassunk még fel nem
dolgozott szisztematikus hibákra, melyek lehetséges oka a szül®galaxisokban
a szupernóvára rakódó, ismeretlen nagyságú abszorp ió (Rowan-Robinson,
2002).
A legkiterjedtebb, számunkra használható dimenziójú adatokat tartalmazó lista két ikk adataiból áll össze (Tonry et al., 2003, Barris et al., 2004).
Ezek maguk is korábbi kutatások adataiból összeállított kompilá iók. Az els®
minta 230, a második 23 szupernóvát tartalmaz, többek közt a számunkra
fontos DL , z és AV adatokkal.
Az anyagalaxis-beli abszorp ió-értékek 0 és 4.1 magnitúdó közé esnek, de
néhány kivételt®l eltekintve lényegében a 0  1 magnitúdó közti tartományt
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fedik le. A mért adatokat Monte Carlo szimulá ióval modelleztük is. A
szimulá ió és a valóságos adatok jól egyeznek, a két adatsoron végzett K-S
próba szerint az adatok p = 0.55 valószín¶séggel ugyanabból a háttéreloszlásból valók.
A vöröseltolódás-adatok eloszlása kétmódusú. Az adatsor z = 0.25-nél
választható ketté. A további statisztikai vizsgálatokhoz kiszámítottuk az

s = (DL − DL0 )/σDL standardizált eltérést az üres modellt®l, ahol DL a mért
logaritmikus luminozitási távolság, σDL a hozzá tartozó mérési hiba, DL0
pedig luminozitási távolság az üres Univerzumban.
A mért és az egy bizonyos (jelen esetben az üres) modellhez tartozó számított DL -ek s eltérése jó illesztés esetén szimmetrikus kell, hogy legyen.
Az abszorp ió mediánja és a z = 0.25-ös vágás négy részre bontja a mintát.
Az ún. el®jel-tesztet használtuk annak eldöntésére, hogy az s standardizált
eltérések az üres modellt®l szimmetrikusak-e az üres Univerzum referen iavonalára a ki si és a nagy vöröseltolódású alminta esetén. A "+" el®jel
szignikáns többlete egy Λ 6= 0 modellt er®sítene meg, míg az ellenkez® eset
egy hagyományos Friedmann-modellt támasztana alá.
A vizsgálat során feltételezzük, hogy az s ellógások "+" (vagy "-") el®jelének valószín¶sége binomiális eloszlást követ. A közeli, kis z -j¶ szupernóvákat
tartalmazó alminta szimmetrikus, függetlenül az abszorp ió értékét®l (ti. attól, hogy az abszorp ió értéke ki si-e, vagy nagy). Ezzel ellentétes a nagy
vöröseltolódású alminta, mert kis és nagy abszorp iójú részei statisztikailag
eltér® tulajdonságúak.
Míg az ala sony abszorp iójú rész szembet¶n® többletet mutat olyan pontokból, amelyek az üres Univerzum referen iavonala fölött vannak, addig
azok a pontok, melyek az AV mediánja fölött vannak, ugyanezt nem mutatják, azaz elhelyezkedésük szimmetrikus a referen iavonalra. Ez a jelenség valószín¶leg egy rejtett korrelá ióval magyarázható az s standardizált ellógások
és az AV abszorp ióértékek között a nagy z -j¶ tartományban. Azonban nemsak ezt az egyszer¶ statisztikai próbát lehet alkalmazni. A nagy z -j¶ mintán
Student-féle t-próbát, Mann-Whitney tesztet és Kolmogorov-Szmirnov pró4

1. ábra.

A közeli (balra) és a távoli (jobbra) szupernóvák almintája az

fázissíkon ábrázolva.

s − AV

A vízszintes vonal az üres Univerzum referen iavonala, a

függ®leges vonal pedig az abszorp ió mediánja. Látható, hogy míg a közeli alminta

s standard ellógásai szimmetrikusak az üres Univerzum referen iavonalára,mind az
AV mediánja alatt, mind fölött, addig a távoli alminta kis abszorp iójú részhalmaza
nem szimmetrikus, ugyanakkor a nagy abszorp iójú rész pedig az. Ha az adatok
minden szisztematikus hibától mentesek, ez nem fordulhatna el®.

bát is végeztünk; minden esetben pozitív eredménnyel:
1. táblázat.

További tesztek eredményei a minta nagy

Teszt típus
szign.
Student t
0.044
Mann-Whittney
0.025
Kolmogorov-Szmirnov 0.005

z -j¶

részére.

Mintaszám
61
61
61

A Student féle t-próba az átlagokat veti össze a medián két oldalán, míg
a másik három teszt magát az s eloszlását. Megállapítható, hogy a további
vizsgálatok is meger®sítették az el®jelteszt eredményét.
Feltettük, hogy egy f rejtett változó van jelen mind az s, mind az AV
adatsorban, mely felel®s a korrelá ióért. Az el®bbi feltevés alapján a meggyelt s és AV értékek kifejezhet®ek f szerint:

 
   
εA
A0
AV
f+
=
εs
s0
s

(2)

ahol A0 , s0 állandók, εA , εs pedig a zaj-tagokat jelentik. Hogy megbe sül5

hessük A0 , s0 és f értékét, faktoranalízist alkalmazunk.
Hogy eldönthessük, az általunk fellelt korrel ió valós-e, vagy sak a véletlen m¶ve, Monte Carlo-szimulá iót készítettünk az SN Ia adatsorra (Balázs
et al. 2007). Nullhipotézisként feltettük, hogy az eektus pusztán a véletlen
m¶ve, ebb®l kiindulva AV − s párokat szimuláltunk. A nullhipotézist meg
tudtuk áfolni.
2.2.

Antropikus elvek

Az antropikus elvet lényegében így vezethetjük be:
A zikai és kozmológiai mennyiségek minden meggyelt értéke
nem egyforma valószín¶ség¶, hanem olyan értéket vesz fel, ami
azzal a követelménnyel korlátozott, hogy léteznek helyek, ahol az
élet ki tud fejl®dni és hogy az Univerzum elég id®s ahhoz, hogy
ez már megtörtént. (WAP)1
Megvizsgáltuk, hogy a gyenge és az er®s antropikus elv rendelkezik-e valós
zikai tartalommal, azaz része-e a zikának, vagy pusztán böl seleti kérdés.
Erre pozitív válasz adódott.
Ezek után azt kellett megvizsgálni, hogy az eddig, pusztán szavakban
megadott elvre felírható-e valamilyen matematikai meghatározás, mely alkalmas tesztelésre? A nomhangolás matematikai alakba öltése segítheti az
antropikus érvelést. Célunk volt a nomhangolás egy egyszer¶ dení iójának
megalkotása, mely a káoszelmélet-beli Ljapunov-indikátor analógiája.
Végül pedig egy kérdés marad hátra: valóban megbe sülhet®-e segítségével a kozmológiai konstans értéke? Egyel®re úgy t¶nik, hogy a tény, miszerint
léteznek galaxisok er®s megszorítást jelent a Λ értékére, tehát az nomhangolt, de az elvek ett®l többet nem tesznek lehet®vé mondani.
1 Weak Anthropi Prin iple. A kés®bbiekben a fenti rövidítéssel hivatkozunk rá. A
dení ió eredetije: The Anthropi Cosmologi al Prin iple, p. 16.
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3.

Tézisek

1. A szupernóva adatbázison (Tonry et al., 2003, Barris et al., 2004) végzett, a 2.1. részben leírt statisztikus vizsgálatok egy eleddig ismeretlen
szisztematikus hibára derítettek fényt, mely az adasort terheli. (Balázs
et al. 2006).
2. A szupernóva adatmintában talált szisztemtatikus hibából ered® korrelá iót a z, DL , σDL , AV adatok Monte Carlo-szimulá iójának alapján is
meg lehet er®síteni; az nem lehet véletlen eektus. (Balázs et al. 2007)
3. A korrigált adatokra kozmológiai modellt illesztve, eredményül az ΩΛ =

0.47 és az ΩM = 0.43 értékeket kaptuk, amik lényegesen különböznek az
eddig elfogadott ΩΛ = 0.7 és ΩM = 0.3 értékekt®l. Míg a korábbi, nem
korrigált adatsor er®teljesen alátámasztja a Λ 6= 0 modelleket, addig
a Λ = 0 megoldási lehet®ség is felmerül az új adatsor illeszétsének
konden ia-intervallumait vizsgálva. A kanonikus ΩΛ = 0.7 and ΩM =

0.3 értékek kívül esnek a legvalószín¶bb 99%-os tartományon a korrigált
minta esetén. Egyébként ha ragaszkodunk ahhoz, hogy a Világegyetem
euklideszi szerkezet¶ legyen, akkor az ΩΛ + Ωm = 1 egyenes az ΩΛ =

0.55 és ΩM = 0.45 értékpárt metszi ki az 1σ tartományból. A korrek ió
elvégzése után az adatok szórása a z > 0.25 tartományban a legjobban
illeszked® modellhez képest kisebb a korrigált adatsor esetén, mint a
nem korrigált esetben. Számszer¶en, az egy szabadsági fokra es® χ2
értéke χ2df = 1.46 a nem korrigált esetben, míg χ2df = 0.38 a korrigált
esetben. (Balázs et al. 2006)
4. Az antropikus elv létezését nem zárhatja ki egy mindent egyesít® elmélet a zikában. A természet tartalmazza a természetes számokat (Kitada, 2006), ebb®l következ®en a természet egészét leíró zikai elmélet
tartalmazza a természetes számokat, mely utóbbiak leírására készült
a Prin ipia Mathemati a. Így, mivel a Prin ipiára érvényes a Gödeltétel, érvényes a mindent leíró elméletre is. Ezért az antropikus elv
7

nem zárható ki a zikából. (Hetesi-Balázs, 2006)
5. A kozmológiai konstans be slésére olyan elv alkalmas, mely matematikailag kezelhet®. Az antropikus elvek alapját képez® nomhangolás
esetén a párhuzam a káoszelmélet és és a nomhangolás között nem önkényes feltevés; ennek a gondolatnak a mentén alkotható matematikai
meghatározás az antropikus elvre. Amint a káoszt a nullától különböz® Ljapunov-indikátor jelzi, úgy a nomhangoltság pedig azt jelenti,
hogy léteznek élethordozó szigetek a zikai állandók paraméterterében.
(Hetesi-Végh, 2007, Oberhummer et al. 2000)

4.

Következtetések

Az Ia szupernóva adatsorból tanulmányoztuk a luminozitási távolság és az abszorp ió értékek statisztikai tulajdonságait, és arra jutottunk, hogy az adastorban szisztemtikus hiba van. Ezt a diverzitást egy korrelá ióra vezettük
vissza, mely a luminozitási távolságok és az abszorp ió között áll fenn. Miután az adatokat módosítottuk, és eltávolítottuk a diverzitást, oylan luminozitási távolságot kaptunk, mely mentes a hibától. Erre illesztve kozmológiai
modellt, azt kaptuk, hogy az SN Ia adatok egymagukban nem zárják ki egy

Λ = 0 megoldás létét.
Továbbá igaz, hogy az antropikus elvek egyel®re nem alkalmasak Λ pontos értékének meghatározására, ám a kozmológiai konstans nomhangoltsága
tény.
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