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1. Sobre què parlarem en aquest treball? 

 

El tema que he triat per al meu treball de recerca és el de l’energia fosca. Un fenomen molt 

complex comprès en unes paraules molt simples. 

L’elecció d’aquest tema té molt a veure amb el meu interès per la cosmologia i la física. D'altra 

banda, sempre m’he sentit atret per aquelles qüestions que estan en ple procés d’investigació, 

encara amb preguntes obertes i amb noves dades que arriben dia a dia. 

En aquest sentit, la finalitat d’aquest treball no és tant la d'exposar una teoria o una tesi final i 

definitiva, sense qüestions pendents de resoldre, sinó exposar els conceptes i problemes bàsics a 

l’entorn dels quals treballen avui els físics. També busco una millor comprensió personal 

d’aquesta qüestió i un millor coneixement de la matèria amb la il·lusió de poder-m'hi dedicar amb 

més profunditat, de ser el cas, quan disposi dels recursos matemàtics i empírics necessaris. 

 

El procés d'investigació de l'energia fosca és encara un procés obert i per això és molt difícil 

donar un definició precisa del fenomen. Però que no puguem dir amb total certesa el que és, no 

vol dir que no se’n puguin descriure els efectes. 

Els físics saben, per exemple, que allò que anomenen “energia fosca” és quelcom que provoca 

una acceleració en el procés expansiu de l’Univers.  

El 1998 dos grups diferents d’investigació –el Supernova cosmologic project i el High-z supernova research 

team– van constatar que els cossos més propers al límit de l’Univers s’estaven allunyant i que ho 

feien de forma accelerada. Aquesta acceleració constituïa una novetat, ja que, fins aleshores, els 

científics havien cregut que l’Univers s’expandia, però que ho feia de forma constant.  

Per explicar aquesta expansió accelerada d’una manera fàcil, és habitual utilitzar l’experiment 

mental següent: 

Suposem la Terra i una pilota. 

Si llancem en vertical una pilota a l’aire, ben lluny, la pilota pujarà fins a un punt. Després es 

pararà i caurà, per tornar al punt des d’on ha estat llançada. I ho farà a la mateixa velocitat que ha 

estat llançada. La gravetat és la responsable d’aquesta actuació de la pilota. Primer la desaccelera i 

després l’atrau cap a la Terra, accelerant-la. 
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Però si llancem la pilota igualment en vertical, amb una velocitat inicial suficient com per què 

pugui contrarestar la gravetat que la frena i sortir de la Terra, és a dir a la velocitat d’escapament1, 

què passarà amb la pilota, un cop sigui fora de la Terra? En principi es creia que la pilota seguiria 

desplaçant-se per l’Univers a la velocitat resultant de la diferència entre la velocitat a què ha estat 

llançada menys la velocitat d’escapament i que el seu moviment seria afectat per les forces 

gravitatòries del Sol i d’altres planetes. Per exemple, si hem llançat la pilota a la velocitat 

d’escapament més “x”, la pilota es mouria a “x” km/h. Això és, en tot cas, el que fins fa uns anys 

es creia que seria el comportament de la pilota.  

Tanmateix a partir de finals del segle XX, els investigadors van descobrir que les galàxies i els 

cúmuls de galàxies s’estan distanciant entre si. Tot indica que hi ha una força que fa que les 

galàxies s’allunyin l’una de l’altra i que contraresta la gravetat que s’exerceixen les unes a les altres.  

I a més, aquesta força actua de manera inversa a la gravetat. Es a dir; com més allunyats es trobin 

els cossos entre ells, amb més intensitat actua la força per allunyar-los. El revés del què passa amb 

la gravetat, que és més forta quan més curta és la distància. 

Reprenent l’exemple de la pilota i la Terra, això voldria dir que la pilota, un cop surt de la Terra, 

no es mouria a una velocitat constant sinó que, respecte del sistema solar, la seva velocitat aniria 

en augment, com més s’allunyés de la Terra.  

A l’energia que causa la força necessària per a aquesta acceleració, els físics l’han anomenat 

energia fosca.   

Tornant a l’exemple de la pilota, si traslladem el funcionament de la pilota al límit de l’Univers, 

aleshores entendríem que l’Univers s’expandeix i que ho fa de forma accelerada augmentant-ne el 

límits de forma infinita – amb la peculiaritat que com més s’expandeix, més accelera la seva 

velocitat d’expansió. 

Els científics han anomenat energia fosca al valor d’aquesta acceleració de l’expansió dels límits 

de l’Univers que, com diem, augmenta en augmentar el radi d’efecte, la qual cosa encara genera 

més curiositat a l’entorn del comportament de l’energia fosca, ja que és contrari al comportament 

de les forces tal i com les coneixem fins ara. 

																																																								
1	 S’anomena	velocitat	d’escapament	a	la	velocitat	necessària	per	poder	escapar	de	la	gravetat	terrestre	i	el	seu	valor	és	de	
48000	Km/h.		
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Des que els científics han pogut afirmar amb certesa que l’Univers s’està expandint de forma 

accelerada, s’han disparat les preguntes sobre el com i el perquè d’aquesta acceleració. Aquest 

treball tracta de les investigacions que ajuden a entendre aquest fenomen i d’aquelles 

observacions que han estat clau per al descobriment del funcionament de l’energia fosca.  
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1.1. Rellevància i dificultats del tema 

Com hem dit, l’energia fosca és aquella magnitud amb què s’expressa l’acceleració de l’Univers, i 

del qual no en coneixem la naturalesa. 

Hi ha diverses hipòtesis al respecte i la diferència entre elles rau justament en la diferent 

interpretació de la seva naturalesa. Investigadors de diferents disciplines treballen de forma activa 

per deduir-ne l’origen. 

Les diferents hipòtesis amb què treballen els científics a l’actualitat són les següents.:  

1) L’energia fosca com a constant, la Constant Cosmològica introduïda per Einstein. Els que 

investiguen en aquesta direcció defineixen l’energia fosca com una constant numèrica, 

sense determinar-ne el seu origen.  

2) D’altra banda, els estudiosos de la física de partícules defineixen l’energia fosca com un 

fenomen provinent d’una partícula que només provocaria energia fosca o, el que és el 

mateix, identifiquen l’energia fosca com aquella energia provocada per les partícules que 

composen la matèria fosca2. 

 

Més enllà de l’origen o la naturalesa de l’energia de la fosca, el que és cert és que no serà possible 

determinar aquesta magnitud sense abans conèixer el valor exacte amb què l’Univers s’accelera. I 

de moment, encara no es coneix la dimensió d’aquest fenomen.  

Més endavant exposarem aquestes hipòtesis de manera extensa, però el que creiem important 

destacar aquí és que les figures més representatives de la ciència natural (de la física de partícules i 

de l’astrofísica) estan treballant de forma conjunta per intentar resoldre aquesta qüestió.   

Tot i que, en principi  –segons la definició de les especialitzacions que coneixem fins ara – la 

solució de l’energia fosca correspondria a la cosmologia, no només els cosmòlegs i els astrofísics 

hi estan interessats. Hi ha molts aspectes de l’energia fosca que interessen a especialistes d’altres 

camps. Això ens mostra com n’és de difícil a vegades de marcar els límits entre una aspecte o un 

altra de la física. Malgrat la gran especialització de la nostra època, la física s’està constituint com 

una única disciplina en la qual participen les diverses branques que la integren. 

																																																								

2	 La	matèria	fosca	és	una	matèria	que	no	interacciona	amb	la	llum	ni	cap	altre	fenomen	conegut,	amb	la	peculiaritat	que	sí	
genera	atracció	gravitatòria	sobre	una	altra	massa	(	i	d’aquesta	peculiaritat	en	deduïm	la	seva	existència).	Se	sap	que	existeix	perquè	
coneixem	els	seus	efectes	sobre	la	demes	matèria.		
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El descobriment del fenomen de l’energia fosca ha originat també inquietuds importants de tot 

tipus. Si en efecte es pot constatar que l’Univers s’està expandint cada vegada més ràpid (que de 

fet és el que significa que s’estigui accelerant), aleshores no és estrany afirmar que hi haurà un 

moment en què els cossos de l’espai que necessitem observar per poder realitzar els nostres 

estudis s’allunyin tant de nosaltres que mica en mica deixem de poder observar-los. 

Això fa que molt cosmòlegs pensin que és molt important que els estudis cosmològics es 

promoguin amb rapidesa perquè, en cas contrari, podria ser massa tard. 

D’altra banda, tampoc s’escapa a ningú que si l’energia fosca fos un efecte produït per una 

partícula, i s’aconseguís reproduir-la o “atrapar-la”, sens dubte seria de gran utilitat per generar 

energia, una de les principals mancances del nostre món. 

No totes les recerques científiques aporten un fruit tecnològic que de forma immediata 

repercuteix en la societat com a quelcom “útil”. I tanmateix la majoria de les  investigacions 

científiques acaben influint, a la llarga, de forma important, en el concepte que tenim de la realitat 

i en la manera com ens relacionem amb ella. Aquest és el cas de la investigació de l’energia fosca. 

Una recerca que afecta de forma directa la nostra capacitat interrogativa sobre el funcionament de 

l’Univers, i el perquè i el com del seu origen. 

Entendre l'Univers d’una forma més precisa comportarà sens dubte canvis en la percepció de la 

nostra realitat més quotidiana.  
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2. Què sabem de l'energia fosca? 

 

La pregunta pel més enllà d’allò observable ha estat una constant en la història dels físics.  

Edwin Hubble (EUA, 1889-1953) i George Lemaître (Bèlgica, 1894-1966) van ser els dos primers 

científics a descobrir l’expansió de l’Univers. Els dos van arribar a la mateixa conclusió, des de 

metodologies diferents. 

Lemaître va prendre com a punt de partida els treballs d'Einstein i de De Sitter per tal de 

demostrar, gràcies a l'estudi previ que hi havia sobre l'expansió de les galàxies, que l'Univers 

s'estava expandint. Per desenvolupar el seu treball va deduir les fórmules (que integren l’actual llei 

de Hubble) com també el que avui anomenem constant de Hubble.  

Lemaître va descobrir tot això uns anys abans que Hubble ho fes l'any 1930, però no va ser 

reconegut perquè va escriure el seu article en francès. Lematîere es va centrar en la deducció de 

fórmules fins demostrar teòricament –a partir d’ observacions fetes per De Sitter–  l'expansió de 

l'Univers. I Hubble, que mentre havia estat centrat en l'organització de les galàxies per mida i 

aspecte, va acabar llegint articles de De Sitter i altres autors que el van portar a deduir la seva 

famosa llei i constant (potser injustament només atribuïda a ell). 

L’any 1927 Lemaître va escriure un article en què parlava de l’expansió de l’Univers. Prenia com a 

base un article poc conegut de De Sitter en què exposava una primera idea sense demostrar sobre 

la possible expansió de l’Univers. D’altra banda, també es va servir de les mesures d’espectres de 

nebuloses extragalàctiques que havia fet Slipher i que van ajudar Lemaître a mesurar la velocitat 

de les nebuloses. Per últim Lemaître també es va servir de la fórmula de Hubble per determinar la 

distància d’objectes extragalàctics a partir d’estrelles variables que s'utilitzaven com a candeles 

estàndard3. Tot això va portar a Lemaître a solucionar les equacions de camp d’Einstein i, 

d’aquesta manera, determinar com seria la forma i el destí del nostre Univers. Fins aquell moment 

convivien dues concepcions de l’Univers. La d’Einstein, segons la qual la pròpia gravetat de 

l’Univers acabaria engolint l’Univers, fent-lo col·lapsar. O la idea de De Sitter, segons la qual 

l'Univers estava completament buit i no hi havia vida en ell. 

																																																								

3	 Les	candeles	estàndards	són	objectes	lluminosos	que	s’utilitzen	en	la	cosmologia	per	determinar	una	regla	estàndard,	o	
sigui	una	mesura	estàndard	més	gran	per	així	poder	saber	la	distància	de	galàxies	o	altres	objectes	propers	a	la	candela	estàndard.	
Les	candeles	estàndard	solen	tenir	en	el	cas	de	les	estrelles	variables,	una	variació	de	lluminositat	regular	en	totes	les	estrelles	del	
mateix	tipus	i	a	partir	d’una	formula	en	la	que	es	pot	calcular	a	partir	de	la	lluminositat	de	l’estrella	la	distància	a	la	que	es	troba.	
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Lemaître va partir de moltes idees com la descoberta per Slipher sobre el desplaçament cap al 

roig4 de les nebuloses, en què es posava de manifest que les nebuloses s'estaven allunyant de 

nosaltres i que per tant l'Univers s'estava expandint.  També va estudiar la proposta d'Einstein, 

que havia introduït una constant, la Constant Cosmològica, a les fórmules que s'utilitzaven per 

mesurar l’expansió de l’Univers, i que hauria de contrarestar la gravetat que engolia l'Univers. 

Aquesta idea va ser una de les primeres sobre l’energia fosca, com explicarem més endavant.  

Amb tot aquests elements Lemaître va col·laborar a la millora de les equacions de camp 

d’Einstein i va aportar una equació nova amb la qual es podia determinar la velocitat de les 

galàxies a partir de la distància del volum de galàxia observat. La desconeixença del francès per 

part dels físics anglesos va fer que aquest descobriment se li atribuís uns anys després a Hubble i 

per tant que s'anomenés a aquesta equació la llei de Hubble.  

El gràfic expressa el comportament entre cossos semblants i es pot concloure que com més 

s’expandeixen (és adir que com més s’allunyen), més ràpida és la velocitat d’aquesta expansió. 

Hubble va tenir una gran importància en l’establiment d’una classificació de les galàxies, que va 

fer en funció de la forma, mida i brillantor de cada una d’elles. Per aconseguir-ne els valors, va 

combinar la mida angular5 i la distància aproximada (extreta a partir de les candeles estàndard). 

Gràcies a ambdues magnituds, va poder anar determinant la mida i composició de cada una 

d’elles i procedir a la seva classificació. 

																																																								

4	 El		desplaçament	cap	al	roig	es	un	efecte	que	succeeix	quan	s’observa	la	llum	que	emet	un	objecte	cosmològic	i	que	

determina	per	una	deducció	bàsica	la	velocitat	de	l’objecte.	Com	diu	el	nom	l’efecte	que	succeeix	es	que	la	ona	de	llum	que	ens	arriba	

es	desplaça	parcialment	cap	al	roig	(per	tant	s’enrogeix).	S'explica	amb	més	extensió	a	l'entrevista,	punt	4.2.	

	
5	La	mida	angular	d'un	objecte	és	el	diàmetre	d'aquest	transformat	en	angles.	Dit	d'una	altra	manera,	és	l'angle	que	formaria	un	
objecte	si	mesurésim	amb	un	transportador	d'angles	l'angle	que	té	d'un	costat	al	altre.	

Figura 1: La llei de Hubble diu que V=H*D, on la V és la velocitat a què 
s'allunya el cos observat, H és la constant de Hubble, i D és la distància a 
què es troba el cos del centre de l'Univers. Aquesta funció la veiem 
representada en aquest gràfic. Com més augmenta la distància 
d’allunyament (« millons d’anys llum» a la part esquerra de la gràfica), més 
augmenta la velocitat d’expansió. (Gràfica de l'expansió exponencial de 
Hubble, 43) 
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L’altra gran aportació de Lemaître i Hubble és la confirmació de la teoria de l’expansió de 

l’Univers. Van concloure que si cada vegada s’observava una porció més gran de l’Univers això 

era degut a que s’estava allunyant. És a dir: que l’Univers s’estava expandint i que la massa de 

l’Univers no “era suficient” com per poder generar una força que n’evités l’expansió. 

Hubble va descobrir també, que com més volum es pot observar de l’Univers més galàxies es 

poden observar, i que com més llunyana està una galàxia més tènue es torna la seva llum. Per 

últim. va observar que la lluminositat dels cossos disminueix amb el quadrat de la distància. 

D’altra banda Lemaître va ser el primer a introduir la idea del Big Bang d'una manera decisiva, i 

no només com una suposició. Al 1931 va impartir una conferència al Regne Unit en què va 

introduir el que ell anomenà “la teoria dels focs artificials”, segons la qual un àtom inicial ple 

d’energia s’hauria expandit de forma molt ràpida alliberant radiació còsmica i matèria i provocant 

una expansió de gran magnitud.  

També va reprendre la idea de la Constant Cosmològica que Einstein ja havia contemplat a les 

seves equacions explicatives de l'Univers i que li permetia entendre l’Univers i concebre la 

suposada geometria de l’espai. 

Fins ara hem fet un repàs a les primeres intuïcions i comprovacions sobre l’expansió de l’Univers; 

però no és fins l’observació d’una acceleració en aquesta expansió que s’introdueix el concepte 

d’energia fosca ja que és l’acceleració de l’expansió la que aboca els científics a la suposició de 

l’energia fosca.  

Figura 2 Aquesta imatge mostra en què consisteix la mida angular d’un objecte. En aquest cas, l’objecte observat es 
troba suficientment lluny com perquè la seva mida angular sigui més petita (seria l'expressió d'aquest fenomen que 
tots coneixem molt bé, que quan n objecte s'allunya de nosaltres la seva mida disminueix, sent aquesta “mida” la 
mida angular). Aquest tipus fet s'utilitza per mesurar distancies o diàmetres d'objectes distants. (La mida angular, 43). 
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La primera experiència empírica que es va poder obtenir de l’existència d’una energia fosca (de 

l’acceleració de la expansió del univers) és relativament recent –del 1998–, quan els membres dels 

grups d’investigació Supernova cosmologic project i el High-z supernova research team van poder 

comprovar –analitzant les dades cosmològiques– que la velocitat a què s’allunyaven els cossos 

més llunyans era superior a la dels més propers.  Van utilitzar les supernoves com a candeles 

estàndard i van comprovar.ne l’accelaració amb el desplaçament  cap al roig. (Cal tenir en compte 

que com que la llum viatja a una velocitat determinada, la llum més propera és més nova (fa 

menys temps que viatja), mentre que la llum més llunyana és la que més ha viatjat i per tant és la 

més vella). 

Van centrar les seves observacions en les supernoves. Una supernova és una explosió d'una 

estrella amb molta energia, que provoca una gran intensitat de llum i d'energia, i també genera 

l'energia suficient com per crear elements pesants (des del carboni cap amunt). Les supernoves es 

defineixen segons la seva constitució (massa, energia...) i poden acabar convertint-se en forats 

negres, cúmuls d'estrelles, etc.  

L’observació es va realitzar sobre les supernoves de tipus IA que són un tipus de supernoves que 

tenen una lluminositat bastant similar entre elles i d'aquesta manera es fàcil de confirmar la seva 

acceleració.  

Aquesta investigació va ser mereixedora del premi més important a l’actualitat. Saul Perlmutter, 

Brian Schmidt y Adam Riess, com a membres dels Supernova cosmologic project i el High-z supernova 

research team  van guanyar el Premi Nobel de Física el 2011, en reconeixement a la vàlua de la seva 

investigació. 

 

El descobriment de l’acceleració de l’expansió de l’Univers va suposar la represa de moltes 

hipòtesis que els físics havien aparcat –com, per exemple, la Constant Cosmològica d’Einstein– i, 

Figura 3 Aquest gràfic representa la Lluminositat de 
supernoves “L” IA a partir de la lluminositat del sol 
“L0.” En aquest cas les supernoves anomenades L 
son del tipus IA. També ens indica els canvis de 
composició que va tenint lloc en el procés de la 
supernova. “Ni” indica el punt en què 
majoritàriament està compost per Níquel, i “Co” 
quan està compost per Cobalt. (Gràfic de lluminositat de 
les Supernoves, 43). 
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des d’aleshores, es va intensificar l’estudi de l’energia fosca i les característiques i causes de 

l’acceleració de l’expansió de l’Univers. 
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2.1 Què és “energia fosca”?  

Amb independència de quina sigui el seu valor i el seu origen, els científics han anomenat energia 

fosca al fenomen que provoca l’acceleració de l’expansió de l’Univers.  

(𝐹 = 𝑚×𝑎----à𝑊 = 𝐹×𝑑----à𝐸 =𝑊×𝑡)6 

Tenint en compte que està havent-hi un desplaçament d’un cos, aleshores en aquesta mesura 

sabem està havent-hi un treball. Per a que hi hagi un treball, és necessària energia. Per això sabem 

que hi ha una energia inicial. I l’han anomenat “fosca” perquè en desconeixem el seu origen. 

Aquest aclariment és important perquè el terme ha generat a vegades confusió i s’ha interpretat 

que l’energia fosca podria ser el camp d’una partícula que no interacciona amb matèria bariònica7, 

però no entrarem ara en aquesta qüestió.. 

Des del seu descobriment el 1998 fins ara, l’únic que els físics han pogut constatar realment és 

que hi ha una energia, que genera un treball sobre els cossos i que provoca una acceleració a 

l’expansió de l'Univers. 

 

 

 

  

																																																								

6	 	 La	massa	(m)	en	aquest	cas	seria	la	massa	de	l’Univers	sencer,	el	desplaçament	l'expansió	(d)	que	s’ha	dut	a	
termes	en	un	temps	(t)	i	aquest	temps	seria	el	que	multipliquem	al	treball	(W)	que	és	energia.	
7	 	 La	matèria	bariònica	és	la	matèria	comuna,	la	que	està	formada	per	àtoms,	o	està	formada	per	partícules	
elementals	provinents	d’aquests	àtoms.	
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2.2. Sabem de què pot tractar-se?  

 

En apartats anteriors hem esmentat les diferents hipòtesis en què s’està treballant sobre què pot 

ser l’energia fosca. En aquest capítol mirarem d’explicar amb més extensió cadascuna d’aquestes 

hipòtesis.  

Els físics des de fa molt temps dediquen esforços a estudiar el fons de microones. Per entendre 

què és el fons de microones cal explicar abans el Big Bang, que és on apareix el fons de 

microones. 

El Big Bang es caracteritza per què d’una fracció molt petita d’espai es provoca una gran expansió 

de matèria i energia  

Durant la inflació8 de l’Univers la matèria és troba en forma de partícules essencials  en estat de 

plasma9, amb el temps formen protons i neutrons, i aleshores 

 

 

																																																								

8		La	inflació	és	aquell	moment	primitiu	del	nostre	Univers,	quan	encara	era	una	“bola	de	foc”	enorme,	en	que	es	va	expandir,	per	dir-
ho	d'alguna	manera	impactant	de	1	a	1026	en	un	temps	de	10-33.	Aquest	moment	és	molt	important	perquè	fa	que	la	densitat	
d'aquesta	“gran	bola	de	foc”	disminueixi	permeten	que	els	fotons	(les	partícules	de	la	llum)	puguin	travessar-la	i	es	creï	el	fons	de	
microones	(CMB).	I	es	gràcies	a	aquest	fons	de	microones	que	sabem	que	aquesta	etapa	inflacionària	s'ha	produït,	perquè	sinó	
l'estructura	del	fons	de	microones	hagués	sigut	diferent,	ja	que	l'Univers	hagués	disminuït	la	seva	densitat	més	lentament.	I	si	la	
densitat	de	l'Univers	hagués	disminuït	constantment	(o	sigui	l'Univers	s'hagués	expandit	constantment),	l'Univers	d’avui	en	dia	
hagués	estat	isòtrop	i	no	s'hagués	pogut	formar	matèria	pesada	(de	què	estem	formats	els	humans,	i	els	planetes,	i	també	algunes	
estrelles	més	noves).	

9	Essencialment	molt	abans	d'haver-hi	partícules	essencials	(quarcs	etc.),	el	que	hi	havia	era	un	conjunt	d’energia	molt	densa.	Cal	dir	
que	tot	això	son	especulacions	i	que	en	cap	cas	se	sap	del	tot.	

Figura 4: Aquesta 
imatge és un eix 
cronològic de les 
diferents etapes de 
l'Univers, des de el 
Big Bang, fins avui en 
dia. (Eix Cronològic de 
l'Univers, 43) 
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en l’era de recombinació és comencen a crear els primers àtoms d’Hidrogen i Heli que més 

endavant gràcies a les explosions de les  

Les estrelles creen la matèria pesada fins al Ferro (depenent del tipus) i les Supernoves creen la 

matèria pesada (la resta de matèria bariònica existent). El que és important de tot això és que, 

abans de la inflació, l’energia en forma de fotons no podia sortir de la gran esfera amb gran 

densitat de matèria i energia, perquè la gran bola d'energia era tant densa i compacta que els 

fotons no podien travessar-la. Succeeix el mateix amb el sol; nosaltres veiem la llum que surt de 

l'escorça, però la de l’interior no ens arriba perquè es queda atrapada dins. I és justament quan 

s’expandeix que fa perdre densitat al cos. Els fotons van aconseguir travessar la matèria i deixar 

anar una impremta de fotons10 (o microones de llum).  

Aquesta empremta la que ha permès als físics estudiar moltes propietats del nostre Univers. 

 

 

Per exemple, es pot comprovar el perquè de la nostra existència (de la matèria bariònica). Si 

s’observa amb deteniment el CMB (Cosmic Microwave Background), a la imatge de dalt, es pot 

observar que hi ha parts més fredes (en blau) i parts més calentes (en vermell) degut a petites 

																																																								

10	 	 	Els	fotons	són	partícules	elementals	que	constitueixen	la	llum,	hi	ha	uns	quants	experiments	que	demostren	
que	una	partícula	és	una	ona	i	a	la	inversa.	Per	això,	quan	parlem	de	llum	parlem	d'ones,	la	qual	cosa	no	treu	que	també	sigui	una	
partícula,	perquè	com	s'ha	demostrat	en	la	física	de	partícules	una	partícula	pot	actuar	com	una	ona..		

 
Figura 5 Aquesta és una imatge del CMB (Cosmic Microwave Background), una 
“imatge” feta en el moment en que els fotons van poder travessar l'Univers en el seu 
moment més primogènit. En aquesta imatge és reflecteix la conformació de les 
estructures de l'Univers en l'era de la inflació. (Cosmic Microwave Background, 43) 
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variacions de matèria. En aquest cas si després es comprova amb l'estructura actual de l'Univers, 

es pot comprovar que les parts més vermelles és on hi ha més matèria acumulada i les parts més 

fredes és on n’hi ha menys. Gràcies a aquesta variació de matèria, la matèria s’ha pogut unir, 

gràcies a la gravetat, i s’han pogut produir estrelles súper massives. Aquestes són les úniques 

capaces de provocar una quantitat tan gran d’energia suficient com per poder fusionar els àtoms 

d’Heli i Hidrogen i crear elements més pesants. Sense aquestes petites variacions d’energia no 

s’hagués pogut crear la matèria de què estem fets (estem fets de pols d’estrelles!). L'Univers 

sencer seria un conjunt homogeni d’Heli i Hidrogen sense cap interacció. 

Els descobridors del fons de microones van ser dos astrònoms que treballaven per Bell Labs (una 

empresa dedicada a les radiocomunicacions, que treballava amb la NASA). EL fons de microones 

existeix des de la recombinació, fa 13.700 milions d’anys. 

Robert Wilson i Arno Penzias van descobrir el 1965 el fons de microones. 

Volien detectar un halo de microones que aparentment emetia la via làctia i, per casualitat, van 

acabar detectant el fons de microones del Big Bang. 

Per explicar el fons de microones, i com va ser descobert, prendrem com a referència el Sol. El 

Sol emet una radiació visible en l’espectre predominantment groga, que ens indica que la seva 

superfície –la fotosfera–, té una temperatura d’uns 6000 K11.  Recordem que els fotons, o la llum, 

no poden escapar de l’interior del Sol perquè la seva capa és massa t densa i compacta com per 

travessar-la. Les fonts calentes (estrelles, bombetes de tungstè, el foc d’una espelma) emeten llum 

visible i llum infraroja. Per contra, les fonts de radiació fredes no produeixen llum visible o 

infraroja, però sí emeten en la font de radi de l’espectre. Les fonts naturals fredes, amb longitud 

d’ona més llarga (si la longitud d’ona és més llarga, és més freda i, com més curta, menys), 

s’anomenen radiació de microones i  són encara més fredes, amb temperatures de menys de 30 K 

–uns 240 K per sota del punt de congelació de l’aigua que és a 273 K –.  

Un detector de radiació de microones detectaria qualsevol font freda, encara que no fos el que 

busquessin. Per això Robert Wilson i Arno Penzias donaven per sabut que l’emissió de fons de 

microones quedaria contaminada per l’emissió de microones de la l’atmosfera terrestre i per la 

pròpia antena. Eren conscients que totes les distorsions que revessin en el senyal les haurien de 

treure després del senyal final a analitzar.  
																																																								

11 Κ	és	la	lletra	que	s'utilitza	per	la	unitat	Kelvin	que	és	igual	a	-273	0C,	el	0	Κ	és	equivalent	al	zero	absolut	o	sigui	a	la	
temperatura	més	baixa	possible,	a	on	les	molècules	no	tenen	energia	suficient	per	moure’s.	Cal	remarcar	que	aquesta	temperatura	és	
teòrica	i	avui	a	la	Terra	no	s’ha	aconseguit	arribar.	Exactament	el	zero	absolut	és	de	-273,15	0C,	i	s’ha	aconseguit	arribar	al	-273,144	
0C	no	és	pot	arribar	al	zero	absolut	perquè	les	molècules	no	tenen	energia	suficient	com	per	poder	fer	que	la	temperatura	baixi	més.	
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D’entrada, semblava un càlcul fàcil que no requeriria de massa esforç. De forma prèvia havien 

procedit als calibratges necessaris per evitar aquestes distorsions i poder millorar les 

comunicacions entre satèl·lits i aparells terrestres. Per això es van sorprendre quan en enfocar el 

telescopi especial per detectar microones, amb la intenció de detectar el halo de la via làctia van 

veure que, sorprenentment, la franja de microones brillava massa com per poder veure el núvols 

de gas que estaven buscant. 

Però els dos astrònoms no es van donar per vençuts i com disposaven d’una gran quantitat d’Heli 

líquid (l’halo que es forma acostuma a estar fet de gasos i els més comuns al cosmos són l’Heli o 

l’Hidrogen) per tenir la referència de 4,2 K van examinar amb  molt deteniment els resultats que 

havien obtingut en les primeres observacions i van constatar que s’estava produint una anomalia 

ja que detectaven una temperatura de 3 K superior a la temperatura de referència de l’Heli líquid. 

Això significava que hi havia alguna cosa que no anava segons el previst i que l’estudi del tan 

anhelat halo no es podria fer.  

Desesperats, van pensar que l’error es devia a la radiació de microones de la ciutat de Nova York 

i van decidir enfocar el telescopi a Manhattan, però aquesta modificació no va aportar resultats 

diferents. Tampoc la radiació de la Via Làctia era la que feia variar tan desmesuradament les 

observacions. Fins i tot van netejar les parets de l’antena on havien fet niu dos coloms, però 

tampoc no van aconseguir cap canvi significant.  

Desconcertats i incomunicats, sense tenir companys amb què parlar de les seves observacions, 

Penzias va desplaçar-se a una reunió de l’American Astronomical Society a Montreal 1964, per 

exposar els resultats. Penzias va entrar en contacte amb Bernie Bruke, un expert radioastrònom 

del MIT, qui tampoc no va saber trobar una explicació al problema, però el va posar amb 

contacte amb Jim Peebles. Aquest físic teòric havia arribat a la conclusió que la radiació de 

microones del Big Bang  havia de ser d’uns 10K i que les seves dades se li apropaven. Per això 

van parlar amb Bob Dicke, director de la tesi de Pebbles, que estava comprovant les deduccions 

de Pebbles intentant detectar el fons de microones. Els dos grups es van ajudar mútuament fins 

que simultàniament van descobrir la temperatura de fons microones amb un valor 3 K. 

La temperatura del fons de microones és exactament de 2,725 K. Això és molt important si tenim 

en compte el que hem explicat més amunt sobre la creació de la matèria pesada.  El fons de 
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microones és isòtrop12 fins a una part de 10-5 i les variacions mostrades abans i eficaces per 

comparar-les amb l’estructura de l’Univers són de 18 µK. Una disminució de temperatura tant 

petita en l’era de la inflació del Big Bang ha provocat una estructura no homogènia a gran escala 

avui en dia.  

 

Però els físics sempre s’han preguntat de quina manera i per què aquestes petites fluctuacions en 

el cos primigeni de plasma (“la gran bola d’energia”), han pogut crear un Univers que a gran 

escala sembla homogeni, però que estudiat en detall conté estructures formades per cúmuls de 

galàxies, de buit, galàxies distribuïdes per altres llocs; en definitiva, un Univers totalment aleatori a 

curta distància, però completament predictible a gran escala. 

 

És en aquest punt on apareix el gran problema ja plantejat per alguns filòsofs sobre l’origen de 

l’existència i el seu perquè. 

 

Si mirem l’expansió de l’Univers a partir de la idea del Big Bang, sorgeixen algunes incògnites 

sobre si de veritat no intervé res més en aquesta distribució. Si pensem bé en el moment de 

l’expansió i suposem que les fluctuacions i els canvis d’energia (i, per tant, de massa) són molt 

petits, l’Univers s’expandiria sense cap problema i en tractar-se de masses mínimes no tindrien 

força suficient com per poder atreure la demés massa i no es formarien estrelles ni galàxies. 

Desembocaria en un Univers homogeni sense vida. 

Per contra, si les diferències de massa fossin massa elevades faria que la massa tingués tanta força 

d’atracció que acabaria formant forats negres. Això provocaria un col·lapse total abans que es 

l’Univers es pogués expandir. Si les variacions de matèria són molt grans, això farà que la massa 

es pugui unir en un punt, a on la matèria és casi totalitària, i això no permetrà la continuïtat de 

l’expansió de l'Univers, fent que tota la massa anés a parar aquest punt. 

 

																																																								

12	És	aquella	substància	o	cos	que	té	les	mateixes	propietats	i	formes	en	la	seva	totalitat,	amb	independència	de	la	direcció	sentit	o	
eix	que	és	miri.	
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Com més lluny estigui la massa d’una altra, menys s'atrau, per tant s'ha de buscar una estabilitat 

entre separació de massa i formació de cúmuls massius (a on recau una gran totalitat de massa), és 

per això que és estrany que hi hagi tanta perfecció. 

Per tant en veritat, existim gràcies a variàncies molt insignificants i totalment aleatòries, però, a la 

vegada totalment ajustades, com per poder crear la matèria que ens constitueix sense col·lapsar.  

Però com hem dit abans, la radiació de fons de microones (o CMB Cosmic Microwave 

Background) només es poden detectar aquestes variacions a una molt petita sensibilitat (10-5) i 

això no és pot fer amb uns radiotelescopis situats a la Terra i de “petita escala”, a més a més, per 

a una precisió d'aquest calibre no podríem permetre les distorsions provocades per zones 

urbanes, o simplement la Terra en general.  

Per això m’agradaria parlar del gran esforç dels científics per descobrir el que podem anomenar 

“la llavor de l’existència”, ja que a partir d’aquestes fluctuacions és formen les galàxies (amb 

estrelles, etc.) que són a on més endavant després a les explosions de supernoves de molta mida, 

és genera una gran quantitat de matèria (sobretot bariònica) a partir de la que es poden formar 

planetes, i per últim els elements necessaris per a la vida. 

I és per això que la NASA va decidir crear un concurs l’any 1974 a on el guanyador tindria dret a 

utilitzar un satèl·lit de classe explorer només dedicat al camp del grup guanyador. La NASA va 

rebre més de cent propostes, tres d’aquestes relacionades amb el fons de microones. El Concurs 

el va guanyar una missió diferent, el Infrared Astronomy Satellite (IRAS), que va ser un gran èxit.  

Però això no va acabar amb l’esperit que hi havia per poder analitzar correctament el CMB, i és 

per això que la NASA no va deixar d'interessar-se pel l’estudi d’aquest. El 1976 van convidar als 

participants a formar un consorci a fi de definir una missió. La NASA va suggerir l'ús d’un 

satèl·lit en òrbita polar13 llançat des de la Llançadora Espacial. El van anomenar Cosmic 

Backgorund Explorer, abreujat com COBE. La NASA va aportar la missió, però després d’alguns 

problemes econòmics i la gran catàstrofe del Challenger el 28 de gener de 1986, va enrederir el 

llançament fins al 18 de novembre de 1989, a on finalment va ser llançat. Aquest satèl·lit va 

proporcionar unes imatges en las que es podia apreciar bastant bé les diferencies de les 

fluctuacions significant un gran avenç científic.  

Però la recerca d’una nitidesa millor no va acabar aquí. Per això, Dave Wilkinson va crear una 

altre missió guanyadora d’un altre concurs espacial per a la investigació del fons de microones. La 
																																																								

13	Que segueix una orbita que recorre tota la zona polar de la Terra. 
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van anomenar WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), que es va llançar el 30 de juny 

de 2001. Lamentablement Dave Wilikinson, membre principal de COBE i WMAP, va morir el 

2002, abans de poder analitzar les dades de la segona missió. 

 

Una vegada refutada la teoria del Big Bang, els científics es van preguntar com i perquè és 

formaven les galàxies (i tot el que conte), que són el principi per a les demés estructures 

còsmiques.  

Podem imaginar l’Univers com una esfera que s’està expandint, i a partir d’uns càlculs que es 

determinen per saber si l’Univers col·lapsa o segueix expandint-se, s’infereix que si l’Univers 

supera una certa densitat crítica14 aquest col·lapsarà en un moment determinat, però si la densitat 

de l’Univers és inferior o igual a aquest valor l’Univers mai arribarà a col·lapsar.  

 

Bé doncs ara pensem en un Univers dins d’un altre Univers (o sigui l’Univers que està dins de 

l’altre seria la massa que més endavant constituirà una galàxia, però que és pot entendre com un 

Univers en el sentit de les equacions), bé doncs aquesta massa dins de l’Univers, que té una forma 

esfèrica, s’expandeix. Això ho fa per si mateixa, perquè  Newton va demostrar que un medi de 

densitat uniforme, fora d’una regió esfèrica, no exerceix cap força sobre l’esfera. D’aquesta 

manera, la petita esfera actua com si fos el seu propi Univers. Si aquesta té una densitat una mica 

superior a la crítica, s’expandeix, arriba a un radi màxim d’expansió i col·lapsa. Si la massa és una 

petita fracció ƒ superior a la massa crítica; aleshores, es dedueix de l’equació que s’usa per calcular 

l’expansió de l’Univers, es pot reescriure així: 

𝜈! = 2 GM 𝑟! 𝑟! 𝑟 − 𝑓 	

En aquesta equació, 𝑀 és la massa de la nostra petita esfera, és la seva velocitat d’expansió i 	

𝑟! és el radi de la petita esfera que la primera vegada que l’hem observat (en física normalment 

anomenem aquest instant 	𝑡=𝑡!). Mentre passa el temps, l’esfera, s’expandeix ràpidament amb la 

resta de l’Univers. Però a mesura que passa el temps el radi va incrementant , i la part dreta de 

l'equació va disminuint de forma continuada, fent que el ritme d’expansió de l’esfera disminueixi. 

Finalment la nostra esfera deixa d’expandir-se quan la part dreta de la nostra equació arriba a 

																																																								

14	Tota	la	qüestió	sobre	la	densitat	crítica	i	la	geometria	de	l'Univers	es	tracta	al	final	del	tema	2.3.	Però	ara	mateix,	és	un	dels	grans	
problemes	pel	que	alguns	científics	creuen	que	les	equacions	que	estem	usant	per	entendre	l'univers	no	són	les	encertades.	
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zero. Observem que quan l’expansió és para el radi ha crescut en un factor de 1 𝑓, que és 

bastant gran. Podem anomenar al moment en que el radi sigui el més gran possible 𝑡max, quan 

arribi al valor rmax.=r0/f 

 

Què podem extreure de tot això? 

L’esfera no pot estar d’una forma estacionària (quieta), perquè no hi ha res que pugui compensar 

la gravetat i començarà a contraure's de nou. L’esfera actua de la mateixa forma que ho faria un 

Univers (o esfera) “tancat”, i per això col·lapsarà, amb un volum molt petit quan t->2tmax. En 

aquest moment la densitat en el seu interior pot ser fàcilment d’un milió de vegades la de la resta 

de l’Univers.  

I ara que tenim una esfera col·lapsant i amb una densitat molt elevada, podem analitzar-la, segons 

l'anàlisi de Jeans15, que mostra, que aquesta densa esfera gasosa (perquè està formada sobretot per 

hidrogen i heli) podria, de fet (ho fa), fragmentar-se en estrelles, i més endavant en una galàxia. 

Però la descripció d’aquest procés, la formació d’estrelles, està resultant ser una altra complicada 

historia que encara no s’ha compres completament. D’altra banda, sabem que els núvols de gas 

densos auto gravitants, és converteixen, en estrelles, mitjançant processos que encara no entenem 

del tot. Encara que els podem veure amb els nostre propis ulls, per exemple, la nebulosa d’Oró. 

Així podem suposar que el núvol que s'està col·lapsant es convertirà en un conjunt d’estrelles, 

que d’alguna forma, s’acabarà reorganitzant en una galàxia 

  

																																																								

15	 	 James	Jeans	va	ser	un	físic	de	gran	importància,	que	es	va	centra	en	intentar	explicar	la	formació	de	les	galàxies,	
amb	estrelles,	etc.	Bàsicament	va	deduir	la	massa	crítica	de	les	galàxies	normal,	necessària	per	que	col·lapsessin,	a	més	a	més	va	
estudiar	molt	a	fons	les	galàxies,	i	va	descobrir	que	els	galàxies	són	sistemes	estables	lligats	per	la	gravetat.	Va	ser	un	dels	primers	en	
parlar	de	la	formació	de	galàxies	a	partir	de	les	fluctuacions	del	CMB,	que	és	van	convertir	en	grans	conjunts	de	massa	que	més	
endavant	al	col·lapsar	es	van	transformar	amb	estrelles	que	van	formar	galàxies.	
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2.3 Quins problemes comporta l’energia fosca? 

Un dels grans problemes a l’hora de determinar o comprovar l’existència de l’energia fosca és que 

ens cal saber amb anterioritat la densitat i la massa de l’Univers. I per això s'estan desenvolupant 

una gran quantitat de missions científiques per poder determinar-ne el seu valor  de forma 

precisa. Sense ells no es pot establir de forma correcta el valor de l’expansió de l’Univers (i 

l’acceleració d’aquesta expansió). Fins que no se’n determini el valor no és possible determinar (i 

verificar) quina de les diferents hipòtesis sobre l’energia fosca és la correcta. L’energia fosca resta 

encara fosca i té molt a veure amb la gran preocupació dels científics per saber si la massa de 

l’Univers és superior a la seva massa critica, la qual cosa portaria al col·lapse de l’Univers.  

 Però una de les coses per la que es van sorprendre gratament els científics, va ser perquè després 

de mesurar la massa de l’Univers (avui en dia se sap que és d’uns 9,27*1052Kg), no era suficient 

com per arribar a la massa crítica. Però quan els descobridors de l’energia fosca, que estaven 

observant les Supernoves de classe IA (que avui en dia s’utilitzen com a regles còsmiques molt 

precises) van observar que el Desplaçament al Roig implicava que l’exterior de l’Univers s’estava 

expandint – això ja es sabia – sinó, que s’estava expandint acceleradament! Això va provocar una 

gran revolta científica ja que les forces a gran escala que més es coneixen són la gravetat, però 

aquesta energia implicava una energia completament diferent a la gravetat, era contraria a aquesta. 

 

Tot comença amb les primeres preguntes que és van fer els físics a la època de Newton, sobre si 

l’Univers col·lapsaria algun dia. La gravetat sempre actua atreien coses cap a altres, per exemple el 

sistema (l’Univers) des d’un punt de vista de Newton, podria col·lapsar, a llarg termini, pel seu 

propi pes (dient-ho d’una manera fàcil). Newton és va dedicar a mirar això d’una manera 

cristiana, i va arreglar una mica les formules perquè s’estabilitzés.  

Però altres científics, que no eren religiosos o no tant, no és van conformar amb aquestes 

modificacions que havia fet Newton i es van centrar en estudiar la dinàmica del sistema solar.  

Per exemple, Pierre-Simon Laplace va dedicar molts anys d’estudi, des de 1773, analitzant molt 

detingudament el sistema solar. En un dels seus molts anàlisis és va dedicar a analitzar una errada 

potencial en la teoria de Newton. Newton va suposar en la seva carrera que la velocitat de 

propagació de la força gravitatòria a l’espai era infinita. Per exemple: en la física Newtoniana, si 

una de les llunes de Júpiter creua Júpiter d’un costat a l’altre, la resta del sistema solar notarà 

aquest minúscul canvi en les forces gravitatòries instantàniament. Avui en dia sabem que això és 
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impossible, perquè res es pot propagar a velocitat infinita, el límit màxim al que es pot moure 

qualsevol senyal és el de la velocitat de la llum. 

Laplace va investigar la propagació de la gravetat a una velocitat finita, i va observar que a gran 

distància, una gravetat amb una velocitat finita era comparable a una força gravitacional una mica 

més petita que la de Newton. Laplace havia millorat la teoria de Newton i li havia tret les idees 

religioses. El sistema solar va quedar estabilitzat – encara que Laplace va avisar d’un petit 

problema en l’òrbita de mercuri que no va aprofundir. 

Aquest avís no hauria transcendit si no fos perquè el 1859 Urbain le Verrier va descobrir (a més 

de predir la posició de Neptuni l’any 1846) que el mercuri no es comportava com se suposava 

que havia de fer. Le Verrier havia descobert que la tassa de precessió del mercuri (el ritme amb 

què dona la volta a tota l’òrbita el·líptica) era el doble del que s’estimava segons Newton. Una 

altra forma d’explicar la precessió és que, cada vegada que el planeta dóna una volta, es passa de 

llarg, sense dibuixar una el·lipse perfecta. La teoria de Newton no acabava d’ajustar-se del tot a la 

seva tassa del precessió, així que els matemàtics van intentar perfeccionar-ho amb d’altres 

mecàniques, per intentar afinar-ho, però semblava clar que en algun punt hi havia una errada real. 

Potser Newton s’equivocava, però Le Verrier no va trobar cap inestabilitat suficient com per 

provocar un col·lapse del sistema solar, encara que això no solucionava el problema. 

 

Més endavant el 1960, gràcies a la precisió dels radars es va poder calcular amb molta perfecció 

l’òrbita del mercuri, i que la teoria de Einstein podia donar solució a l’error i calcular l’òrbita 

sense cap problema. La teoria de la relativitat general va resultar ser la més precisa per a aquests 

assumptes.  

Encara que el gran problema d’un Univers governat per una força que es caracteritza en atraure 

els cossos entre ells, i que l’Univers sembles que era més o menys estable, no encaixava molt bé. 

El gran problema de si l’Univers hauria de col·lapsar algun dia era un problema que s’havia de 

comprovar. De primeres observarem quin és el comportament d’un Univers en expansió, o és 

mou suficientment ràpid com per compensar la seva pròpia gravetat o acabarà col·lapsant. 

 

Per analitzar la manera en què funcionarà l’expansió podem utilitzar una esfera per comprovar 

com anirà evolucionant, d’aquesta manera és com Einstein li agradava fer-ho. Segons el model 

estàndard de l’Univers només hi ha dos possibilitats: o bé la gravetat guanya i l’esfera s’expandirà 
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fins un radi determinat i després col·lapsarà, o bé la gravetat frenarà una mica l’expansió al 

principi, però després l’expansió guanyarà la partida a la gravetat. Però de forma contrària a tot 

això l’Univers no sembla actuar de ninguna d’aquestes maneres. És per això que en aquest treball 

parlem de l’energia fosca, perquè és un enigma que no encaixa amb la manera racional, amb la 

que es creu que hauria de funcionar un Univers, segons els estàndard físics. 

Com he dit abans, la manera més fàcil de fer front a aquest problema és pensant en una pilota, 

que llancem cap amunt intentant que abandoni la gravetat de la Terra. Si nosaltres llancem una 

pilota primerament pujarà amb una gran velocitat (en el moment en la que la llancem) i després 

s’anirà frenant fins arribar a una altura màxima en la que després d’aquest tornarà a caure fins a 

baix fins tocar Terra a la mateixa velocitat amb la que l’hem llençat al principi. Ara imaginem que 

tirem una pilota amb més velocitat, bé en aquest cas el que canviarà és que arribarà més lluny i 

tornarà a la Terra més ràpid. Aquest experiment no el podem dur quotidianament, ja que no 

tenim la força suficient, i és per això que per llençar els nostres satèl·lits utilitzem coets, per 

incrementar la seva velocitat. 

Però a quina velocitat hem de llençar aquesta pilota perquè pugui superar la gravetat de la Terra i 

l’abandoni lliurement? Bé aquesta velocitat s’anomena (com és normal) velocitat de escapament, i 

és la mateixa a qualsevol part del planeta. 

Tots sabem que quan llancem una pilota des d’una altura la seva velocitat incrementa a mesura 

que s’apropa al Terra (o quan transcorre el temps de la caiguda), o sigui que quan més altura li 

donem més velocitat assolirà.  

Si llancem una pilota des del Terrat d’un edifici de gran alçada, la pilota tardarà 5 segons en 

arribar a tocar el Terra, amb una velocitat final en el moment que toca Terra de 50 metres segon. 

Quina és l’altura de l’edifici? Bé si la pilota té una velocitat mitjana de 25 metres segon i ha tardat 

5 segons en tocar Terra, l’edifici ha de tenir 125 metres d’altura. (també és pot calcular) 

Vm=∆V/∆t=(Vf-Vi)/(tf-ti), V=a*∆t, ∆t= (tf-ti) 

Ara en podem fixar en els detalls. La velocitat final, a la que anomenem V , ve donada per 

l'acceleració g  multiplicada pel temps de duració de la caiguda, t :	 V = gt . La distància 

recorreguda,	 d  , és la velocitat mitjana,	 12V  , multiplicada pel temps:	 d = 1
2V = 1

2gt2  . En 

aquesta última equació apliquem t =V g  de l’equació anterior, reorganitzem les equacions i 

arribem a V 2 = 2gd . La velocitat d’impacte final és proporcional a l’arrel quadrada de l’altura de 

l’edifici. 
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El següent pas és invertir el temps en tota aquesta equació i imaginar que tirem la pilota cap 

amunt. Amb quina velocitat hauríem de tirar la pedra cap amunt de manera que abandones la 

Terra per sempre? Si suposem que d , la distància a la que la llancem, fos tant gran com el radi de 

la Terra; l’estaríem llançant a un radi o més d’altura. Aleshores, segons la llei de Newton, la força 

que tira la pilota cap a la Terra seria molt més dèbil, fent que la pedra podria escapar de la Terra. 

La força que actua per unitat de massa és g =GMt Rt
2 . Si substituïm aquest resultat de g en 

l’equació anterior, tenim que V 2 = 2GMt Rt per a la velocitat requerida. Substituint els valors 

reals de la constant G i de la massa i radi de la Terra (Mt ,Rt ), arribem mitjançant operacions 

simples a que el valor de  és de 11,2 kilòmetres per segon (uns 40.000 kilòmetres per hora). 

Aquesta de fet és la velocitat d'escapament de la Terra, la velocitat a la que hauríem de llençar 

qualsevol objecte perquè pugui escapar de la gravetat terrestre. Si suposem que llancem aquesta 

pilota a 48.000 kilòmetres per hora, el que passara és que la pilota  anirà reduint la seva velocitat 

fins que abandoni la força gravitacional de la Terra en la que viatjarà a 8.000 kilòmetres per hora. 

Ens anem a proposar un altre experiment mental, ens imaginarem el viatge del Voyager 1, una 

sonda espacial de la NASA llançada el 5 de setembre de 1977. Voyager 1 ja ha sortit del sistema 

solar i ha viatjat més lluny que qualsevol objecte que s'hagi llençat des de la Terra. La seva 

velocitat és d'uns 61.000 kilòmetres per hora16 i es troba en una missió que es preveu que hauria 

de durar fins al 2020, ja que encara manté contacte per radio amb la Terra. 

La sonda espacial, s'allunya de nosaltres a casi un milió sis-cents mil kilòmetres diaris. Però 

suposem ara, que després de viatjar a aquest ritme durant uns quants anys, el control de la missió 

veies que, poc a poc, la velocitat (respecte al sistema solar) va augmentant, encara que la sonda és 

trobi a anys llum de les demés estrelles que no són el sol ( o sigui que estan tant lluny que no 

poden atreure a la sonda de manera gravitatòria). Quant més s'allunyés la sonda, més ràpid 

viatjaria allunyant-se de nosaltres. ¡Seria un comportament d'allò més estrany! 

 

Aquest fet tant curiós que acabo de descriure com si fos un experiment mental està, de fet, 

donant a lloc a una escala cosmològica enorme. Sembla que hi ha una força, que no podem 

comprendre, que fa que les galàxies i els cúmuls de galàxies s'allunyin entre ells. És una força que 

																																																								

16	 	 Per	aconseguir	aquesta	velocitat,	el	que	es	fa	es	fer	passar	l'objecte	que	es	vol	accelerar	per	la	gravetat	d'altres	
planetes,	una	vegada	atrets	per	la	gravetat	de	altres	planetes	(en	el	cas	del	sistema	solar)	és	fa	que	donin	una	certa	orbita,	completa	o	
no,	en	la	que	s'acceleren	i	aleshores	amb	els	propulsors	que	te	és	mou	mínimament	per	abandonar	la	orbita	del	planeta	en	el	que	s'ha	
accelerat.	Aquest	tipus	d'acceleració	és	diu	acceleració	gravitatòria.	
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s'oposa a la gravetat (aquesta és debilita a mesura que creix la distància) y, que en canvi de la 

gravetat, creix misteriosament la seva intensitat proporcional a la distància entre les galàxies. 

 

L'energia fosca, més simplificat Constant Cosmologia17 va ser un invent de Einstein per poder 

encaixar correctament les equacions espacials. El que va diferenciar les equacions d'Einstein 

sobre qualsevol altre va ser que en la seves equacions no hi ha diferencies entre els observadors, 

vull dir per exemple en la Teoria de Newton els resultats d'un observador obtinguts no serien els 

reals, i en canvi en l'observador “bo” si. El que molestava mol a Einstein era que no podem tenir 

un tipus de teoria per a cada part de la física. Posaré un exemple:  

Si tenim un tren, que té un observador a dins, tapat, de tal manera que no tingui cap referència, 

quan estigui accelerant necessitarem una teoria per entendre-ho, i quan estigui a velocitat constant 

una altra, i desaccelerant també. 

I el que va fer revolucionari a Einstein va ser que va fer una equació de camp en la que no 

depenia de l'observador, ni des de quin marc estiguessis veient els fets, va fer una equació 

completament Universal. 

En les Equacions de camp d'Einstein, en lloc de tenir coordenades de l'espai i el temps, que son 

una espècie de sistema de referència en forma de quadricula fixa per ubicar objectes; tenim un 

sistema dinàmic en el que l'espai i el temps van units. 

La dinàmica ve determinada per la posició dels objectes, que a la vegada determina la posició dels 

objectes i la ondulació dels teixits de l'espai-temps. O segons una bonica explicació de John 

Wheeler: «La matèria li diu a l'espai-temps com s'ha de corbar, i l'espai corbat li diu a la massa 

com s'ha de moure.» 

 

El 1917 Einstein va tenir una idea tant rara que li va demanar a Ehrenfest (un físic que treballava 

amb ell), bromejant,  que li garantís que no hi havien manicomis a Leiden. Va pensar en tots els 

Univers possibles que es podien ajustar a la relativitat general, va rebutjar un Univers estàtic i 

complet d'estrelles com alguna cosa completament irreal: la gravetat seria infinita tots els punts, y 

																																																								

17	 	 L'energia	fosca	en	si	s'anomena	a	aquella	energia	que	fa	que	l'Univers	s'acceleri,	bé	doncs	la	constant	
cosmològica,	només	és	el	valor	amb	el	que	s'accelera,	a	diferència	d'altres	hipòtesis,	com	la	quinta	essència	que	implica	formacions	a	
l'espai	d'energia	en	regions	determinades,	o	sigui	que	considera	que	és	una	partícula.	
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el cosmos acabaria col·lapsant. Però un Univers finit tranquil·lament situat en l'espai, no era una 

solució millor, ja que col·lapsaria també. 

La seva tercera opció era un Univers finit sense límits, el equivalent tridimensional a la habitual 

capacitat de recórrer la distància que vulguem sobre la superfície d'un planeta esfèric sense arribar 

a cap bora.  

 

Segons Einstein (i la definició que he escrit abans) l'Univers és deforma gràcies a la massa, per 

tant si miréssim la Terra d'una forma espaial, la gran quantitat de massa que te la Terra faria que 

l'espai es deformes, de la mateixa manera en la que poses un material molt pesat en una tela-semi 

elàstica que estigui tensada i podràs observar que el centre o on es trobi la massa estarà enfonsat. 

 

Per tant si pensem bé, si l'Univers fos finit sense límits el que passaria (i per això no tindria límits) 

és que la curvatura que provoca en l'espai acabaria fent que l'Univers s'acabés corbant per si 

mateix. Això es pot veure si pensem en el dibuix de dalt i li substituïm una massa molt més gran, 

fent que l'espai es corbi tant que al final s'acabi ajuntant amb l'altre part de l'espai.  

 Figura 6: Aquesta imatge és una representació geomètrica espaial d'una massa petita orbitant una de gran. 
Segons la teoria de la relativitat d'Einstein la massa, el temps i l'espai, estan units, és per això que la massa 
més massiva d''aquesta imatge deforma més fortament l'espai. (Relativitat general d'Einstein, 43) 
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Per això la idea que principalment va tenir Einstein era 

errònia, perquè va usar la constant cosmològica per intentar 

un Univers perfecte i incert.  

Einstein va usar la constant cosmologia per que densitat de 

l'Univers fos igual a la densitat critica Ωcritic=Ω0=1 ( la 

densitat crítica Ωcritc=1). Expliquem això millor, si al densitat 

de l'Univers supera la densitat crítica que te el valor de la 

unitat, l'Univers s'expandirà fins un radi màxim, i després 

col·lapsarà Ω0>1. Per a una densitat de l'Univers mes petita 

que la densitat critica Ω0<1 l'Univers continuarà expandint-

se fins que la matèria es separi tant que en veritat acabi 

«morint» tot l'Univers, s'anomena Big Rip. 

 

Però el que volia fer Einstein era un Univers completament pla a on es compleixi que la suma 

dels angles d'un triangle sumen 180 graus, i dues línies paral·leles mai es toquen a l'espai. Aquest 

tipus d'espai tenint en compte la gravetat i la constant cosmologia, ja que la gravetat s'ha de 

contrarestar exactament amb la constant cosmològica, és necessita una precisió inimaginable. 

Pensem en que una de aquestes galàxies, si s'allunyés una mica de les altres, la gravetat que atreia 

aquesta galàxia disminuiria una mica. Però com que la constant cosmològica funciona al revés 

(que la gravetat), la força que provoca la constant cosmològica incrementarà fent que la galàxia 

s'allunyi cada vegada més, i quan més s'allunyi menys gravetat la retindrà i més ràpidament 

s'allunyarà. Això farà que es trenqui l'estabilitat de l'Univers i que s'expandeixi infinitament. I a la 

inversa seria igual de tràgic. 

Com a resum l'Univers estàtic d'Einstein és enormement inestable davant pertorbacions petites. 

La inestabilitat de l’Univers estàtic d'Einstein és comparable a la inestabilitat d'un llapis equilibrat 

per la punta. 

 
 
 

 

 

Figura 7: En aquesta imatge veiem representats els tres 
destins que podria tenir el nostre Univers, depenent de 
la seva densitat. El primer (des de dalt) representa un 
Univers tancat, el segon (el del mig) representa un 
Univers obert, i l'últim representa un Univers pla. (El 
destí de l'univers, 43) 
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3. Objectius de la investigació 

 

 

Hem centrat aquest treball en la investigació de l'energia fosca per tractar-se d’un tema 

completament actual i en procés de descoberta. Certament, només podem tractar dels inicis d’una 

investigació que en els propers anys veurem créixer de forma important.  

 

Un dels meus objectius era poder entendre l'energia fosca d'una manera més profunda, tot i saber 

que no podria arribar a aquell grau de coneixements que s’escapen del meu abast. Tanmateix 

aquest treball m’ha permès adquirir una idea prèvia que espero poder ampliar més endavant ja 

sigui per raons de la meva carrera professional posterior, ja per mera curiositat personal.  

 

Aquest treball ha fomentat el meu interès cap els processos científics, i m’ha permès descobrir el 

valor del llibres i ensenyaments online que han ampliat els meus coneixements primers i m’han 

permès entendre articles d’astrofísica, física (i fins i tot de química) que abans no hauria entès mai 

i entendre la base aritmètica (que òbviament no he aconseguit copsar en la seva extensió). 

 

M’he pogut impregnar de molta informació científica i sobretot he après molta història científica 

que desconeixia. Finalment m’he esforçat en el coneixement de la base física que suporta la 

història científica, i això m'ha ajudat a comprendre de manera més àmplia el funcionament de la 

investigació en l’àmbit científic. 

 

L’altre part important d’aquest treball ha estat el de ser capaç d’explicar a un altre allò après. 

Aquest ha estat sens dubte un repte difícil per ami. Penso que les anècdotes personals sobre les 

investigacions faciliten la identificació amb la ciència, perquè saber que darrera de les 

investigacions hi ha persones que lluiten, que proven i que es desesperen, mostra la inquietud pel 

saber tan intrínseca a la condició humana. I saber-ho, almenys a mi em fa  entendre la física d’una 

altra manera i me la fa més interessat, almenys a aquest nivell, que si la reduïm a conceptes, 

fórmules i paraules tècniques abocades a la solució a la solució de problemes i que a vegades fa 

que ens allunyem de l’essència de la física. Es tracta que les coses no siguin incomprensibles i  per 

això és necessària un bona explicació científica. I si el receptor no pot entendre-ho amb paraules 

tècniques, penso que és bo fer una primera explicar de la història de la física més o menys des del 

principi de la ciència moderna, perquè d'aquesta manera quan li parlin de conceptes tècnics, 

podrà saber de què li parlen i no tindrà massa problema a entendre una explicació que usi 

tecnicismes.  

 

Si aconsegueixo explicar el meu treball, o sigui l'energia fosca, a gent que no estigui ficada en 
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aquest tema, hauré aconseguit el meu objectiu, perquè voldrà dir que ho he aprés suficientment 

bé com per poder explicar-ho com a un “expert”. 
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3.1 Hipòtesis 

 

L'energia fosca és el nom amb què definim l'expansió accelerada que té l’Univers. Però com amb 

totes les teories científiques, hi ha diferents maneres d'abordar el tema, la qual cosa permet, 

també, adquirir una millor comprensió l'Univers ja que no només en centrem a analitzar allò que 

no podem explicar d'una sola manera. La ciència té diferents àmbits de recerca, i que cadascun 

d’ells intenta entendre allò a què ens enfrontem segons el seu saber propi.  

 

Abans de començar, m'agradaria exposar que les hipòtesis que es contemplen en relació a 

l’energia fosca no constitueixen teories en si mateixes; és a dir: tot i tenir una base teòrica, allò 

que les fa importants és la manera en que interactuen amb les fórmules existents que determinen 

l'expansió de l'Univers. i com acabarien formant una pressió negativa a la imaginable. En 

definitiva, són termes molt complicats que estic en condicions d'explicar, perquè volen d’uns 

coneixements matemàtics de què ara com ara no disposo. Per això jo només fer un esbós amb 

una idea general que pot ser suficient per entendre una mica millor aquest fet, però en cap 

moment, podré explicar-ho amb exactitud. 

 

La manera d'enfocar aquest fet va ser la constant cosmològica de què he parlat en temes 

anteriors, i que va ser determinat per Einstein fa bastant temps, és de les primeres maneres 

d'enfocar el fet de l'energia fosca, encara que en la època en que Einstein ho va crear, no va ser 

per explicar l'acceleració, sinó perquè l'Univers que ell defensava (l'Univers pla), pogués existir.  

 

Constant Cosmològica: 

 

La Constant cosmològica, com la velocitat de la llum, seria una constant, que s'integraria de 

forma diferent a les equacions, però definitivament seria un valor que ve explicit al Univers, i que 

no tindria cap explicació o fonament, físic en el sentit de partícules. Bé se sap que seria un camp 

( però un camp és qualsevol dimensió del espai que és influïda per una energia que interactua 

amb l'espai) però res de nou. Simplement com diu el nom una constant que actua la invers que la 

gravetat, i que a mesura que augmenta la distància en el camp, l'energia s'incrementa. 

 

 

La quintaessencia: 

 

Com al cinquè element proposat pels filòsofs de l'antiguitat. Aquesta hipòtesis diu que l'energia 

fosca parteix d'una partícula (que en cas de que existís només es podria detectar per la seva força 

contra-gravitatòria que provoca, però ja està, perquè no interactua de ninguna altra forma amb 
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res que puguem detectar). Hi ha científics que diuen que aquesta partícula pot provenir de la 

massa que detectem de la matèria fosca, i que l'energia fosca seria l'energia que provocaria aquesta 

matèria, a part de la pròpia gravetat que implica ser matèria. Aquesta hipòtesis no va ser un 

impuls personal, com la constant cosmològica, la deducció d'aquesta hipòtesis s'ha donat lloc a 

molts centres de recerca, però amb diferents paràmetres. 

 

 

El vuit: 

 

Per últim i una de les hipòtesis que més costa d'entendre en el cas que no sàpigues de física de 

partícules (aquest és el meu cas, per això intentaré explicar-ho el millor que pugui, encara que 

potser no sigui molt complet), bé aquesta hipòtesis s'obre l'energia fosca està lligada a la constant 

cosmològica. Això és perquè segons física de partícules el vuit és el fet que provoca una 

“gravetat-inversa” perquè la pressió del vuit a diferència de qualsevol gas, és negativa, i això 

transformat, a energia, fa que provoqui una energia inversa a la gravetat, i a la vegada es diu que la 

constant cosmologia depèn del vuit perquè dona una valor semblant. Bé perdoneu per poc 

científic que ha sigut això però ja no em vull ficar més endins de la física de partícules, per no 

acabar ficant la pota. Aquesta rara hipòtesi es dedueix per principis de partícules i de la relativitat, 

i al substituir les equacions et dona un valor molt estrany, el valor del vuit, que més endavant amb 

la millora dels paràmetres, es va perfeccionar, arribant curiosament al mateix valor que la constant 

cosmològica. 
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4. Entrevista 

 

Una de les parts que més m'ha ajudat en aquest treball ha estat l'entrevista mantinguda a un 

investigador de l’Institut de Física de Cantàbria (IFCA). L’IFCA és un centre de naturalesa mixta 

que va néixer gràcies a l’esforç combinat de dues institucions, el Consell Superior d’ 

Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de Cantàbria (UC) i està orientat a la 

investigació en ciències bàsiques. Abraça des de la investigación de les partícules elementals (la 

Física de Partícules) a les estructures més grans de l’Univers (l’Astronomia i la Ciència de l’Espai), 

com també el complex comportament col·lectiu de la materia (la Física Estadística y No lineal).  

 

A l’actualitat hi treballen més de 90 persones, amb un total de 27 investigadors en plantilla. Al 

llarg de l’anya produeix més de 220 publicacions en les millors revistes en aquest campo i té actius 

més de 15 projectes. Obté un finançament extern d’1.5M/any, que suposa més d’un 80% del seu 

pressupost total. 

 

L’investigador a qui vaig entrevistar és el doctor Patricio Vielva Martínez, professor de l’IFCA i 

membre del Grup de Cosmologia Observacional i Instrumentació d’aquest mateix institut. 

 

Patricio Vielva treballa en l'estudi del CMB (fons còsmic de microones, en anglès), en la 

determinació de components cosmològics, i estudis de matèria anisòtropa18. 

 

Treballa també en l'anàlisi de conjunt de l'estructura a gran escala de l'Univers (o LSS, del seu 

nom en angles). Promou l'aplicació d'eines noves en l'anàlisi de dades i de processament d'imatge 

en l'estudi de dades d’observables cosmològics. En particular, ha participat en alguns dels treballs 

pioners en l’aplicació de mètodes basats en wavelets a dades del CMB i de la LSS (estructura a 

gran escala de l’Univers, en anglès). 

 

Es membre de la col·laboració Plank: un satèl·lit de l’agència Europea del Espai (ESA, en anglès) 

que va ser posat en òrbita el maig del 2009. Planck està mesurant les fluctuacions del CMB a 

escales molt petites (minut d'arc), i amb  una sensibilitat també molt petita (a unes poques 

desenes de microkelvins). La seva participació a Plank està relacionat amb l'anàlisi de no-

Gaussainidad (de Gauss), i altres problemes derivats de l’observació del CMB. 

																																																								
18 	 Matèria	anisòtropa	significa,	que	la	propagació	de	la	llum,	el	magnetisme,	l'elasticitat,	etc.,	d'un	material,	depèn	
des	de	quina	regió	de	l'espai	l'estiguem	estudiant.	
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Finalment, també és membre del experiment QUIJOTE. Un altre experiment dedicat a la mesura 

de la polarització del CMB i que actualment està observant la separació dels components 

cosmològics. I és membre del projecte J-PAS que observarà una llarga fracció del cel per, entre 

altres coses, detectar un gran número de galàxies la qual cosa permetrà definir el paràmetres 

cosmològics amb gran precisió.19 

 

 

 

L’entrevista va tenir lloc el 20 de juliol a l’IFCA de Santander, al seu despatx. A l’entrevista també 

va ser-hi present una professora de la Universitat de Cantàbria interessada en la qüestió.  

La meva intenció primera era la de treballar sobre els lligams entre l’Èter i l’Energia Fosca i per 

aquest motiu la primera pregunta que li vaig posar feia referència a aquesta qüestió. 

 

Patricio Vielva va indicar-me que no hi havia semblances entre l’Energia Fosca i l’Èter i que creia 

que no tenia sentit buscar informació en aquesta direcció. 

 

La trobada, més que pròpiament una entrevista, es va convertir en una exposició comentada, a la 

qual vaig anar introduint preguntes. 

 

La majoria de les explicacions que em va donar constitueixen ja en sí aquest treball, ja que la seva 

explicació va ser la base necessària per poder estructurar com fer el treball i quins conceptes eren 

els més importants a destacar. En aquest sentit, bé o malament, no vaig fer una transcripció de 

l’entrevista sinó que he introduït els coneixements apresos d’ell al llarg de totes les pàgines 

d’aquest treball.  El que sí és clar per a mi, és que l’entrevista amb ell ha estat la clau per a 

l’enfocament del treball i sobretot per al seu desenvolupament. 

 

Amb tot, faré aquí una seqüència de l’entrevista i les principals qüestions tractades. 

La seva exposició va començar en la definició de les idees existents sobre l'expansió accelerada de 

l'univers.  

 

																																																								

19	 	Biografia	treta	de	http://www.ifca.es/vielva, hi ha informació de tots els tipus de grups d'investigació a la pagina.	
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Va introduir-me la teoria d'Einstein sobre la Constant Cosmològica i com això implicava afegir 

una constant més a la física, que sorgia del Big Bang però que s’havia mantingut intocable fins ara  

que fins ara sempre era igual.  

Després em va parlar d'un grup de teories totes elles coincidents en la seva base, però que 

suposen un canvi de valor una vegada aplicades sobre la equació d'acceleració del univers.  

Una vegada definides les teories explicatives de  l’energia fosca, em va parlar d’una equació que 

determina, segons uns valors d’expansió, si l’energia fosca és simplement constant (en aquest cas 

la teoria de la Constant Cosmològica d’Einstein seria l’encertada), donat que un exponent que 

eleva a la equació sigui -1. D’altra banda si aquest exponent es més gran que -1 implica que 

l’energia fosca es dinàmica, fent que no sigui simplement una constant o una xifra, sinó una 

partícula o alguna cosa semblant.  

En aquest punt i com és evident, haig de reconèixer que els meus coneixements matemàtics no 

em permeten establir amb precisió l’abast d’aquesta equació. 

Una vegada explicats tots els fonaments teòrics, Patricio Vielva em va informar de les diferents 

formes d’observació i d’anàlisi de l’univers amb què es treballa a l’actualitat per determinar que 

l’expansió de l’univers és certa. 

Em va introduir al Desplaçament al Roig explicat per el desplaçament de Doppler, que diu que si 

respecte a l’observador un objecte s’està allunyant, l’espectre de llum tindrà una amplitud més 

llarga i això farà que la llum que veiem sigui vista d’un color roig. D’aquí el seu nom. Si, per 

contra, l’objecte que estem observant s’apropa a nosaltres, l’amplitud de les ones serà més curta, 

la qual cosa farà que la llum es desplaci cap el blau. En el punt següent d’aquest treball 

aprofundeixo sobre aquesta qüestió. 

Per entendre-ho em va posar l’exemple que segueix que, com ell mateix em va dir, és un exemple 

molt utilitzat per explicar aquest fenomen perquè és molt visual.  

Si tenim una ambulància que s’està apropant a nosaltres amb la sirena posada notarem que quan 

més s’apropa l’ambulància a nosaltres més agut rebem el seu so. Mentre que quan l’ambulància 

s’allunya de nosaltres, quan més s’allunya més greu sentirem el seu so. 

Aquest fet es pot extrapolar al funcionament de la llum de què parlàvem. El so agut és el color 

vermell, i el blau el greu. Però l’explicació científica rau en el fet següent. Si un cos lluminós (o 

l’ambulància en el nostre exemple) s’apropa a nosaltres, mentre ho fa va enviant ones (de so o de 
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llum segons els exemples) cap a nosaltres, de tal manera que l’ona enviada en un instant 

comprimeix l’ona enviada en l’instant anterior. Aquesta compressió augmenta a mesura que 

l’objecte se’ns va apropant. Mentre que quan s’allunya, simplement s’expandeix. Aquesta 

compressió o expansió de les ones és la responsable dels canvis que detectem. 

Aquest experiment ha estat de gran ajuda per mesurar les distàncies, en especial les distàncies que 

ens ocupen en aquest treball. Un cop establerta la distància, si se’n determina el temps que es 

necessita per recórrer-la, aleshores es pot extreure la velocitat a què fer-ho. 

Per fer-ho, cal combinar el mètode del Desplaçament al Roig amb el de les Candeles Estàndard 

(o regles estàndard cosmològiques).  

 

Les candeles estàndard són estrelles o cossos lluminosos que solen tenir el mateix tipus d’espectre 

de llum i això és de gran a l’hora de saber quant s’ha desplaçat en l’espectre de llum un objecte 

semblant al estudiat. Suposa un gran avantatge perquè si, per exemple, es localitza una estrella 

igual a una candela estàndard, que es troba en una galàxia de la qual vols determinar-ne la 

velocitat, pots calcular el seu desplaçament per un mètode comparatiu. També permet determinar 

si s’està expandint o si es contrau. 

Aquest dos mètodes de càlcul són fonamentals a l’hora d’estudiar l’energia fosca perquè d’aquesta 

manera es pot comprovar que l’Univers s’està expandint. 

Em va introduir Hubble i la importància de la mida angular, de què he parlat més amunt, per la 

qual cosa no n’exposo aquí els exemples que em va donar.  

 

Un dels punts a què va donar importància en l’entrevista va ser a les incògnites que s’obrien a 

partir de l’estudi de l'energia fosca i la possible utilitat del seu descobriment. 

 

M’agradaria aquí destacar el meu agraïment a Patricio Vielva per explicar-me amb tanta claredat i 

entusiasme en què consisteix la recerca futura sobre aquesta matèria. Els problemes que encara 

s’han de solucionar per poder entendre i encaixar bé l'energia fosca a les equacions amb què 

treballem a l’actualitat, i d'aquesta forma poder discernir quina de les hipòtesis existents és  la més 

adequada per a la seva explicació.  

 

Per últim, Vielva va explicar-me els projectes d’investigació en què està immers, ja que està 
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treballant en molts grups d'investigació internacionals dedicats a l’estudi de les marques 

primogènites del passat (CMB) per poder determinar més precisament el valor que ha de tenir 

l'energia fosca. 

 

A la meva trobada amb l'investigador d’astrofísica de l'Institut de Física de Cantàbria, el físic em 

va explicar bàsicament tots els principis per poder entendre la energia fosca, i em va introduir 

noves idees com les equacions que determinen l'expansió de l'univers. Però també em va fer 

sentir per primera vegada l’interès per la investigació científica i compartir els seus coneixements. 

Per això sempre li estaré agraït. 
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4.1 Coneixements aportats a l'entrevista 

 

 

El Desplaçament al Roig. 

 

Com hem avançat, Desplaçament al Roig no és més que la compressió o l'allargament d'una ona, 

però en diem així perquè ens referim a la llum i al color.  

 

Generalment el Desplaçament al Roig serveix als cosmòlegs per saber a quina velocitat s'allunya 

un objecte de nosaltres. Això es fa a partir de les equacions creades per Doppler. Però el més 

important d'aquest desplaçaments de la longitud d'ona es definir en essència que és el que 

suceeix. 

 

Primerament, una ona és una pertorbació en l'espai. Generalment allò que ens interesa de les 

ones és la seva amplitud i la longitud d'ona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per explicar el Desplaçament al Roig partirem de la longitud d'ona. En essència el que succeeix en 

el Desplaçament al Roig és que les ones que estem observant s'estan allunyant de nosaltres fent 

que la seva longitud d'ona s'allargui, en canvi si aquest objecte s'apropa a nosaltres les ones que en 

resulten es van comprimint cada vegada més.  

 

Si parlem de «roig» és perquè la llum té diferents espectres de color que van des del roig (les ones 

 
Figura 8: La seguent figura representa una ona, i les seves diferents parts. La llum, el Só, la radio, etc, son 
ones. (L'ona, 43) 
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més allargades, amb més longitud d'ona) fins al blanc (amb ones molt curtes, amb longitud d'ones 

molt petites).  

 

Si reprenem l’exemple de l’ambulància, la sirena d'ambulància es va fent més aguda com més 

s’apropa a nosaltres, perquè la primera ona que a ser emesa, comprimeix la segona, i així fins que 

passa per davant nostre. Per contra, mentre s'allunya, les seves ones es van descomprimint entre 

elles fent que l'ona tingui una longitud més allargada.  

 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
I finalment, i això es el que es fa amb el Desplaçament al Roig, per mesurar la velocitat dels 

cossos, si sabem «quin tipus» d'ona emet un objecte sense que estigui accelerant, o sigui si sabem 

quin espectre20 té aquest cos quan està «quiet», podem deduir-ne la velocitat analitzant com s'ha 

																																																								

20	 	L'espectre	és	un	rang	d'emisió	de	llum.	

 Figura 10 : Aquestes dues imatges (figura 9-10) mostren l'efecte que és produeix al 
un cos en moviment emetre ones. Aquest efecte s'anomena efecte Doppler, atribuit 
al Físic austríac Christain Andres Doppler (1803-1853). (Efecte Doppler, 44) 

Figura 9 En la cosmologia l'efecte Doppler es tradueix en el desplaçament de l'objecte observat cap al 
vermell o cap al blau. (Corriment de color, 44) 
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transformat l'ona respecte l’ona en estat «quiet». 

 

El rang de llum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
  

 Figura 11: Aquesta és una taula d'equivalències de les ones, que realciona la freqüència (el color) amb la 
longitud d'ona. (Taula d'espectres, 44) 
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4.2 Informació proporcionada a l'entrevista, el futur de l'energia fosca. 

 

 

El descobriment de l'acceleració de l'Univers el 1998, per part del grup que estudiava les 

supernoves de tipus IA va permetre confirmar l’existència de l'energia fosca. Tot això va portar 

els científics a reprendre moltes de les hipòtesis que s'havien formulat amb anterioritat, i millorar-

les per adaptar-les a l’evolució de les equacions de l’època. Tot això va fer que la ciència, que 

estava centrada en aquest tema s'acabés detenint. Arribava un moment en que com tenien masses 

dades cosmològiques parcialment descobertes i l'altre part inventades, no podien extreure'n una 

valor ferm que quedes remarcat. Fins a un cert punt es podia imaginar quin havia de ser, però 

això s’especulava segons dades no del tot completes. 

 

Amb aquesta finalitat es van començar a crear molts grups d'investigació internacional per poder 

determinar amb exactitud quina de les hipòtesis hauria de ser la correcta.  

 

Un dels grups més importants en aquesta investigació i del 

que em va informar el professor de l’IFCA és el B.O.S.S 

(Baryon Oscillation Spectroscopic Survey). Bàsicament el 

que fa aquest grup és analitzar com està estructurat avui en 

dia l'Univers, i comparar-lo amb el CMB on és poden veure 

les primeres oscil·lacions de temperatura, i d'aquesta manera 

mirar com i de quina manera s'han transformat en el que 

veiem avui en dia i extreure’n conseqüències. També serveix 

per detectar la manera com s'està expandint l’Univers, i la 

manera com s’ha s'ha distribuït la matèria. 

 

Aquest és un exemple de les variacions del CMB BOSS 

(Baryon Oscillation Spectroscopic Survey) CMASS amb una 

regió del Univers d'avui en dia (SDSS-II LRGs). I gràcies a 

això els científics s'estan centrant a analitzar el CMB. En ser 

més “petit” és mes fàcil mirar la radiació de  fons de 

microones (que és la imatge de l'Univers inicial; o sigui la 

imatge de l’Univers quan estava comprimit), perquè 

l'Univers actual està molt expandit i no el podem observar 

correctament. Mirant les formacions de variacions del CMB, 

poden determinar amb molta exactitud la massa que 

Figura 
12: Aquest gràfic compara l'estructura de la masa 
analitzada en les variacions del fons de microones, amb 
actual distribució d'una regió del nostre Univers. Aquest 
gràfic ha sigut extret d'una investigació de les variacions 
acustuqes al CMB. Aquesta investigació (que està usant 
una gran quantitat de satel·lits per poder donar-la a lloc) 
segueix en actiu, i es poden anar mirant les dades que 
van actualitzant. (Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, 44) 



		 42	

compon l'Univers, i de què està format majoritàriament. En definitiva si estudies el BOSS, pots 

definir com evolucionarà l'Univers, ja que el seu estudi aporta dades que podríem comparar a les 

que aporta l’ADN dels éssers vius. Si sabem com es la seva estructura, sabem com evolucionarà. 
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5. Conclusió:  

 

Des de les aportacions dels primers físics que van començar a estudiar el fons de microones 

passant per Hubble, Lemaître o Einstein (entre molts d'altres), la ciència ha aconseguit avançar a 

passes gegants en aquesta matèria, gràcies als avenços tecnològics que han permès la millora de 

les observacions. Ara, que tot els principis de partícules i els principis cosmològics estan millor 

fonamentats i que el descobriment de l'energia fosca ja no és una idea sinó que s’ha convertit en 

un nou camp d’investigació, tot apunta a que la ciència està treballant en la direcció correcta. Però 

els científics tenen clar que el pas següent és el de determinar les constants cosmològiques, i per 

això són importants les missions espacials.  

 

Sabem que l'energia fosca és un fet i que això podria significar que en uns milions d'anys la 

matèria s'hagi separat tant ràpidament que l'Univers es congeli per sempre, ja que la matèria ja no 

interaccionarà entre ella sinó que només ho farà l'energia fosca. 

 

Per això és ara quan hem de donar suport més que mai a la creació de missions. 

 

L'energia fosca és un misteri, i a mesura que m’hi he anat endinsant encara ho és més per ami, 

perquè me'n adono de tot allò que falta per descobrir sobre aquesta matèria. Però espero que en 

un futur ja sigui pel canvi de la física o simplement per una bona especulació de l'energia que 

resta a l’Univers, puguem determinar d'una vegada per totes aquesta constant cosmològica que 

porta quasi més d’un “donant la guitza” a molt científics. 

 

Malgrat viure a la Terra (una remota esfera de l’Univers), els humans hem tingut èxit en la recerca 

científica: hem estudiat l’Univers que ens envolta amb una profunditat cada més gran; hem 

observat galàxies, cúmuls de galàxies i marques al cel que ens han aportat indicis de com es va 

formar tota l’estructura que veiem. Cada vegada que aconseguim obtenir una observació més 

precisa, o un nou càlcul de les propietats esperades, les nostres hipòtesis teòriques sobre 

l’explicació de l’Univers i el seu resultat empíric són mes a prop. Però encara queda molt camí per 

endavant. Perquè algun dels fonaments en què es basen totes les teories científiques és incomplet.  

 

Hem estat capaços d’entendre els components mes petits de l'Univers, el elements químics 

ordinaris i els camps de fotons. Però el components que de veritat dominen l'Univers ( la matèria 

fosca i l'energia fosca) segueixen sent un misteri per a nosaltres. Els orígens dels components 

principals de l'Univers i les fluctuacions generades per convertir-se allò que observem ara 

segueixen essent una incògnita. Als ull d’una persona no entesa pot semblar que se segueix en la 

ignorància més completa, però per a tots aquells que al llarg de la història de la ciència s’han 
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preguntat per l’origen de l’Univers, és probable que el camí recorregut fins ara sigui un camí 

d’èxits del qual es felicitarien els primers científics que van obrir el camí (a vegades tot i ser 

tractats de bojos) i que van establir les condiciones per als descobriments de les futures 

generacions de cosmòlegs. 
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