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Η κοσμολογία είναι ο κλάδος της 
Φυσικής που μελετάει την εξέλιξη του 

Σύμπαντος. 

Η μελέτη αυτή γίνεται στα πλαίσια 
κάποιας θεωρίας (μαθηματικό 

μοντέλο), οι προβλέψεις της οποίας 
σύγκρινονται με παρατηρησιακά 

δεδομένα. 

Στην προκειμένη, η θεωρία είναι μια!



Το Καθιερωμένο Κοσμολογικό 
Πρότυπο (Big Bang Theory)* 

*Δεν πρέπει να το συγχέουμε με το 
Καθιερωμένο Πρότυπο των Στοιχειωδών 
Σωματιδίων (έλλειψη φαντασίας!;)



Θεμέλιος λίθος είναι η 
Γενική Θεωρία της 

Σχετικότητας του Einstein…



…παρόλο που ο ίδιος ο Einstein δεν 
ενεπλάκη άμεσα με την ανάπτυξη του 

Big Bang μοντέλου! 

(Το δικό του 
κοσμολογικό 

μοντέλο - το οποίο 
συνέλαβε το 1917 - 
προέβλεπε ένα 
αμετάβλητο 
Σύμπαν!)



Οι βασικοί πρωταγωνιστές στην 
ανάπτυξη του Καθιερωμένου 
Κοσμολογικού Προτύπου: 

  
Alexander Friedmann: Ρώσος Φυσικός και μαθηματικός

Edwin Hubble: Αμερικάνος αστρονόμος

Georges Lemaître: Βέλγος Φυσικός και  
                                Ρωμαιοκαθολικός ιερέας! 

***Fred Hoyle: Άγγλος αστρονόμος***



1922: Ο Friedmann βρήκε λύση στις 
εξισώσεις του Einstein που προβλέπει 

οτι το Σύμπαν διαστέλλεται 



1924: Ο Hubble με τηλεσκόπιο 
παρατήρησε πως όλα τα αστέρια 
απομακρύνονται από τη Γή



1927: Ο Lemaître βρίσκει ανεξάρτητα 
την ίδια λύση με τον Friedmann και 
προτείνει πως η απομάκρυνση των 

αστεριών οφείλεται στη διαστολή του 
Σύμπαντος

Αυτό ήταν σε πλήρη  
αντίθεση με το δόγμα 
της εποχής, σύμφωνα με 
το  οποίο το Σύμπαν 
έιναι αμετάβλητο!



1929: Ο Hubble βασιζόμενος στις 
παρατηρήσεις του, διατυπώνει τον 
νόμο που πήρε το όνομά του
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1931: Ο Lemaître εικάζει πως όσο 
γυρνάμε πίσω στο χρόνο, το Σύμπαν 
γίνεται ολοένα και μικρότερο, μέχρις 

ότου όλη η ενέργεια να είναι 
συγκεντρωμένη σε ένα σημείο



1949: Ο Hoyle, ο οποίος ήταν σθεναρά 
αντίθετος στην ιδέα ενός 

διαστελλόμενου Σύμπαντος, ονόμασε 
αυτή τη θεωρία “Big Bang” στο 

ραδιόφωνο του BBC!



Τι μας λέει αυτή η θεωρία;



Το Σύμπαν περίπου 3 λεπτά μετά τη 
δημιουργία του ήταν ένα απίστευτα 
καυτό και πυκνό μίγμα από φωτόνια 

(ακτινοβολία) και ελεύθερα 
ηλεκτρόνια και πρωτόνια.

Τα φωτόνια 
αλληλεπιδρούν 

συνεχώς 
με τα πρωτόνια 
και ηλεκτρόνια 



Λόγω της διαστολής, τα σωματίδια 
απλώθηκαν σε μεγαλύτερο χώρο. 
Σαν αποτέλεσμα, το Σύμπαν άρχισε 

να ψύχεται. 



Μετά από περίπου 380.000 χρόνια, η 
θερμοκρασία του είχε πέσει σε βαθμό 
τέτοιο ώστε η δημιουργία ατόμων 

υδρογόνου κατέστη δυνατή.



Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια δεν 
είναι πλέον ελεύθερα, οπότε τα 
φωτόνια μπορούν να ταξιδεύουν 

ανενόχλητα! 

→ “Αποσύξευξη ακτινοβολίας και 
ύλης”  



Όταν τα φωτόνια αυτά ταξιδεύουν, 
το μήκος κύματος τους μεγαλώνει 
λόγω της διαστολής του Σύμπαντος!



Πιό συγκεκριμένα, το μήκος κύματος 
της ακτινοβολίας είναι από ένα 
χιλιοστό έως και ένα μέτρο

Για τον λόγο αυτό ονομάζεται 
“Μικροκυματική Ακτινοβολία 

Υποβάθρου”…



..και η ύπαρξη της είναι μία από τις 
σημαντικότερες προβλέψεις του 
Καθιερωμένου Κοσμολογικού 

Μοντέλου!



Η Μικροκυματική Ακτινοβολία 
Υποβάθρου παρατηρήθηκε κατα 

λάθος(!) το 1964 από τους Penzias και 
Wilson



Βραβείο Nobel Φυσικής (1978) τους  
σε Penzias και Wilson

Η Μικροκυματική Ακτινοβολία 
Υποβάθρου παρατηρήθηκε κατα 

λάθος(!) το 1964 από τους Penzias και 
Wilson



Ασφαλώς, οι παρατηρήσεις 
βελτιώθηκαν με τα χρονια (COBE 
1989, WMAP 2001, Planck 2009)

Εξαιρετικά σημαντική πηγή 
πληροφοριών!



Ουσιαστικά, είναι η εικόνα του 
Σύμπαντός μας όταν αυτό ήταν 
περίπου 380.000 ετών, δηλαδή σε 

βρεφικό στάδιο!  

Παρόλο που ακούγεται πολύ, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πως η ηλικία του 
είναι σχεδόν 14 δισεκατομμύρια 

χρόνια!



Μία από τις σημαντικότερες 
προβλέψεις του Καθιερωμένου 

Κοσμολογικού Μοντέλου αποκάλυψε 
και τις εξίσου σημαντικές αδυναμίες 

του…



Το πρόβλημα της ομοιογένειας του 
Σύμπαντος (Horizon problem)

Πολύ μικρή διαφορά θερμοκρασίας 
ανάμεσα σε περιοχές του Σύμπαντος που 
σύμφωνα με το Καθιερωμένο Κοσμολογικό 
Πρότυπο δε θα μπορούσαν ποτέ να είχαν 

“αλληλεπιδράσει” 



Το πρόβλημα της ομοιογένειας του 
Σύμπαντος (Horizon problem)

μέγιστη απόσταση που θα μπορούσε να 
ταξιδέψει η πληροφορία         ⌧ �

{�



Το πρόβλημα της ομοιογένειας του 
Σύμπαντος (Horizon problem)



Το πρόβλημα της επιπεδότητας του 
Σύμπαντος (Flatness problem)

Η γεωμετρία του Σύμπαντος 
καθορίζει το μέγεθος των 

ανομοιγενειών



Η γεωμετρία του Σύμπαντος 
καθορίζει το μέγεθος των 

ανομοιγενειών

Το πρόβλημα της επιπεδότητας του 
Σύμπαντος (Flatness problem)



Η ταυτόχρονη επίλύση των 
προβλημάτων αυτών είναι δυνατή αν 
το πρώιμο Σύμπαν (10-36 s μετά από τη 

δημιουργία του) διεστάλη πολύ 
απότομα (εκθετικά) και έγινε 

τουλάχιστον 1060 φορές μεγαλύτερο! 

Πληθωρισμός (Inflation)



15.173 εργασίες που σχετίζονται με τον 
Πληθωρισμό (17/08/2016)!

Πληθωρισμός (Inflation)



Τώρα όμως προκύπτει ένα καινούριο 
ερώτημα… 

Σε τι οφείλεται η πληθωριστική φάση 
του Σύμπαντος;



Μία πιθανή απάντηση μπορεί να δωθεί 
από τη σκοπία της Σωματιδιακής 

Φυσικής. Πιο συγκεκριμένα, από το 
άλλο Καθιερωμένο Πρότυπο, αυτό 
των Στοιχειωδών Σωματιδίων



Σε αυτή τη θεωρία το σωματίδιο του 
Θεού Χίγκς παίζει κυρίαρχο ρόλο!

Η ονομασία “God 
particle” οφείλεται 
στον εκδότη… Ο 

Lederman ήθελε να το 
ονομάσει “Goddamn 

particle”



Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά εδώ, 
πρίν από λίγα χρόνια (4/7/2012)



Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήση:  
το σωματίδιο του Χίγκς μπορεί να 

είναι υπευθυνο για την Πληθωριστική 
φάση του Σύμπαντος!  

Οπότε, παίζει πρωτεύοντα ρόλο και 
στην Κοσμολογία! 



Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλοί 
διαφορετικοί τρόποι…



Εξίσου ενδιαφέρουσα παρατήση:  
η Πληθωριστική φάση του Σύμπαντος 

μπορεί να μην οφείλεται στο 
σωματίδιο του Χίγκς…

Άρα;; Πώς μπορούμε να ξέρουμε;;



Το ξυράφι του Όκαμ:  
“ Όταν δύο θεωρίες παρέχουν εξίσου 

ακριβείς προβλέψεις, πάντα 
επιλέγουμε την απλούστερη. ”

Πρώτο “επιχείρημα”:



CERN to the 
rescue!

Όλοι (σχεδόν) οι εναλλακτικοί τρόποι 
προβλέπουν την ύπαρξη σωματιδίων πέρα απο 

το Καθιερωμένο Πρότυπο. 
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε παρατηρήσει κάτι 

τέτοιο…

Δεύτερο επιχείρημα:





Αναφορές: 
* http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/index.html 
* http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/articles/
universe_cms.html 
* http://www.esa.int/Our_Activities/
Space_Science/Planck/
The_effect_of_cosmic_structure_on_the_cosmic_
microwave_background 
* http://www.orionas.gr/_presentations/Gizani-
CMB.pdf 
* Τίνα Νάντσου, 1ο Μάθημα Κοσμολογίας, CERN 
2016 
* Internet, Wikipedia
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