Ograniczenia na ciemną energię z obserwacji kwazarów
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Najnowsze pomiary parametrów Standardowego ModeAlu KosmoAlogicznego (ΛCDM) wykonane z zakresie
niewieAlkich przesunięć ku czerwieni przy pomocy Supernowych Ia/Cefeid oraz w zakresie wczesnego
Wszechświata wykonane w oparciu o MikrofaAlowe Promieniowania tła wskazują na niezgodność wartości
stałej HubbAle'a (67.4 ± 0.5 km/s/Mpc vs 74.03 ± 1.42 km/s/Mpc, Riess et aAl. 2019). Ta niezgodność
wartości impAlikuje, że aAlbo błędy systematyczne w pomiarach są niedoszacowane, aAlbo modeAl ΛCDM nie
opisuje poprawnie obserwowanej ekspansji Wszechświata, i nowa fzyka wychodząca poza opis z
wykorzystaniem stałej kosmoAlogicznej jest niezbędna. ProbAlem można roztrzygnąć wykorzystując nowe,
niezaAleżne pomiary tempa ekspansji Wszechświata.
Nasza grupa rozwija metody oparte o obserwacje kwazarów - aktywnych jader gaAlaktyk obserwowanych w AlokaAlnych Wszechświecie aAle też do wartości przesunięcia ku czerwieni 6. Pierwsza z
metod jest oparta o skaAlowanie pomiędzy jasnością absoAlutna kwazara i rozmiarem obszaru
powstawania szerokich Alinii emisyjnych, a rozmiar ten można mierzyć z opóźnienia Alinii w stosunku do
zmiennego kontnuum. Pomiary częściowo wykonujemy sami, a częściowo wykorzystujemy pomiary
wykonane przez inne grupy w Europie, Meksyku i Chinach. Ta metoda na razie nie wskazuje na
odstępstwa od modeAlu standardowego, aAle nowe wyniki powinny być dokładniejsze.

11-m teAleskop Southern frican Large TeAlescope (z Alewej), zmierzone metodą 1 odAległości jasnościowe kwazarów w
porównaniu z modeAlem ΛCDM (środek; Martnez- Aldama et aAl. 2019), zmierzone metodą 2 moduły odAlgłości dAla kwazarów w
porównaniu do modeAlu ΛCDM (Alinia czarna) i modeAlu de Sitera and de Siter (czerwona) (z prawej; DuAltzin et aAl. 2020)

Metoda druga poAlega na seAlekcjonowaniu specjaAlnej podgrupy intensywnie akrecujących kwazarów,
które mogą być uznane za świece 'standaryzowaAlne'. Wyniki są nadaAl zgodne z modeAlem ΛCDM.
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