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Η φυσική υψηλών ενεργειών µελετά το µικρόκοσµο, 
αλλά συνδέεται άµεσα µε το µακρόκοσµο 



Κοσµολογία 

- Μελέτη της δηµιουργίας και εξέλιξης του σύµπαντος 

- Προφανώς εξαρτάται από τους δοµικούς λίθους και τις µεταξύ 
τους αλληλεπιδράσεις 

Το σύµπαν στα αρχικά στάδια συµπεριφερόταν σαν  
ένας γιγαντιαίος επιταχυντής 



Γ. Τσιπολίτης  



3 Οικογένειες Σωµατιδίων 

4 Βασικές Αλληλεπιδράσεις 

          Βαρυτική         Ηλεκτρομαγνητική          Ασθενής               Ισχυρή          



Μη µηδενικές µάζες νετρίνων! (σύντοµη αναφορά αργότερα) 
- ουδέτερα σωµάτια µε µηδενικό φορτίο 
- στο ΚΠ δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις που δίνουν µάζα 

Aσυµµετρία ύλης-αντιύλης! (οµιλία Μ. Κορατζίνου) 
- στο καθιερωµένο πρότυπο δεν υπάρχει διαφορά ύλης-αντιύλης 
-  πώς στο σύµπαν βλέπουµε κάτι εντελώς διαφορετικό; 



ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Αρχή σύµπαντος:  µεγάλη έκρηξη (Big Bang) 
Αρχικά, τεράστια πυκνότητα & θερµοκρασία 

Διαστολή σύµπαντος 
Το σύµπαν διαστέλλεται και ψύχεται 
[O Hubble μέτρησε πως όλα τα αστέρια απομακρύνονται από τη γη] 

- Όσο η θερµοκρασία Τ πέφτει, δηµιουργούνται οι συνθήκες για να 
περάσουµε από τα   στοιχειώδη σωµάτια στις πιο σύνθετες δοµές 

Οµοιογένεια & Ισοτροπία σε µεγάλες κλίµακες 



Δηµιουργία αδρονίων  
(p,n,…) από κουάρκ  t =          λεπτά, Τ =           Κ 

Δηµιουργία πυρήνων από p,n t = 3 λεπτά, Τ =       Κ 

Σχηµατισµός ατόµων t = 280 000 χρ., Τ = 3000 Κ 

Σχηµατισµός πρώτων 
αστέρων 

t = 200 εκατ. χρ.,  Τ = 40 Κ  

Σχηµατισµός γαλαξιών t = 1 δισεκατ. χρ., Τ = 18 Κ  
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 Αρχικά τεράστιες Τ και σχετικιστικές ταχύτητες! 
 [εποχή ακτινοβολίας] 
Στη συνέχεια αρχίζουµε να «βλέπουµε τις µάζες» 
[εποχή ύλης]  





Το 96% της Υλης & Ενέργειας του Σύµπαντος είναι άγνωστο! 

Σκοτεινή Υλη,  22%  ! 

Σκοτεινή Ενέργεια, 74%  ! 

Υδρογόνο – Ηλιο, 3% !  [Η:Ηe = 3:1] 

Αστέρια, Γαλαξίες, Βαρειά Στοιχεία, Νετρίνα ,... 1% ! 



Ταχύτητα πηγής ως προς τη γη: μετράμε  

την μετακίνηση προς το ερυθρό των γραμμών γνωστών χημικών στοιχείων 



Η λαμπρότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη 
του τετραγώνου της απόστασης 

Χρειαζόμαστε  σώμα γνωστής φωτεινότητας, 
 για να μετρήσουμε την απόσταση του   
 μετρώντας την φαινομενική φωτεινότητα του. 

‘Standard candles’: 
  π.χ. Μια κατηγορία [1α] υπέρ‐καινοφαινών 
 που εκρύγνηνται πάντα με την ίδια φωτεινότητα  



Γήινες m, km,… 

Ηλιακό Σύστηµα ΑU (αστρονοµική µονάδα) 
[149.6 ·106 km] 

Γαλαξίες 
1 Έτος Φωτός (10 ·1012 km) 
1 Parsec (3 Ε.Φ.) 

Σύµπαν 
Μετατόπιση στο Ερυθρό  

Redshift z=Δλ/λ0 , v=H·d=c·z 

€ 





Διαστολή: το σύµπαν «ανοίγει», σαν ένα µπαλόνι που φουσκώνει 

Όλα τα µήκη (επίσης µήκη κύµατος, µετατοπίσεις στο ερυθρό, κτλ) 
µεγαλώνουν ανάλογα µε την ακτίνα του σύµπαντος 



Όσο μεγαλύτερη μάζα 
(πίεση P = 0) 
τόσο η βαρύτητα επικρατεί 
και το σύμπαν «κλείνει» 

Όσο μεγαλύτερη ενέργεια 
(πίεση P ≠ 0) 
τόσο το σύμπαν «ανοίγει» 

Γεωμετρία: 
Ισοζύγιο μάζας ‐ ενέργειας 



Η σταθερά Ω 

Το κλάσµα ρ0 /ρc όπου: 
-  ρ0 : η πυκνότητα του σύµπαντος σήµερα  
-  ρc  : η κρίσιµη πυκνότητα που θα έπρεπε να έχει το σύµπαν  
             για να είναι επίπεδο 
 (η ελάχιστη πυκνότητα που µπορεί να σταµατήσει  
 την διαστολή του σύµπαντος ) 



Παράμετρος πυκνότητας Ω (από εξ. Friedman) 

Κρίσιμη πυκνότητα  ρcr:  επίπεδο σύμπαν (Ω=1) 



Πρωταρχική πυρηνοσύνθεση (πρόβλεψη Big‐Bang)  

‐Η μάζα του σύμπαντος, κυρίως Η, Ηe (αναλογία 3:1) 
‐ Βαρύτερα στοιχεία σπάνια (~2%) 

‐ Σταθεροί πυρήνες  Ηe από p,n (όταν παύουν να κινούνται ελεύθερα) 
‐ Όσα p δε συμμετέχουν, πυρήνες υδρογόνου 
‐ Βαρύτερα στοιχεία αργότερα από Η, Ηe  
 (πυρήνες αστέρων, εκρήξεις SN) 

‐ Στο τέλος 1ου λεπτού σύμπαντος, ~75% p και 25% n 
 (Υπολογίζω από εξίσωση για αριθμό σωματιδίων) 



Πυρηνοσύνθεση (II) 

‐ Σε αυτή τη φάση το n  θεωρείται σταθερό σωμάτιο (τ ~ 898 sec) 

‐  Άρα αρκετός χρόνος για σχηματισμό δευτερίου 

 που με μικρή ενέργεια δέσμευσης, εύκολα διασπάται 

‐Ενα ποσοστό προλαβαίνει να δόσει He 



Πυρηνοσύνθεση (ΙΙΙ) 
‐Με πολύ πιο αργό ρυθμό, παράγονται τα αμέσως βαρύτερα 
στοιχεία 





•  Αρχικά τα φωτόνια έχουν µεγάλη ενέργεια και ιονίζουν τα άτοµα που 
συναντούν 

•  Όταν η θερµοκρασία του σύµπαντος πέφτει κάτω από την ελάχιστη 
ενεργεία ιονισµού (3000 Κ ή 0.25eV), τα φωτόνια αποσυνδέονται από την 
ύλη.  

•  Λόγω της διαστολής του σύµπαντος, η θερµοκρασία τους έχει πέσει κατά 
ένα παράγοντα 1000 

    Αυτή η ακτινοβολία, που προβλέπεται από τη θεωρία της µεγάλης έκρηξης, 
        βρέθηκε το 1965 από τους Penzias και Wilson! (Νοbel 1972) 

-  T: ~ 3K 
-  Mεγάλη οµοιογένεια: επιβεβαίωση ισοτροπίας σύµπαντος 



Κυριαρχία Ακτινοβολίας 

Κυριαρχία Ύλης 







 PLANCK: ESA, 2009  



 δΤ / Τ ~ 10-5  





δΤ/Τ σχετίζεται µε δρ/ρ:  
πώς δηµιουργήθηκαν διακυµάνσεις σε ένα ισότροπο σύµπαν? 





Εξέλιξη διακυμάνσεων πυκνότητας στο σύμπαν 





Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στη φυσική! 



•  Πρώτα 5 δισεκ. χρόνια:  
      επιβραδυνόµενη διαστολή 

•  Σήµερα: επιταχυνόµενη  
      διαστολή του σύµπαντος! 

χρόνος 

Μ
έγ
εθ
ος
 σ
ύμ

πα
ντ
ος
 

περιμέναμε 

μετρήσαμε 

5×109 y 



•   Σε µεγάλες αποστάσεις µόνη 
δύναµη  η βαρύτητα (ελκτική)  
που µειώνεται ως 1/r2 

•  Υπάρχει και µια απωθητική 
«δύναµη» που σήµερα 
επικρατεί και αυξάνει µε το r 

•  Ένα είδος αρνητικής πίεσης 
      (σκοτεινή ενέργεια) 

χρόνος 

Ισ
χύ
ς 

Σκοτεινή ενέργεια 

βαρύτητα 

5×109 y 

Σκοτεινή Ενέργεια 





Aπό κλασσική μηχανική, ξέρουμε ότι η ταχύτητα μάζας  m σε βαρυτικό πεδίο  
υπολογίζεται από τις σχέσεις: 

Άρα για μεγάλες αποστάσεις πέφτει με την απόσταση 



39 





•  Δεν έχει ισχυρές ή ΗΜ αλληλεπιδράσεις (θα είχε ανακαλυφθεί) 



















- Η πυκνότητα του σύµπαντος σήµερα Ω0 ~ 1 (επίπεδο σύµπαν) 

- Στην αρχή του σύµπαντος, κοντά στη µονάδα, µε ΤΕΡΑΣΤΙΑ ακρίβεια! 

Αυτο φάινεται από την Εξίσωση Friedman: 

Γιατί / πώς στο πρωταρχικό σύµπαν Ω=1 µε ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ακρίβεια? 



Περίοδος εκθετικής διαστολής του σύµπαντος, που 
“διαλύει” τις όποιες ανοµοιογένειες ! 







ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΝΕΤΡΙΝΑ 



Super‐Kamiokande 







K2K: δέσμη διασχίζει 250km 
         με απώλεια  vμ 

ΜΙNOS:  δέσμη διασχίζει  
               750 km 




