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H ΘΔΣΖ ΜΑΣ ΣΤΟ 
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Μία ειζαγφγή ζηις ανακαλύυεις, ηις
παραηηρήζεις, ηις θιλοζοθικές

προεκηάζεις και ηα άλσηα προβλήμαηα
ηης ζύγτρονης Αζηροθσζικής &

Κοζμολογίας.



Σύνοτη
Η ζεκεξηλή δηάιεμε πξαγκαηεύεηαη:

 Τε ζέζε καο ζην Ηιηαθό Σύζηεκα θαη ηε 
ζέζε απηνύ ζην Γαιαμία καο.

 Τη είλαη νη αζηέξεο, ηα αζηξηθά ζκήλε θαη 
ηα λεθειώκαηα. 

 Τη είλαη νη Γαιαμίεο, ηε κνξθνινγία θαη ηηο 
θαηαλνκέο ηνπο ζην Σύκπαλ. 

 Πσο δεκηνπξγήζεθαλ όια ηα παξαπάλσ, 
ην επηθξαηέζηεξν κνληέιν, ηηο επηηπρίεο θαη 
ηηο αδπλακίεο ηνπ.



Το Ζλιακό μαρ Σύζ ηημα



Από ηι αποηελείηαι;

 Τνλ Ήιην (Αζηέξη)

 Τνπο 8 πιαλήηεο & πνιινύο λάλνπο 
πιαλήηεο

 Τνπο δνξπθόξνπο ησλ πιαλεηώλ

 Τνπο θνκήηεο

 Τνπο αζηεξνεηδείο

 Τε κεζνπιαλεηηθή ύιε







Θέζη Γηρ ζηο Ζλιακό Σύζ ηημα





Έξυ α π’ ηο Ζλιακό Σύζηημα -
Γειηονικά Άζηπα

Τν 
θνληηλόηεξν 
άζηξν ζε 
εκάο (εθηόο 
ηνπ Ηιίνπ) 
είλαη ν Α 
Κεληαύξνπ 
(4.2 έηε 
θσηόο)



Ο Γαλαξίαρ μαρ (Milky Way)



Ζ θέζη μαρ ζηον Γαλαξία







Φαπακηηπιζηικά
 Σπεηξνεηδήο Μνξθή κε θεληξηθό ιακπξό 

ππξήλα κε ζπείξεο πνπ μεθηλνύλ απ’ 
απηόλ.

 Πεξηέρεη πεξίπνπ έλα ηξηζεθαηνκκύξην 
αζηέξηα.

 Είλαη νξαηόο ζα κηα λεθειώδεο δώλε ε 
νπνία δηαζρίδεη ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό. 

 Δηάκεηξνο δίζθνπ: 100.000 έηε θσηόο



Τι βλέποςμε απ’ ηη Γη;



Από ηι αποηελείηαι έναρ Γαλαξίαρ;
 Αζηέξηα (Αλνηρηά & Σθαηξσηά Σκήλε) θαη 

πιαλεηηθά ζπζηήκαηα.

 Μεζναζηξηθή Ύιε (Νεθειώκαηα, 
Πιαλεηηθά Νεθειώκαηα, Υπνιείκκαηα 
Εθξήμεσλ θαη Σθόλε).

 Αζηξηθά Πηώκαηα (Λεπθνί Νάλνη, Αζηέξεο 
Νεηξνλίσλ, Μειαλέο Οπέο).

 Σθνηεηλή ύιε θαη Σθνηεηλή Ελέξγεηα.



Νεθελώμαηα 

Τα λεθειώκαηα είλαη ηα βξεθνθνκεία 
ηνπ δηαζηήκαηνο. Οη πεξηνρέο ηνπ 
ζύκπαληνο όπνπ γελλώληαη  ζπλερώο 
λέα αζηέξηα από ην αέξην ςδπογόνο
πνπ ππάξρεη δηαζθνξπηζκέλν εθεί. 



Μ8 Σο Νεθέλφμα ηης Λιμνοθάλαζζας



Λεπηνκέξεηα

από ην 
λεθέισκα 
ηνπ Αεηνύ







Αστρικά Σμήνη
Τα αζηξηθά ζκήλε είλαη νκάδεο αζηεξηώλ, 

πνπ βξίζθνληαη θνληά κεηαμύ ηνπο θαη 
έρνπλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ειηθία γηαηί 
δεκηνπξγήζεθαλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 
από ην ίδην λεθέισκα. 

Υπάξρνπλ δύν εηδώλ αζηξηθά ζκήλε:

 Τα Ανοισηά

 Τα Σθαιπωηά



Ανοιχτά Σμήνη

Μ6





Συαιρωτά Σμήνη

Μ13



Μοπθολογία Γαλαξιών 

Υπάπσοςν οι εξήρ ηύποι:

 Ελλειπηικοί (ζτήμα έλλειυης, 
πσρήνας ζηο κένηρο, ότι ζπείρες)

 Σπειποειδείρ (Πσρήνας ζηο κένηρο, 
με ζπείρες)

 Ανώμαλοι (Ακανόνιζηο ζτήμα και 
ταρακηηριζηικά.) 



Γιάγπαμμα Γιαπαζών



Δλλειπηικοί

Μ105



Σπειποειδείρ

Μ33





Μ51







Ανώμαλοι

Μεγάλο

Νέθορ

Μαγγελάνος





Καηανομή Γαλαξιών ζ ηο Σύμπαν



Κοζμολογ ική Απσή

Υπνζέηνπκε Αμησκαηηθά όηη:

 Οη θπζηθνί λόκνη θαη ζηαζεξέο είλαη 
παληνύ ίδηεο ζην Σύκπαλ.

 Τν Σύκπαλ είλαη Οκνγελέο.

 Τν Σύκπαλ είλαη Ιζόηξνπν.

 Η ηαρύηεηα ηνπ θσηόο είλαη 
αμεπέξαζηε.

 Όινη νη παξαηεξεηέο βιέπνπλ ηα ίδηα.



Η Μεγάλη Έκπηξη (Big Bang)
 Πξηλ από 10-15 δηο ρξόληα γελλήζεθε ην 

Σύκπαλ κε κηα εμαηξεηηθά ζεξκή θαη βίαηα 
δηαδηθαζία

 Oιόθιεξε ε κάδα ηνπ ζύκπαληνο είλαη 
ζπγθεληξσκέλε ζε έλα θαη κνλαδηθό 
ζεκείν θαη ν Φσξόρξνλνο δελ έρεη αθόκα 
δεκηνπξγεζεί. 

 Τν ζύκπαλ δηαζηέιιεηαη θαη ςύρεηαη έθηνηε

 Η ζεσξία απηή είλαη ζε εμαηξεηηθή 
ζπκθσλία κε ηα παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα.











Επιτςσίερ τηρ Θεωπίαρ τηρ 
Μεγάληρ Έκπηξηρ

1. Δξηγεί ηη διαζηολή ηος Σύμπανηορ.
2. Πποβλέπει ηο ποζο ζηό ηος Ζλίος ζηο

Σύμπαν.
3. Πποβλέπει ηη Κοζμική Α κηινοβολία 

Υποβάθπος (CBR).
4. Πποβλέπει ηην καηανομή Γαλαξιών 

(θαινόμενο Ryle).







Πποβλήματα τηρ Θεωπίαρ
 Τν πξόβιεκα ηνπ νξίδνληα(Guth ok). 

 Τν πξόβιεκα επηπεδόηεηαο ηνπ 
Σύκπαληνο (κρίζιμη πσκνόηηηα πολύ 
κονηά ζηη μονάδα)(inflation ok).

 Η αλνκνηνγέλεηα ηεο θαηαλνκήο ηεο
ύιεο ζην ζύκπαλ ζε κηθξή θιίκαθα. 

 Η παξνπζία  ηεο ζθνηεηλήο ύιεο θαη 
ελέξγεηαο.

 Αζπκκεηξία Ύιεο & Αληηύιεο. 

 Επηηαρπλόκελε Δηαζηνιή Σύκπαληνο. 





Πληθυπιζμόρ
Πξνθεηκέλνπ λα ιπζνύλ ηα δηάθνξα 
πξνβιήκαηα πξνηάζεθε ε Θεσξία ηνπ 
Πιεζσξηζκνύ ε νπνία είλαη κηα ηξνπνπνηεκέλε 
ζεσξία Μεγάιεο Έθξεμεο. 

Σύκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ην Σύκπαλ 
πέξαζε κηα πεξίνδν ηαρύηαηεο δηαζηνιήο, 
όπνπ δηπιαζηαδόηαλ ην κέγεζόο ηνπ αλά 10-34

δεπηεξόιεπηα θάλνληάο ην γηγάληην. Η 
δηαζηνιή απηή μεθίλεζε όηαλ ην ζύκπαλ ήηαλ 
ειηθίαο κόιηο 10-35 sec θαη ζεξκνθξαζίαο 1027

Κ.



Δίλεη ιύζε ζηα πξνεγνύκελα πξνβιήκαηα, 
εθηόο ίζσο από ηελ ύπαξμε ζθνηεηλήο ύιεο-
ελέξγεηαο.

Είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα παξαηεξεζηαθά 
δεδνκέλα θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 
Γαιαμηώλ.



Έλεγσορ ηος Πληθυ πιζηικού 
Μονηέλος

 Μέηξεζε ηεο Γεσκεηξίαο ηνπ 
Σύκπαληνο θαη αθξηβέζηεξε κέηξεζε 
ηεο ύιεο πνπ απηό πεξηέρεη.

 Αλ βξνύκε ηηο «ξπηηδώζεηο» ηεο 
αθηηλνβνιίαο ππνβάζξνπ, λα έρνπκε 
έλα επηρείξεκα ππέξ ηνπ 
Πιεζσξηζκνύ.



Σςμπεπάσματα
 Τν κνληέιν ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο 

είλαη εμαηξεηηθά επηηπρεκέλν.

 Υπάξρνπλ ιύζεηο πνπ δίλνπλ 
απαληήζεηο ζε κεξηθά από ηα 
εξσηήκαηα (Πιεζσξηζκόο).

 Τα Φηινζνθηθά θαζώο θαη κεξηθά 
Φπζηθά εξσηήκαηα παξακέλνπλ 
αλαπάληεηα.



Γευμεηπία, Δξέλιξη & Τέλορ (?) ηος 
Σύμπανηορ

Εμαξηάηαη από ηελ ππθλόηεηα d ηνπ Σύκπαληνο. 
Έρνπκε 3 πεξηπηώζεηο:

d<dcr  Αλνηρηό Σύκπαλ, παληνηηλή δηαζηνιή.

d>dcr  Κιεηζηό Σύκπαλ, ζηακάηεκα δηαζηνιήο, 
αξρή ζπζηνιήο, θαηάξξεπζε ηειηθά ζε κειαλή 
νπή.

d=dcr  Επίπεδν Σύκπαλ, νξηαθό ζηακάηεκα 
δηαζηνιήο ζην άπεηξν. 









Πποηεινόμενερ Γικηςακέρ Πηγέρ

 www.astronomia.gr 

 Βικιπαίδεια

 Physics4u.gr
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