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«L’Univers accelerat»
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Resum
El descobriment de l’expansió de l’Univers, fet per Hubble i altres al voltant del 1930,
és considerat un pilar fonamental de la cosmologia moderna. Juntament amb altres
observacions com la del fons còsmic de microones, la nucleosíntesi primordial, les
distribucions de galàxies, etcètera, dóna informació rellevant sobre l’Univers.
Tanmateix, en aquest context, hi havia encara una pregunta fonamental sense
resposta: és l’expansió de l’Univers constant o, per contra, augmenta (s’accelera) o
disminueix (es desaccelera)? El Premi Nobel de Física 2011 concedit a Saul
Perlmutter, Brian P. Schmidt i Adam G. Riess va ser atorgat per la descoberta de la
resposta: l’Univers s’accelera.
Per a arribar a aquesta conclusió s’ha hagut d’identificar objectes astrofísics a grans
distàncies que serveixen com a candeles estàndard, per poder establir així una escala
absoluta de distàncies.
El tres físics guardonats pertanyen a dos grups que, de manera independent, van fer
servir unes supernoves específiques anomenades de tipus Ia per a arribar als seus
resultats.
Un cop aquesta nova informació s’afegeix a les abans esmentades, es conclou que la
gran part del contingut de l’Univers no és en forma de matèria, sinó d’una nova
component amb propietats molt especials. Actualment, es du a terme un gran esforç
observacional i teòric per a esbrinar què és aquesta nova forma de component
universal anomenada genèricament energia fosca.
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