
Hvorfor mørk materie er bare tull
En sammenligning av MOND og CDM

Karsten Kvalsund1 2

1Institutt for fysikk
NTNU

2Trondheim Astronomiske Forening

28 oktober 2008



Kepler

Kepler beskriver planetbanene ved hjelp av tre lover:
I Planetenes baner er ellipser med sola i det ene

brennpunktet.
I Baneradiene sveiper over like store flater på like lange

tider.
I Forholdet mellom kvadratet av omløpstiden og

middelradien i tredje potens er det samme for alle planeter.

Fenomenologisk modell
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Newton

Newton ser at Keplers planetbevegelser kan forklares med en
ligning. Newtons gravitasjonslov:

F =
GMm

r2

I En kraft som virker mellom legmer.
I Vi har en teori!
I Kun filosofiske problemer.



Einstein

I Newtons lov holder i 250 år.
I Avvik i Merkurs bane.
I Samme resultat; ulik fortolkning. Ikke lenger kraft mellom

legmer, men krumming av rom. "‘Dosert vei."’
I Vi må bruke Einstein når a er stor, og/eller v er stor.
I I nesten alle tilfeller holder det å bruke Newton!



Ved å bruke Newton kan vi lage en formel for banehastigheten i
en gitt radius fra sentrum i solsystemet.

F = ma (1)

som innsatt gir

GMm
r2 = m

v2

r
(2)

Sorterer ut hastigheten

v2 =
GM

r
(3)









I teorien er praksis og teori det samme. Men i praksis..

Det vi observerer stemmer ikke med det teorien sier. Vi har da
to alternativer:

I Enten er det noe galt med teorien vår
I Eller så er det noe galt med observasjonene våre
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Bør teorien forkastes?

I Teorien er Einsteins Generelle Relativitetsteori!
I Hårreisende godt testet. Usikkerhet i solsystemet 10−13.
I Mye vil gå ut med badevannet.



Noe mangler i observasjonene?

I Hver eneste gang vi bedrer teleskopene finner vi noe nytt.
I Sannsynligheten for at det finnes ting i universet vi ennå

ikke har sett: 100%.
I Dersom den er der, hvorfor kan det ikke vere mye av den?
I Forklarer mye annet rart også. Rotasjonskurver,

gravitasjonslinsing, galaksehoper, strukturdannelse,
kosmologi.



Men..

Den mørke materien som skal vere løsningen er forskjellig for
hvert problem.

I Danner klumper(galaksestruktrer).
I Danner løse klumper (rotasjonskurver).
I Danner aldri klumper (galaksehoper).

Hvor mye er det av den?
I Spiralgalakser: 90%
I Elliptiske galakser: 10%
I Dverg-galakser: 99%
I Kompakte dverger: 0%

Altså ikke fullt så enkelt som det ofte blir fremstilt.







Hva er MOND?

MOdifisert Newtonsk Dynamikk. Innfører et
aksellerasjonsparameter,

a0 = 1.2× 10−10m/s2

a0 både en grenseverdi og modifikator. Har også en µ slik at

aNewton = aµ(
a
a0

) (4)

µ(
a
a0

) = 1, for a � a0, og ( a
a0

) for a � a0 (5)



Flate rotasjonskurver

Setter denne nye aksellerasjonen inn i ligningen for
rotasjonskurver:

m(
a2

a0
) =

GMm
r2 (6)

når a � a0.
Vi gjør samme triks som over, og får da at

v2 =
√

MGa0 = konstant (7)

som altså gir flate rotasjonskurver!



NGC 6503. Venstre: 3-parameters CDM. Høyre: 1 parameters
MOND





Venstre: MOND. Høyre: CDM Falsk galakse! Hastighet frå
NGC2403, masse frå UGC128.



Tully-Fisher

Observert, allmengyldig forhold mellom total luminositet og
sentral stjernehastighet.

L ∝ v4

MOND gir oss denne gratis!

v4 = GMa0 ∝
M
L

L = τL

Logisk for MOND: Materien gir både lys og dynamikk.
I CDM gir baryonisk materie lys, mens DM gir dynamikk.
Hvorfor et eksakt forhold mellom dem?



HSB og LSB++

I To store grupper spiralgalakser. HSB og LSB.
I Newton gir to parallelle T-F for HSB og LSB.
I MOND forutsier den samme T-F for begge grupper, lenge

før målinger fantes.
I HSB og LSB har samme T-F.
I CDM hevder LSB 95-99% DM. Hvorfor da samme T-F?
I T-F holder for alle spiralgalakser, også dverger. Opplagt fra

MOND, CDM har ingen forklaring.



Faber-Jackson

Samme som T-F, men for elliptiske galakser.

L ∝ σ4

I Igjen opplagt fra MOND.
I Igjen vanskelig for CDM.
I Elliptiske galakser har < 10% DM i følge CDM.



Spiraler og ellipser.

I Spiraler inneholder ganske nøyaktig alltid 90% DM
I Ellipser inneholder ganske nøyaktig alltid 10% DM
I MOND: Det meste av en spiral har a < a0, det meste av en

elliptisk har a > a0.
I CDM: "‘Må finnes en ukjent mekanisme."’ Gravitasjon

alene ikke nok.

Vi vet at i alle fall noen elliptiske galakser er dannet ved
kollisjoner mellom spiralgalakser. Hvor blir det av den mørke
materien???



Dverger og kompakte dverger

I Dverger har 99.9% DM
I Kompakte dverger har 0% DM
I MOND: Dverger er små og diffuse, ergo lav a. Kompakt gir

høy a. Alt som forventet.
I CDM: "‘Må finnes en ny og ukjent mekanisme"’



Fundamentalt plan

I I elliptiske galakser er det et forhold mellom hastigheten til
stjernene, total masse og total utstrekning. (Virialisert)

I Newton: Forutsier et perfekt plan i diagrammet.
I MOND: Deler av galaksene er MONDske, deler

ikke-MONDske. Forutsier en kurve i diagrammet.
I CDM: Galaksene har ulike mengder DM. Forutsier at et

plan ikke finnes.







Galaksehoper

Galaksehoper er store klaser av galakser(1000-10 000 stk)
som er gravitasjonelt sammenbundet.

I Galaksehoper har også manglende masse. (90%)
I CDM løser dette fint. Samme som for galakser.
I MOND har trøbbel!





Galaksehoper

I MOND reduserer avviket fra en faktor 10 til en faktor 2.
I Bortforklaring: I astronomi er en faktor 2 bare barnemat...
I Bedre bortforklaring: Galaksehoper består ikke bare av

galakser, men også rommet i mellom galaksene. Dette er
ikke tomt. Kan inneholde mye "‘normal"’ mørk materie.

I Galaksehoper inneholder også "‘cooling flows"’. Eller gjør
de det?

I Galaksehoper er uansett det eneste astronomiske objekt
der kjøling dominerer over tyngdekraften som en
dynamikkdriver.

Bortforklaringer til tross: Vi har et problem. MOND gir for lite
masse. Heldigvis er det et bedre problem enn om den hadde
gitt for mye masse. Det finnes også andre grunner
(gravitasjonslinser, kosmologi) som tyder på at galaksehoper
har mer baryonisk materie. Kanskje er det MOND som har rett
likevel?





Bullet Cluster

I Beviser (proof!) mørk materie.
I Motbeviser MOND og andre alternativer.
I Motbeviser visst ikke MOND allikevel..
I Motbeviser derimot CDM på galaktiske skalaer. Oops!
I Bullet-hopen beviser absolutt (proof!) at den mørke

materien er kollisjonsfri.
I Men for å forklare forholdet mellom DM og BM i galaksene

MÅ DM vere "‘kollisjonabel"’.
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Gravitasjonslinser

I Sterk linsing forekommer aldri i MOND-området. Kan
derfor ikke testes.

I Svak linsing kan testes.
I Gravitasjonslinser er GR-effekter. Må "‘jukse"’ litt. Ett foton

blir avbøyd dobbelt så mye som en massiv partikkel i
lyshastigheten.

Avbøyingsvinkel:

φ =
2π

c

√
GMa0

Avbøying uavhengig av avstand fra sentrum av galaksen!
I Tilsvarer en DM halo som strekker seg "‘uendelig"’ langt ut

fra galaksen.
I Ingen har funnet kanten på en DM halo. Strekker seg minst

100 ganger lenger ut enn den synlige galaksen. Hmm..!





Sort hull - bulgemasseforholdet

Massen (MBH )til det sentrale sorte hullet avspeiler egenskaper
ved galaksen som helhet. En sammenheng mellom MBH og
luminositeten til den sentrale bulen:

MBH/M� = 0.01LB/L�

Og en sammenheng mellom MBH og hastighetsdispersjonen til
bulen:

MBH/M� = 0.07σ4





Sort hull - bulgemasseforholdet

I Kan gi oss kunnskap om hvordan galaksene og hullende
dannes.

I σ avhengig av den totale massen. L kun avhengig av
baryonisk masse.

I CDM får nok en gang forklaringsproblem. MOND ikke.
I Har ennå ikke sett sorte hull i LSB-galakser.
I MOND forutsier at disse relasjonene er like også der.
I CDM forutsier en faktor 10 i forskjel.



Kulehoper

I CDM: Kulehoper skal ikke ha mørk materie. For små.
I MOND: Dersom deler av en kulehop har a < a0, bør vi se

MOND-effekter.
I Scarpa, Marconi & Gilmozzi (2003) fant MOND-effekter i

Omega Centauri-hopen.



Pioneer-anomalien

I Pioneersonden har en ekstra, uforklart aksellerasjon.
I Den er 2πa0

I Slingshot-anomali.
I Tilfeldig? Fullt mulig.
I Sonder under planlegging.
I MOND skal ikke ha noen innvirkning i solsystemet!
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Trekanter=kulehoper. Kryss og firkanter=galakser.
Pluss=galaksegrupper. Sirkler med pluss=galaksehoper.
Rødt=kulehopene Omega Centauri og Palomar 13.
Linje=Newton. Striplet=MOND



Problemer med MOND

I MOND er ikke en teori!
I Ikke relativistisk.
I Ikke kovariant.
I Ikke Lagrangebasert. (kan altså ikke garantere for

bevaringslovene)

Mange forsøk på å løse problemene. Alle hadde skumle
bivirkninger.(kausalitetsbrudd)

I Bekensteins Teorem: "‘Det er umulig å lage en relativistisk,
kovariant MOND"’

I 2004: Bekenstein lager en relativistisk, kovariant MOND.
(TeVeS)

I Ingen problemer så langt!



Kun ett problem...
Einsteins Generelle Relativitetsteori er vanligvis ikke regnet som enkel og likefrem:

S =
1

16πG

∫
d4x

√
−gR

Men sammenlignet med TeVeS:

S = Sg + Ss + Sv + Sm

der

Sg = (16πG)−1
∫

gαβRαβ
√
−gd4x

Ss = −1
2

∫ [
σ2hαβφ,αφ,β +

1

2
G`−2σ4F (kGσ2)

]√
−gd4x

Sv = − K
32πG

∫ [
gαβgµνU[α,µ]U[β,ν]

−2(λ/K )(gµνUµUν + 1)
]√
−gd4x ,

Sm =

∫
L(g̃µν , f α, f α

|µ, · · · )
√
−g̃d4x



Sammendrag

I Hver galakse er unik, og ergo en unik test for MOND.
I Eksakt forhold mellom DM og BM for alle galakser i en

klasse.
I Totalt forskjellig forhold mellom DM og BM mellom

klassene.
I Tully-Fisher, Faber-Jackson.
I Sorte hull og galaksebuler.
I Fundamentalt plan av elliptiske galakser.
I Galaksehoper..
I Bullet-cluster.
I Gravitasjonslinser.
I Kulehoper.
I Nå også relativistisk, men fremdeles ikke en teori.



Ting å tenke på

Vi ser en massediskrepans alltid og kun når akselerasjonen
dropper under a0! Aldri ellers!

I Selv om det skulle vise seg at mørk materie er svaret, viser
MOND hvordan den mørke materien oppfører seg bedre
enn CDM!
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