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one half to James Peebles 
"for theoretical discoveries 
in physical cosmology", 

the other half jointly to Michel 
Mayor and Didier Queloz "for the 
discovery of an exoplanet orbiting a 
solar-type star."



  

James Peebles

Born: 25 April 1935, Winnipeg, Canada 

Affiliation at the time of the award: Princeton 
University, Princeton, NJ, USA 

Prize motivation: "for theoretical discoveries in 
physical cosmology."

Professor Emeritus

Phone: 609-258-4386 

Email Address:  pjep@Princeton.EDU  
Location: 216 Jadwin Hall

https://phy.princeton.edu/people/p-james-peebles
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Michel Mayor

Born: 12 January 1942, Lausanne, Switzerland 

Affiliation at the time of the award: University of 
Geneva, Geneva, Switzerland 

Prize motivation: "for the discovery of an 
exoplanet orbiting a solar-type star." 

MSc in physics at the University of Lausanne in 1966 
PhD in astronomy in 1971 at the Geneva Observatory, which belongs to the University 
of Geneva. 
Director of the Observatory of Geneva from 1998 to 2004 – until retiring in 2007.

https://www.iau.org/administration/membership/individual/2072/
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Didier Queloz

Born: 23 February 1966, Geneva, Switzerland 

Affiliation at the time of the award: University of 
Geneva, Geneva, Switzerland, University of 
Cambridge, Cambridge, United Kingdom 

Prize motivation: "for the discovery of an 
exoplanet orbiting a solar-type star."  

https://www.astro.phy.cam.ac.uk/directory/prof-didier-queloz
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•1915 – Альберт Ейнштейн опублікував загальну теорію віднос-
ності (ЗТВ) і пояснив обертання перигелію Меркурія

•1916 – Альберт Ейнштейн показав, що польове рівняння 
загальної теорії відносності допускає хвильові розв’язки

•  1916 – Карл Шварцшильд запропонував розв'язок рівнянь ЗТВ, 
який може характеризувати чорну діру  

•1919 – Артур Едінгтон спостерігав гравітаційне відхилення 
світла Сонцем

Відкриття в космології

•1922 – Олександр Фрідман теоретично показав можливість 
нестаціонарного розв’язку рівнянь Загальної теорії відносності
•1927 – Жорж Леметр незалежно отримав нестаціонарні 
розв’язки рівнянь ЗТВ
•1929 – Едвін Габбл виявив лінійну залежність червоного зсуву 
галактик від відстані до них

http://www.astrosvit.in.ua/istoriia-astronomii/khronolohiia-astronomii



  

The current Planck Mission  results show the Hubble Constant to be
 67.80±0.77 (km/sec)/Mpc. 
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• 1934 – Толмен показав, що при охолодженні випромінювання 
абсолютно чорного тіла зберігає форму спектрального розподілу
•1941 – Ендрю МакКеллар показав, що лише наявність 
випромінювання міліметрового діапазону пояснює переходи в 
міжзоряних молекулах 

•1948 – Георгій Гамов, Ральф Альфер та Роберт Герман 
передбачили, що повинно існувати реліктове випромінювання
•1952 –  Отто Струве запропонував метод допплерівської 
спектроскопії для вивчення обертання зір.

Відкриття в космології

•1964 –  Девід Вілкінсон та Пітер Ролл 

створили радіометр для дослідження 
реліктового випромінювання 
●1965 – Арно Пензіас и Роберт Вільсон – 
випадково виявили ізотропне реліктове 
випромінювання   (Нобелівська премія 1978 р.)

http://www.astrosvit.in.ua/istoriia-astronomii/khronolohiia-astronomii



  

Нобелівська премія з фізики 2006         
        The Nobel Prize in Physics 2006

Джон Матер (John C. Mather)
NASA Goddard Space Flight Center, 
Greenbelt, MD, USA,
та

Джордж Смут (George F. Smoot)
University of California, Berkeley, CA, USA

Семінар ТО УФТ та кафедри фізики ТДТУ, 22.11.06

“За відкриття анізотропії та властивостей 
абсолютно чорного тіла у мікрохвильового 
фонового випромінювання”



  

COBE (Cosmic Background Explorer) 
NASA  1989 - 1993

Нобелівська премія з фізики 
2006

Поч. проекту – 1974р.
Заг. вартість 
US$ 160 million
Запуск – 18.11.1989р.
Оголошення 
результатів 
23.04.1992р.
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Diffuse InfraRed Background Experiment 

Нобелівська премія з фізики 2006
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Нобелівська премія з фізики 
2006
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Нобелівська премія з фізики 2011         
        The Nobel Prize in Physics 2011

Сол Перлмуттер (Saul Perlmutter)
Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA 

Семінар Тернопільського осередку УФТ, 23.11.11

“За відкриття прискореного розширення Всесвіту 
при спостереженнях за далекими суперновими”

Браян Шмідт (Brian P. Schmidt)
 Australian National University, Weston Creek, Australia

Адам Ріс (Adam G. Riess)
Johns Hopkins University, Baltimore, USA 
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WMAP 

The Sound of the Big Bang
John G. Cramer
Professor of Physics
University of Washington

Planck  space observatory  

Microwave background radiation  
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Penzias, A. A. & Wilson, R. W. A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s.  Astrophysical Journal, 
vol. 142, p.419-421,1965

http://articles.adsabs.harvard.edu//full/1965ApJ...142..419P/0000419.000.html
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https://www.youtube.com/watch?v=KJhWhO0rxMU
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Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2019

Нобелівська премія з фізики 2019

https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advanced-physicsprize2019-3.pdf



  

The angular size of spots in the CMB are determined by the geometry

Нобелівська премія з фізики 2019

https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advanced-physicsprize2019-3.pdf



  

Anisotropies in the temperature of the 
CMB as measured by the Planck 
satellite. The
acoustic peaks are clearly visible.

Power spectrum for a flat universe 
according to Peebles and Yu [27], 
showing the
acoustic peaks.

Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2019
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https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advanced-physicsprize2019-3.pdf
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www.youtube.com/watch?v=Gq-atYZFKPQ
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.
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389.5 nm to 681.5 nm 
in a single exposure
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Спектрограф ELODIE



Спектрограф ELODIE

http://www.obs-hp.fr/histoire/193/spectro_ELODIE.html

Collection Photothèque OHP/CNRS
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https://www.youtube.com/watch?v=KJhWhO0rxMU



  

https://www.quantamagazine.org/nobel-prize-in-physics-to-james-peebles-michel-mayor-and-didier-
queloz-20191008/

An illustration of 51 Pegasi, the first planet to be discovered orbiting a sunlike star.

NASA/JPL-Caltech
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https://www.nobelprize.org/uploads/2019/10/advanced-physicsprize2019-3.pdf



https://tess.mit.edu/
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https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu
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https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/cgi-bin/TblView/nph-tblView?
app=ExoTbls&config=planets
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https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/cgi-bin/DisplayOverview/nph-
DisplayOverview?objname=GJ+15+A+b&type=CONFIRMED_PLANET



  

The distribution of known exoplanets as a function of their orbital periods and mass
(left panel) and radius (right panel). In addition to the radial velocity and transit methods,
which have been used to discover the vast majority of exoplanets, imaging and microlensing
also have been used. Most of the exoplanets discovered via the radial velocity method do not
transit, and hence only their masses are known, and not their radii. The opposite holds for
transiting planets. In some cases, an exoplanet can be studied by both methods, in which case
both the radius and mass can be determined. Exoplanets in the upper left corners are denoted
“hot Jupiters”, to the right of those are the “warm Jupiters”, and below are the “super Earths”.
(Reproduced from figure 3.1 in Exoplanet Science Strategy, National Academies Press, 2018.)
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TRAPPIST-1 — ультрахолодний червоний карлик. Маса зорі становить 
приблизно 8% маси Сонця, а радіус — 11% радіуса Сонця. Температура 
на поверхні сягає 2550 K. Вік зорі щонайменше 500 мільйонів років, тоді 

як вік Сонця — приблизно 4,6 мільярди років, а  температура на його 
поверхні сягає 5700 K.
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Маси знайдених планет 
біля зірки Тау Кита 
(12 св.р.), схожої на 
Сонце, становлять 

близько 1,7 маси Землі.



  

Використані джерела
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