
Κμζιμθμβζηά ιμκηέθα 
 

Πνμτπμεέζεζξ ηαζ παναδμπέξ ζοιιεηνίαξ. 

Τα ημζιμθμβζηά ιμκηέθα πνμηφπημοκ ςξ θφζεζξ ηςκ ελζζχζεςκ πεδίμο ημο 

Ασκζηάζκ. 

Σε αοηέξ πνδζζιμπμζμφιε δομ παναδμπέξ ζοιιεηνίαξ. 

1) Τμ ζφιπακ βφνς ιαξ είκαζ ζζυηνμπμ, οπάνπεζ εκα ημπζηυ ζφζηδια 

ακαθμνάξ, απυ ημ μπμίμ ημ ζφιπακ ειθακίγεηαζ ζζυηνμπμ. 

2) Η εέζδ ιαξ ζημ ζφιπακ δεκ είκαζ ζδιακηζηυηενδ απυ ηζξ εέζεζξ άθθςκ 

παναηδνδηχκ (ημζιμθμβζηή ή Κμπενκίηζα ανπή). 

Δηζζ, έπμοιε έκα ζφιπακ πμο είκαζ ζζυηνμπμ ηαζ μιμβεκέξ βζα ηάεε 

παναηδνδηή. 

Τα ημζιμθμβζηά ιμκηέθα δδιζμονβμφκηαζ ςξ μιμβεκείξ ηαζ ζζυηνμπεξ θφζεζξ 

ηςκ ελζζχζεςκ πεδίμο ημο Ασκζηάζκ. Παναηδνήζεζξ, ζδίςξ ηδξ ημζιζηήξ 

αηηζκμαμθίαξ οπμαάενμο, ζηδνίγμοκ ζδζαίηενα ηδκ πνχηδ παναδμπή 

ζοιιεηνίαξ, θυβς ηςκ ζπεηζηχκ δζαηοιάκζεςκ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ αοηήξ ζηδκ ηθίιαηα ηςκ ιυθζξ 10ζηδ-5 ημο ααειμφ Κεθαζκ. Καζ 

δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ θυβμξ βζα αιθζζαήηδζδ ηδξ δεφηενδξ παναδμπήξ. 

Η παναηδνήζζιδ ηίκδζδ απμιάηνοκζδξ ηςκ βαθαλζχκ δεκ είκαζ ακηίεεηδ ιε 

αοηέξ ηζξ παναδμπέξ. 

 

Κμζιμθμβζηή ενοενμθίζεδζδ. 

Τα ιήηδ ηφιαημξ ιεβαθχκμοκ ιε ημ ίδζμ ιέηνμ υπςξ δζαζηέθθεηαζ ημ ζφιπακ 

ακάιεζα ζηδκ πδβή εηπμιπήξ ημοξ ηαζ ημκ παναηδνδηή. Η ζπεηζηή ιεηααμθή 

ημο ιήημξ ηφιαημξ είκαζ δ ενοενμθίζεδζδ.(z είκαζ μ ααειυξ δζπθαζζαζιμφ 

ημο ιήημξ ηφιαημξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ θαζιαηζηήξ βναιιήξ, π.π. ιζα βναιιή 

ζηα 500 nm ζε z=1 εα ειθακίγεηαζ ζηα 1000 nm.) Η ηζιή z=1 ακηζζημζπεί ζε 

εηπμιπή θςηυξ πνζκ πενίπμο 9 δζξ έηδ. 

 

Κμζιμθμβζημί πανάιεηνμζ. 

Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ δεδμιέκςκ ημο δμνοθυνμο Πθακη, ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ 

βαθαλζχκ ηαζ ηςκ ζ. Νμαα Ια ιαξ δίκεζ ηζξ αηυθμοεεξ ηζιέξ. 

Μέζδ εενιμηναζία ημο ζφιπακημξ               2,728 Κ 

Σοκμθζηή ποηκυηδηα εκένβεζαξ                 1,0052 (επζπεδυηδηα) 

Ποηκυηδηα φθδξ (μναηή ηαζ ζημηεζκή)          26,8%  

Βανομκζηή ποηκυηδηα (μναηή φθδ)               4,9%      

Κμζιμθμβζηή ζηαεενά (ζημηεζκήξ εκένβεζαξ)    68,3%    

Σηαεενά ημο Hubble                           67,3 πζθ./ δεοη/ Mpc 

Ηθζηία ημο ζφιπακημξ                         13,81 δζξ. έηδ    

 

Η ζηαεενά ημο Hubble ήηακ παθζυηενα πμθφ ιεβαθφηενδ. Η ηνίζζιδ ποηκυηδηα 

ιε ηδκ μπμία μ πχνμξ βίκεηαζ επίπεδμξ, είκαζ 5 πνςηυκζα ακα ηεην. ιέηνμ ή 

έκαξ βαθαλίαξ ακά ηεηναβςκζηυ Mpc. Η ζοκμθζηή ποηκυηδηα φθδξ ηαζ 

εκένβεζαξ είκαζ πμθφ ημκηά ζε αοηή ηδκ ηζιή. 

Δπμπέξ ηδξ ημζιζηήξ δζαζημθήξ. 

Σηδκ ανπζηή θάζδ ημο ζφιπακημξ ηονζάνπδζε δ αηηζκμαμθία, ιεηά δ ιάγα ηαζ 

ηχνα δ ζημηεζκή εκένβεζα.  

 

Οζ απμζηάζεζξ ζημ ζφιπακ. 

Τα ιέηνα ιέηνδζδξ απμζηάζεςκ δεκ είκαζ πνμθακή ζηδκ βεκζηή ζπεηζηυηδηα. 

Έπμοιε ηδκ ζοκ -ηζκμφιεκδ απυζηαζδ (co- moving distance). Δίκαζ δ 

απυζηαζδ πμο ιεηνάιε ζε ζοκ-ηζκμφιεκεξ ζοκηεηαιέκεξ έπμκηαξ αθαζνέζεζ ηδκ 

ημζιζηή δζαζημθή. Ο πνυκμξ ιεηάααζδξ ημο θςηυξ ηαεμνίγεζ ηδκ ζδία 

απυζηαζδ(Proper distance). Υπάνπεζ ηαζ δ βςκζαηή απυζηαζδ (angular 

diameter distance), πμο είκαζ ζπεηζηή ιε ημκ εοηθείδεζμ πχνμ, ηαζ 



δ απυζηαζδ θαιπνυηδηαξ (luminosity distance) πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ 

θαιπνυηδηα ηαζ ηδκ νμδ αηηζκμαμθίαξ εκυξ ακηζηεζιέκμο. Σε ιζηνέξ 

απμζηάζεζξ υθεξ μζ παναπάκς ιεηνήζεζξ ζοιθςκμφκ. 

Η ελέθζλδ ηδξ εενιμηναζίαξ. 

Η αδζαααηζηή δζαζημθή έπεζ ςξ ζοκέπεζα δ εενιμηναζία ηςκ θςημκίςκ κα 

ιεζχκεηαζ ιε ηδκ ηθίιαηα. Η ημζιζηή αηηζκμαμθία οπμαάενμο ρφπεηαζ ιε ημκ 

ίδζμ νοειυ πμο δζαζηέθθεηαζ ημ ζφιπακ.    

Η ζοκζζηχζα ηδξ ιάγαξ. 

Η δδιζμονβία αανοηζηά δεζιεοιέκςκ ζοζηδιάηςκ απυ ηδκ ζημηεζκή φθδ, μζ 

ζημηεζκέξ άθς, πενζβνάθμκηαζ πμθφ ηαθά απυ ιμκηέθα ζθαζνζηήξ ηαηάννεοζδξ. 

Γδθαδή μζ δζαηοιάκζεζξ ποηκυηδηαξ ηαηαννέμοκ, υηακ δ βναιιζηή ακηίεεζδξ 

ποηκυηδηαξ λεπενκάεζ ηδκ ηζιή 1,686. 

 

Η δθζηία ημο ζφιπακημξ. 

Τμ πονδκζηυ διενμθυβζμ. 

Ο πνυκμξ Hubble ηαεμνίγεζ ημ ιέβεεμξ ηδξ δθζηίαξ ημο ζφιπακημξ. Τμ 

ημζιμθμβζηυ ιμκηέθμ πνμαθέπεζ πςξ υθα ηα ακηζηείιεκα ζημ ζφιπακ είκαζ 

κεανυηενα απυ ηδκ δθζηία ημο. Η δθζηία ηδξ Γδξ ιπμνεί κα ηαεμνζζηεί απυ 

ιαηνυαζα ζζυημπα. Αοηά δδιζμονβμφκηαζ ζε εηνήλεζξ ζ. Νμαα ιε βκςζηέξ 

ζπεηζηέξ ακαθμβίεξ. Απυ ηδκ ζφβηνζζδ ιε ζπεηζηέξ ακαθμβίεξ ζηδ Γδ έπμοιε 

ηδκ ηζιή 4,5822 δζξ έηδ. Πανυιμζεξ ιεευδμοξ ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε 

βζα ημκ Γαθαλία ιαξ, υπμο ελεηάγμοιε ημκ ειπθμοηζζιυ ημο ιεζμαζηνζημφ 

αενίμο ζε ακάθμβδ πάνμδμ ημο πνυκμο. Η εηηίιδζδ ηδξ δθζηίαξ ημο Γαθαλία 

είκαζ 13 δζξ έηδ. 

 

Δηηίιδζδ ηδξ δθζηίαξ ηςκ αζηενζχκ. 

Τα ιμκηέθα αζηνζηήξ ελέθζλδξ ιαξ δείπκμοκ υηζ δ παναιμκή ηςκ αζηένςκ ζημ 

δζάβναιια H/R είκαζ ακάθμβδ ιε ηδκ εενιμηναζία ημοξ. Απυ ημ ζδιείμ 

εηηνμπήξ ηδξ η. αημθμοείαξ εκυξ μιμβεκμφξ αζηνζημφ πθδεοζιμφ ιπμνμφιε κα 

ζοιπενάκμοιε ηδκ δθζηία ημο. Πνέπεζ κα βκςνίγμοιε ηδκ ιεηαθθζηυηδηα ηαζ 

ηδκ απυζηαζδ ημο πθδεοζιμφ. Δηζζ βζα ηα ζθαζνςηά ζηδκ άθς ημο Γαθαλία ιαξ 

οπμθμβίγμοιε δθζηία 12,5- 13 δζξ. έηδ. 

Μζα άθθδ ιέεμδμξ είκαζ δ παναηήνδζδ θεοηχκ κάκςκ, υπμο δ ιάγα ημοξ (0,55 

δθζαηέξ ιεζδ ιάγα)ηαζ δ ζηαδζαηή ημοξ ρφλδ ιαξ δίκμοκ έκα εεςνδηζηυ 

ιμκηέθμ ηδξ ζοκζζηχζαξ ηδξ θαιπνυηδηάξ ημοξ (νοειυξ ιείςζδξ ηαζ ανπζηή 

θαιπνυηδηα). Η ζφβηνζζδ αοημφ ημο ιμκηέθμο ιε ηζξ παναηδνήζεζξ ιαξ δίκεζ 

ηδκ δθζηία ηςκ πζμ βεναζιέκςκ θ. κάκςκ ζηα 9,5+-1 δζξ. έηδ. 

Τα παναπάκς ζοιθςκμφκ ιε ηδκ εηηζιχιεκδ δθζηία ημο ζφιπακημξ κα είκαζ ζηα 

11-14 δζξ έηδ. 

 

Η ζηαεενά ημο Hubble. 

Υπάνπεζ παναηδνήζζιδ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ απυζηαζδ ηαζ ηδκ ιεηαηυπζζδ ζημ 

ενοενυ ηςκ βαθαλζχκ. Σοιπεναίκμοιε απυ ηδκ ιεηαηυπζζδ ηςκ βαθαλζχκ ζημ 

ενοενυ ηδκ ηαπφηδηα δζαζημθήξ ημο ζφιπακημξ. Η ιέηνδζδ ηδξ ζηαεενάξ 

πνμτπμεέηεζ ηδκ βκχζδ ηδξ απυζηαζδξ ημο ακηζηεζιέκμο. 

Οζ ιεηνήζεζξ ιε ηδκ πανάθθαλδ είκαζ δοκαηέξ ιέπνζ απυζηαζδ 1 kpc, άνα 

ιυκμ ιέζα ζημκ Γαθαλία ιαξ. Τμ άθθμ πνυαθδια είκαζ υηζ δ ζδίεξ ηζκήζεζξ 

ηςκ βαθαλζχκ λεπενκάκε ηδκ ηζιή ηδξ ζηαεενάξ, έηζζ ιυκμ μζ ιεηνήζεζξ ζε 

ακηζηείιεκα ιε z> 0,01 είκαζ αλζυπζζηεξ. 

Έηζζ ιαξ πνεζάγμκηαζ ηαζ δεοηενεφμκηεξ δείηηεξ απυζηαζδξ. Αοημί είκαζ 

ακηζηείιεκα ζηα μπμία δ θαιπνυηδηά ημοξ ιαξ βίκεηαζ βκςζηή απυ άθθα 

ζοιπενάζιαηα παναηήνδζδξ. Σοιπεναίκμοιε ηδκ απυζηαζή ημοξ ζοβηνίκμκηαξ 

ηδκ πναβιαηζηή ιε ηδκ θαζκυιεκδ θαιπνυηδηα. 

Οζ ζδιακηζηυηενμζ δείηηεξ είκαζ μζ ιεηααθδημί αζηένεξ, ζδίςξ μζ Κδθείδεξ,  

ηα πθακδηζηά κέθδ, μζ εηνήλεζξ ζ. Νμαα, μζ εθθεζπηζημί βαθαλίεξ η.α. Η 

ζδιενζκή ηζιή ηδξ ζηαεενάξ είκαζ 68-72 kms Mpc. (Τα κευηενα απμηεθέζιαηα 

ημο δμνοθυνμο Planc ιαξ δίκμοκ 68 km/s /Mpc ηαζ αοηά ηςκ ζμοπενκυαα, αθθά 

ηαζ ηςκ αανοηζηχκ θαηχκ 77 km/s /Mpc.)  



 

 

Βανοηζημί θαημί. 

Λυβς ηδξ αανοηζηήξ ζηνέαθςζδξ ημο θςηυξ απυ ιεβάθεξ ιάγεξ, μζ βαθαλίεξ ή 

ηα βαθαλζαηά ζιήκδ ιπμνεί κα θεζημονβμφκ ςξ αανοηζημί θαημί ηαζ κα 

απεζημκίγμοκ πμθθαπθά είδςθα ιαηνοκχκ ακηζηεζιέκςκ, αολάκμκηαξ ηδκ 

θαζκυιεκδ θαιπνυηδηά ημοξ (ιεηνήεδηε δ εκίζποζδ ζμοπενκυαα ηαηά 52 θμνέξ 

απυ αανοηζηυ θαηυ). Οζ ιεηααμθέξ ζηδκ θαιπνυηδηα ηςκ ιεηααθδηχκ πδβχκ 

θαίκμκηαζ ιεηά απυ δζαθμνεηζηή πάνμδμ ημο πνυκμο ζηζξ δζαθμνεηζηέξ 

εζηυκεξ ημο πνμααθθυιεκμο βαθαλία. Αοηή δ δζαθμνεηζηή πάνμδμ ημο πνυκμο 

βζα ηάεε εζηυκα έπεζ βεςιεηνζηή ζπέζδ, θυβς ηδξ επζιήηοκζδξ ηδξ δζαδνμιήξ 

ημο θςηυξ απυ ημκ αανοηζηυ θαηυ. 

Τμ πθεμκέηηδια αοηήξ ηδξ ιεευδμο είκαζ υηζ δεκ πνεζάγμκηαζ δείηηεξ 

απυζηαζδξ. Η δζαθμνά πανυδμο ημο πνυκμο είκαζ ζπεηζηή ιε ημκ πνυκμ 

Hubble. Η ακαθμβζηή ζηαεενά ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαηακμιή ηδξ ιάγαξ ζημκ 

αανοηζηυ θαηυ, πμο ιπμνεί κα ιμκηεθμπμζδεεί. Ο ζοκδοαζιυξ ηέημζςκ 

ιεηνήζεςκ ζε 5 πμθθαπθά απεζημκζζιέκα Κααγαν ιαξ έδςζε ηζιή ζηαεενάξ 

Hubble 72 km/s Mpc, πμθφ ζφιθςκδ ηζιή ιε ηδκ ιέηνδζδ ηςκ δμνοθυνςκ 

ιζηνμηοιαηζηήξ αηηζκμαμθίαξ οπμαάενμο. 

 

Τμ εενιζηυ θαζκυιεκμ Sunjajew- Seldowitsch. 

Η ακηίζηνμθδ δζαζπμνά Compton εκενβεί έηζζ χζηε ηαοηά δθεηηνυκζα (ζημ 

πθάζια) ζε ζιήκδ βαθαλζχκ κα αολάκμοκ ηδκ εκένβεζα ηςκ θςημκίςκ ηδξ 

ημζιζηήξ ιζηνμηοιαηζηήξ αηηζκμαμθίαξ οπμαάενμο πμο πενκάκε απυ ηα ζιήκδ 

αοηά. Η εκζςιάηςζδ ημο ζήιαημξ Sunjajew-Seldowitsch ζημ ζιήκμξ ιεηνάεζ 

ηδκ εκζςιαηςιέκδ πανάιεηνμ Compton πμο είκαζ ακάθμβδ ημο ζοκμθζημφ 

ανζειμφ ηςκ δθεηηνμκίςκ ζε αοηυ. 

Η εηπμιπή αηηίκςκ Φ αοηχκ ηςκ δθεηηνμκίςκ δδιζμονβεί έκα νεφια αηηίκςκ Φ. 

Απυ αοηήκ ηαεμνίγεηαζ δ ηαηακμιή ηδξ ποηκυηδηαξ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ δ 

εενιμηναζία ημοξ. Έηζζ ιεηνάιε ιεβέεδ υπςξ ηδκ αηηίκα ημο πονήκα εκυξ 

ζιήκμξ.Σε ζφβηνζζδ ιε ηδκ βςκζαηή ημοξ ακάθοζδ παίνκμοιε έιιεζα ηδκ 

απυζηαζδ ημοζιήκμξ. Ακ ηαζ είκαζ ιζα ιέεμδμξ πςνίξ ηδκ ακάβηδ δεζηηχκ, 

έπεζ πμθθέξ ακαηνίαεζεξ ηαζ δεκ ιαξ δίκεζ αηνζαήξ ιέηνδζδ ηδξ ζηαεενάξ. 

 

Οζ ακαθμβία ηςκ εθαθνζχκ ζημζπείςκ. 

Μεηά απυ ηδκ δδιζμονβία ηςκ πονδκζηχκ ζςιαηζδίςκ ζηδκ ανπή ημο ζφιπακημξ 

δ εενιμηναζία ήηακ βζα ιενζηά θεπηά ανηεηά ιεβάθδ, χζηε κα ζοκηδπεεί ημ 

οδνμβυκμ ζε αανφηενα ζημζπεία, πνχηα ζε δεοηένζμ, ιεηά ζε ηνίηζμ, 3δθζμ, 

4δθζμ ηαζ 7θζεζμ. Γεκ ήηακ δοκαηή δ δδιζμονβία αανφηενςκ ζημζπείςκ, αθμφ 

δεκ οπάνπεζ ζηαεενυ ζζυημπμ ιε αημιζηυ ανζειυ 8. Η δδιζμονβία ηςκ 

ζημζπείςκ αοηχκ ζοκέαδ πμθφ πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ επμπήξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ. Ο 

ιυκμξ πανάβμκηαξ απυ ημκ μπμίμ ελανηζυηακ ήηακ δ ζπέζδ ηδξ ποηκυηδηαξ ημο 

ζφιπακημξ ζε κμοηθευκζα ηαζ ζε θςηυκζα. 

Η ποηκυηδηα ζε θςηυκζα είκαζ ηαεμνζζιέκδ, ιέζς ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ 

ιζηνμηοιαηζηήξ αηηζκμαμθίαξ οπμαάενμο. Δίκαζ 410 θςηυκζα ακα ηεην. 

Δηαημζηυ. Απυ αοηυ πνμηφπηεζ δ ποηκυηδηα ηδξ αανομκζηήξ ιάγαξ, πμο 

οπμθμβίγεηαζ έηζζ απυ ηδκ ακαθμβία ηςκ εθαθνζχκ ζημζπείςκ. Ανπζηά δ 

ιεβάθδ ποηκυηδηα θςημκίςκ ειπυδζγε ηδκ δδιζμονβία δεοηενίμο, πενίπμο 150 

δεοηενυθεπηα ιεηά ηδκ ιεβάθδ έηνδλδ. Μεηά ηα εθαθνζά ζημζπεία 

δδιζμονβήεδηακ βνήβμνα. Τμ δεοηένζμ απμηεθεί πζζηυ ίπκμξ ηδξ ανπέβμκδξ 

ζφκηδλδξ, βζαηί ηα άθθα εθαθνζά ζημζπεία δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ζηα αζηένζα 

(ημ δεοηένζμ δδιζμονβείηαζ ζηα πμθφ ιζηνά αζηένζα, πμο έπμοκ πνυκμ γςήξ 

πμθφ ιεβαθφηενμ απυ ηδκ ζδιενζκή δθζηία ημο ζφιπακημξ). 

Η ηζιή ηδξ ακαθμβίαξ δεοηενίμο ζε μοδέηενα κέθδ οδνμβυκμο ζοιθςκεί ιε ηζξ 

ιεηνήζεζξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ οπμαάενμο. Πνμαθήιαηα πνμηφπημοκ ιε ηζξ ηζιέξ 

ημο δθίμο ηαζ ημο θζείμο, ζημζπεία πμο υιςξ πανάβμκηαζ ηαζ ζηα 

(ιεβαθφηενα) αζηένζα. 

 



Άιεζδ δζαπίζηςζδ ηδξ ποηκυηδηαξ ηδξ ιάγαξ. 

Σημοξ ζπεζνμεζδείξ βαθαλίεξ ηα αζηένζα ηζκμφκηαζ βφνς απυ ημ ηέκηνμ ιε 

ηαπφηδηεξ ζπεδυκ ακελάνηδηεξ απυ ηδκ απυζηαζή ημοξ απυ αοηυ. Δκχ δ 

επζθακεζαηή θαιπνυηδηα πέθηεζ ναβδαία ιαηνζά απυ ημκ βαθαλζαηυ πονήκα, δ 

ιάγα δεκ ιεζχκεηαζ ακάθμβα. Αοηή είκαζ ιζα άιεζδ απυδεζλδ ηδξ ζημηεζκήξ 

ιάγαξ.  

Ακάθμβα θαζκυιεκα έπμοιε ζε ζιήκδ βαθαλζχκ. Τμ ηαοηυ αένζμ απμηεθεί εηεί 

ημ 10% ηδξ ιάγαξ ηαζ ηα αζηένζα ημ 5%. Τμ οπυθμζπμ είκαζ δ ζημηεζκή φθδ. 

Αοηυ ελδβεί ηαζ ηδκ ανβή ελέθζλδ ηςκ πθδεοζιχκ ηςκ βαθαλζαηχκ ζιδκχκ. 

Άιεζμζ οπμθμβζζιμί δίκμοκ βζα ηδκ μναηή ιάγα ηζιή πμθφ ιεβαθφηενδ απυ 

αοηή πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηζιή αάζδ ηδξ ακαθμβίαξ εθαθνζχκ ζημζπείςκ. 

Δηζζ δ ζημηεζκή φθδ πνέπεζ κα ιδκ είκαζ αανομκζηή ή κα δδιζμονβήεδηε πνζκ 

ηδκ ανπέβμκδ ζφκηδλδ ηςκ εθαθνζχκ ζημζπείςκ. Υπμεεηζηέξ ιαφνεξ ηνφπεξ ή 

κεηνίκα δεκ ιπμνεί κα έπμοκ ανηεηή ιάγα βζα κα είκαζ οπμρήθζα ζοζηαηζηά 

ηδξ ζημηεζκήξ ιάγαξ.    

 

Η ημζιζηή αηηζκμαμθία ιζηνμηοιάηςκ οπμαάενμο. 

Οπςξ ηαζ δ ιεηαζημζπείςζδ οδνμβυκμο ζε δεοηένζμ, έηζζ ηαζ δ δζαπεναηυηδηα 

ημο ζφιπακημξ ζηδκ αηηζκμαμθία (επακαζφκδεζδ) ηαεοζηένδζακ πμθφ, θυβς ηδξ 

ποηκυηδηαξ ηςκ θςημκίςκ. Αοηυ ιπυνεζε κα ζοιαεί ιυκμ υηακ ημ ζφιπακ 

ρφπεδηε ζημοξ 3000 ααειμφξ, ιεηά απυ 380000 έηδ απυ ηδκ ιεβάθδ έηνδλδ. 

Η ηίκδζδ ηδξ Γδξ βφνς απυ ημκ Ηθζμ, ημο Ηθίμο βφνς απυ ημ ηέκηνμ ημο 

Γαθαλία, ημο Γαθαλία ιέζα ζημ ημπζηυ ζιήκμξ ηαζ ημο ζιήκμξ πνμξ ημ ζιήκμξ 

ηδξ Πανεέκμο δδιζμονβμφκ ακζζμηνμπία ηδξ αηηζκμαμθίαξ οπμαάενμο, πμο 

ζπδιαηίγεζ έκα δίπμθμ. 

Η δζαηφιακζδ ηδξ εενιμηναζίαξ (3,3 ιζηνμ Κεθαζκ) ιαξ δίκεζ ηδκ ηαπφηδηα 

ηδξ Γδξ ζπεηζηά ιε ημ ζφζηδια δνειίαξ ημο ιζηνμηοιαηζημφ οπμαάενμο (370 

πζθζυιεηνα/δεοηενυθεπημ). 

 

Οζ δμιέξ ημο οπμαάενμο. 

Απυ ηυηε πμο απεθεοεενχεδηε δ αηηζκμαμθία οπμαάενμο ιέζς ηδξ 

επακαζφκδεζδξ, ημ ζφιπακ έπεζ δζαζηαθεί ηαηά 1090 θμνέξ (z). Δηζζ μζ 

δζαηοιάκζεζξ ποηκυηδηαξ πμο δδιζμονβήεδηακ, υηακ ζοκδέεδηακ δ ιάγα ηαζ δ 

αηηζκμαμθία (δδιζμονβία αηυιςκ), έπμοκ ιεβαθχζεζ ηαηά 1000 θμνέξ. Η 

παναηδνήζζιδ δζαηφιακζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ οπμαάενμο εα 

έπνεπε κα είκαζ 1 ιζηνμ Κεθαζκ βζα 1% δζαθμνά ποηκυηδηαξ ζημ ζδιενζκυ 

ζφιπακ. 

Αοηή είκαζ υιςξ ηαηά 2 ηάλεζξ ιεβέεμοξ ιζηνυηενδ. Δηζζ ζοιπεναίκμοιε υηζ 

δ ζημηεζκή φθδ δεκ ιπμνεί κα αθθδθμεπζδνάζεζ ιε ημ θςξ. Αοηή δ δζαπίζηςζδ 

είκαζ ημ ηονζυηενμ επζπείνδια ζηδ εεςνία πμο οπμζηδνίγεζ υηζ δ ζημηεζκή 

φθδ απμηεθείηαζ απυ ζςιαηίδζα πμο έπμοκ εθάπζζηδ αθθδθεπίδναζδ. Υπάνπμοκ 

3 θοζζηά ιεβέεδ πμο είκαζ ζδιακηζηά βζα ηζξ δμιέξ ημο ιζηνμηοιαηζημφ 

οπμαάενμο. 

Τμ θάζια απυδμζδξ ημο οπμαάενμο. 

1) Sachs- Wolfe. Δίκαζ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ αανοηζηήξ ιεηαηυπζζδξ ζημ ενοενυ 

ηαζ ημο υνμο αανοηζηήξ ηαεοζηένδζδξ ηαηά ηδκ επακαζφκδεζδ, ζδιακηζηυξ 

ιυκμ βζα ιεβάθεξ ημζιζηέξ ηθίιαηεξ.  

2) Αημοζηζηέξ δζαηοιάκζεζξ. Πνμένπμκηαζ απυ ηδκ αανφηδηα ηδξ ζημηεζκήξ 

φθδξ ηαζ ηδκ ακηίεεηδ πίεζδ ημο ιείβιαημξ αανομκίςκ- θςημκίςκ. 

3) Απυζαεζδ. Πνμένπεηαζ απυ δζάποζδ θςημκίςκ, θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ ιέζδξ 

εθεφεενδξ δζαδνμιήξ ηςκ θςημκίςκ ηαηά ηδκ επακαζφκδεζδ. Φαίκεηαζ ζε 

ηθίιαηα ηάης απυ 10 δεφηενα ηδξ ιμίναξ. 

Απυ ιζηνή ζε ιεβάθδ ηθίιαηα έπμοιε πνχηα ημ θαζκυιεκμ Sachs- Wolfe, ιεηά 

ηα αημοζηζηά ηφιαηα ηαζ ηεθζηά ηδκ απυζαεζδ. Απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο πνχημο 

αημοζηζημφ ιέβζζημο ιπμνεί κα ηαεμνζζηεί δ ζοκμθζηή ιέζδ ποηκυηδηα 

εκένβεζαξ ημο ζφιπακημξ. 

Οζ ιέζεξ ποηκυηδηεξ ηδξ ζημηεζκήξ ηαζ ηδξ αανομκζηήξ ιάγαξ πνμένπμκηαζ 

ηονίςξ απυ ηζξ δζαηοιάκζεζξ ημο αημοζηζημφ ιέβζζημο ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ 



εθαηηχζεςκ ημο δεφηενμο ιεβίζημο, ζε ζπέζδ ιε ημ πνχημ ηαζ ημ ηνίημ 

ιέβζζημ.   

Τμ αηνζαέξ ζπήια ημο θάζιαημξ απυδμζδξ ημο οπμαάενμο ηαεμνίγεηαζ απυ ημ 

ιέβεεμξ ηδξ δζαζημθήξ ημο ζφιπακημξ ηαηά ηδκ επακαζφκδεζδ, ανα είκαζ έκαξ 

ζοκδοαζιυξ ηδξ ζηαεενάξ ημο Hubble ηαζ ηδξ ποηκυηδηαξ. Μυκμ ιε ημκ 

οπμθμβζζιυ ηαζ άθθςκ ημζιμθμβζηχκ παναιέηνςκ ιπμνμφκ κα ηαεμνζζημφκ 

αηνζαέζηενα μζ ημζιμθμβζηέξ πανάιεηνμζ.  

 

Οζ ιεβάθεξ δμιέξ ζηδκ ηαηακμιή ηςκ βαθαλζχκ. 

Η πςνζηή ηαηακμιή ηςκ βαθαλζχκ αημθμοεεί ηδκ δμιή ηδξ ζημηεζκήξ φθδξ. 

Δηζζ πνέπεζ κα παναηηδνίγμκηαζ αοηά ηα 2 απυ ημ ίδζμ θάζια ζοζπέηζζδξ. 

Αηυια, πζζηεφμοιε υηζ μζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ πςνζηήξ ποηκυηδηαξ ηςκ βαθαλζχκ 

αημθμοεμφκ ημ ημκηνάζη ποηκυηδηαξ ηδξ ζημηεζκήξ φθδξ, υιςξ αοηυ 

δζαθμνμπμζείηαζ ηαηά έκακ πανάβμκηα παναιυνθςζδξ (bias factor). Τμ θάζια 

ζοζπέηζζδξ ηαζ δ πςνζηή ζοκάνηδζδ ζοζπέηζζδξ ηςκ βαθαλζχκ ιπμνμφκ κα 

ιεηνδεμφκ άιεζα ακ έπμοιε ηνζζδζάζηαηεξ ιεηνήζεζξ ηςκ εέζεςκ ηςκ βαθαλζχκ 

ζε ιεβάθδ ηθίιαηα.  

Μζα άθθδ δοζημθία είκαζ υηζ μζ απμζηάζεζξ ηδξ ζοκηνζπηζηήξ πθεζμρδθίαξ 

ηςκ βαθαλζχκ βίκμκηαζ βκςζηέξ ιυκμ απυ ηδκ ενοενμθίζεδζδ, ιεηνήζεζξ πμο 

ιπμνεί κα πανεηηθίκμοκ θυβς ζδίςκ ηζκήζεςκ ηςκ βαθαλζχκ. Η ενιδκεία ηδξ 

ενοενμθίζεδζδξ ςξ απμηέθεζια ιυκμ ηδξ ζοιπακηζηήξ δζαζημθήξ μδδβεί ζε 

παναηηδνζζηζηέξ παναιμνθχζεζξ ζηδκ ενοενμθίζεδζδ. Πενζπηχζεζξ ηίκδζδξ 

ιεβάθδξ πςνζηήξ έηηαζδξ δείπκμοκ επζιήηοκζδ ηδξ ενοενμθίζεδζδξ ηαηά ηδξ 

βναιιήξ εέαζδξ (<δάηηοθμ ημο εεμφ>). 

 

Βανομκζηέξ δπδηζηέξ ηαθακηχζεζξ. 

Οζ δπδηζηέξ ηαθακηχζεζξ ζηδκ ακάιεζλδ αανομκίςκ, θςημκίςκ ηαζ ζημηεζκήξ 

φθδξ, πμο πνμτπήνπακ ημο επακαζμκζζιμφ ηαζ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηζξ δμιέξ 

ζηδκ ημζιζηή αηηζκμαμθία οπμαάενμο, έπμοκ δδιζμονβήζεζ επίζδξ δμιέξ ζηδκ 

ηαηακμιή ηςκ βαθαλζχκ. 

Οζ δμιέξ αοηέξ ειθακίγμκηαζ ςξ ιζηνή ηοιαημεζδήξ δζαηφιακζδ ημο θάζιαημξ 

ζοζπέηζζδξ ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ βαθαλζχκ ζε ηθίιαηεξ πμο είκαζ ιζηνυηενεξ 

ημο μνίγμκηα ηθίιαηαξ ηδξ παναηηδνδζηζηήξ ενοενμθίζεδζδξ ηςκ βαθαλζχκ. 

Αοηέξ μζ δπδηζηέξ αανομκζηέξ δζαηοιάκζεζξ (baryonic acoustic oscillation) 

έπμοκ παναηδνδεεί. Έπμοκ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ημζιζηήξ 

δζαζημθήξ. 

 

Φάζια ζοζπέηζζδξ ηδξ δζαζπμνάξ βαθαλζχκ. 

Δίκαζ πνήζζιμ ζηδκ ημζιμθμβία επεζδή 

-Τμ ιέβζζημ αοημφ ημο θάζιαημξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ιέβζζημ ημο θάζιαημξ 

ηδξ ζημηεζκήξ φθδξ, αθμφ ελανηάηαζ απυ ηδκ ποηκυηδηα ηδξ φθδξ ζοκμθζηά. 

Απυ ανηεηέξ παναηδνήζεζξ ηςκ βαθαλζχκ ιπμνμφιε έηζζ κα ζοιπενάκμοιε ηδκ 

πανάιεηνμ ποηκυηδηαξ ημο ζφιπακημξ (Ω). 

-Τμ θάζια ζοζπεηζζιμφ ροπνήξ ζημηεζκήξ φθδξ πνέπεζ κα ιεζχκεηαζ 

αζοιπηςηζηά ζε ιζηνέξ ηθίιαηεξ. Η ιμνθή ημο θάζιαημξ ζοζπεηζζιμφ ηςκ 

βαθαλζχκ ιαξ δίκεζ ιζα άιεζδ εζηυκα βζα ηδκ θφζδ ηδξ ζημηεζκήξ φθδξ. 

-Τα θάζιαηα ζοζπέηζζδξ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ βαθαλζχκ ιαξ επζηνέπμοκ ηδκ 

ιέηνδζδ ημο ζπεηζημφ πανάβμκηα παναιυνθςζδξ, ηαζ αμδεάκε ζηα ιμκηέθα ηδξ 

δδιζμονβίαξ ηςκ βαθαλζχκ. 

-Τμ ιήημξ ηφιαημξ ηςκ αανομκζηχκ δπδηζηχκ δζαηοιάκζεςκ ηαεμνίζηδηε απυ 

ημκ ζπεηζηυ μνίγμκηα θίβμ πνζκ ημκ επακζμκζζιυ. Μαξ δίκεζ έκα ιέηνμ βζα 

ηδκ βεςιεηνζηή ιέηνδζδ ημο ζφιπακημξ. Τμ πθάημξ ηδξ δζαηφιακζδξ εέηεζ ηα 

υνζα ηδξ ζοζπέηζζδξ ηδξ ποηκυηδηαξ ηδξ αανομκζηήξ φθδξ ηαζ ηδξ ζημηεζκήξ 

φθδξ.  

Μεηνήζεζξ ημο θάζιαημξ ζοζπέηζζδξ ιαξ δίκμοκ ηζιή Ω= 0.233, ηαζ ηδ ζπέζδ 

αανομκζηήξ ιε ζημηεζκή φθδ ζημ 0,185 ,ηζιέξ πμο είκαζ πμθφ ηαθά ζφιθςκεξ 

ιε άθθεξ ακελάνηδηεξ ιεηνήζεζξ.   

 



Η δζάηιδζδ. 

Οζ ημζιζηέξ δμιέξ ηαιποθχκμοκ ημ θςξ. Τμ θαζκυιεκμ αοηυ ημο αανοηζημφ 

θαημφ είκαζ αζηζβιαηζηυ ηαζ ζπδιαηίγεζ ιζα παναιυνθςζδ ηδξ εζηυκαξ, ηδ 

δζάηιδζδ β. Μζα οπμεεηζηή ζηνμββοθή πδβή εα ειθακζγυηακ ςξ έθθεζρδ. 

Η πςνζηή ζοκάνηδζδ ηδξ δζάηιδζδξ ιαξ δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ζημηεζκή 

φθδ. Τμ πθάημξ ηδξ είκαζ ακάθμβμ ημο θάζιαημξ ζοζπεηζζιμφ ηδξ. Η ημζιζηή 

δζάηιδζδ είκαζ ιεηνήζζιδ βζαηί δ ποηκυηδηα ηςκ ιαηνζκχκ αιοδνχκ βαθαλζχκ 

είκαζ ηυζδ, χζηε δ απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ κα είκαζ πμθφ ιζηνυηενδ απυ ημκ 

ζοζπεηζζιυ ηδξ δζάηιδζδξ. Δηζζ ιπμνμφκ κα δχζμοκ ηαθυ ιέζμ υνμ πμθθέξ 

εζηυκεξ ηςκ βαθαλζχκ. Με ηδκ παναδμπή υηζ πςνίξ ηδ δζάηιδζδ μζ ιέζεξ 

εζηυκεξ εα ήηακ ηοηθζηέξ, δ δζάηιδζδ είκαζ ίζδ ιε ηδκ ιέζδ εθθεζπηζηυηδηά 

ημοξ. Σημ ιεηαλφ δ ημζιζηή δζάηιδζδ έπεζ ιεηνδεεί απυ πμθθά δζαθμνεηζηά 

ηδθεζηυπζα. Η πςνζηή ηδξ ζοκάνηδζδ έπεζ ημ ζπήια πμο εα πενζιέκαιε ιε ηδκ 

παναδμπή ηδξ ροπνήξ ζημηεζκήξ φθδξ.  

 

Οζ εηνήλεζξ ζ. Νμαα Ια 

Οζ εηνήλεζξ ζ. Νμαα ηφπμο Ια δεκ είκαζ απυθοηα ηενζά θαιπνυηδηαξ (δεκ 

έπμοκ πάκηα ηδκ ίδζα θαιπνυηδηα), αθθά ιεηαηνέπμκηαζ ζε ηέημζα 

(ηοπμπμίδζδ ζηα -19,2 mag). Η απυθοηδ θαιπνυηδηά ημοξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ έλανζήξ ημοξ (Phillips relation), ιέζς ηδξ μπμίαξ δ δζαζπμνά 

ηδξ θαιπνυηδηαξ ιεζχκεηαζ ιέπνζ 10%. 

Η ημζιμθμβζηή πνήζδ ημοξ. 

Μεηά ηδκ ηοπμπμίδζδ ζε ιζα ιέζδ θαιπνυηδηα, μζ ιεηνδιέκεξ νμέξ απυ Ια 

ελανηχκηαζ απυ ηδκ απυζηαζή ημοξ. Η θαιπνυηδηα δεκ πνεζάγεηαζ κα είκαζ 

αηνζαχξ βκςζηή, αθθά κα ααειμκμιείηαζ ιέζς ηςκ ανηεηά ημκηζκχκ Ια, βζα 

ηζξ μπμίεξ κα ζζπφεζ δ βναιιζηή ζπέζδ ηδξ απυζηαζήξ ημοξ. Με ηδ ζφβηνζζδ 

αοηχκ ηςκ 2 ηζιχκ θαιπνυηδηαξ ιπμνεί κα εηθναζηεί δ πμνεία ηςκ 

ημζιμθμβζηχκ απμζηάζεςκ ιε ηδκ ενοενμθίζεδζδ, ιέζς ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ 

νμήξ ημκηζκχκ ηαζ ιαηνζκχκ Ια.    

Οζ Ια ιπμνμφκ έηζζ κα ιεηνήζμοκ ηδκ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ ακαθμβίαξ 

θαιπνυηδηαξ/ απυζηαζδξ ιε ηδκ ενοενμθίζεδζδ. Αοηή ελανηάηαζ πμθφ απυ ηδκ 

ημζιμθμβζηή πανάιεηνμ (Ω). Δηζζ, ζφιθςκα ηαζ ιε ηδκ ημζιζηή αηηζκμαμθία 

οπμαάενμο, μζ Ια δείπκμοκ εεηζηή ηζιή βζα ημ Ω. 

Δπίζδξ ιαξ δείπκμοκ υηζ δ επζηάποκζδ ηδξ ημζιζηήξ δζαζημθήξ βίκεηαζ 

εεηζηή ιεηά απυ z <0,78, άνα ιαξ δείπκμοκ ηδ ιεηάααζδ απυ επζαναδοκυιεκδ 

ζε επζηαποκυιεκδ δζαζημθή. 

 

Τοπμπμίδζδ ημο θάζιαημξ ζοζπέηζζδξ. 

Τμ ζπήια ημο θάζιαημξ ζοζπέηζζδξ ηδξ ζημηεζκήξ φθδξ ααζίγεηαζ ζηδκ 

παναδμπή ηδξ ροπνήξ ζημηεζκήξ φθδξ, υηακ είκαζ βκςζηυξ μ θαζιαηζηυξ 

δείηηδξ ζ. Σε αηηίκα 8 Mpc έπμοιε ημκ δείηηδ ζ8. Λυβς ααεααζυηδηαξ ημο 

ααειμφ παναιυνθςζδξ ηαζ ηδξ πζεακήξ ηθίιαηαξ ελάνηδζδξ, δεκ ιπμνεί κα 

ηαεμνζζηεί άιεζα μ ζ8 απυ ηδ δμιή ηδξ δζαζπμνάξ ηςκ βαθαλζχκ. Οζ ηνεζξ  

παναηάης ιέεμδμζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ιέηνδζή ημο. 

1) Οζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ οπμαάενμο. 

Λυβς ηδξ πνμαμθήξ ηςκ πςνζηχκ δζαηοιάκζεςκ ποηκυηδηαξ ζε ζθαίνα ηαζ ηδξ 

αφλδζδξ ηςκ δζαηοιάκζεςκ αοηχκ απυ ηδκ επμπή ημο επακαζμκζζιμφ, δ 

ιεηαηνμπή ηςκ δζαηοιάκζεςκ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε 

θαζιαηζηυ δείηηδ ελανηάηαζ απυ ηζξ ημζιμθμβζηέξ παναιέηνμοξ. Τμ ζφιπακ 

επακαζμκίζηδηε ιέζς ηςκ πνχηςκ πδβχκ αηηζκμαμθίαξ ζηζξ οπενζχδεζξ. Οζ 

δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ ειθακίγμκηαζ (ζηα ιζηνμηφιαηα)κα έπμοκ 

απμζαεζηεί θυβς δζάποζδξ Thomson. Ταοηυπνμκα δ δζάποζδ αοηή δείπκεζ 

βναιιζηή πμθζηυηδηα ηαζ ιέζς ηδξ ηοπζηήξ ηθίιαηάξ ηδξ ηαεμνίζηδηε δ 

ενοενμθίζεδζδ ημο επακαζμκζζιμφ ζε z =11 +- 1.4. Δηζζ έπμοιε ζ8= 0,817. 

2) Ο αζεεκήξ ημζιζηυξ πανάβμκηαξ αανοηζημφ θαημφ (ημζιζηή δζάηιδζδ). Οζ 

ιεηνήζεζξ ηδξ ημζιζηήξ δζάηιδζδξ δίκμοκ ζ8=0,713 ιε Ω=0,279. Ααεααζυηδηεξ 

ζε αοηήκ ηδκ ιέεμδμ απμηεθμφκ δ δζαζπμνά ηδξ ενοενμθίζεδζδξ ηςκ βαθαλζχκ, 

ζημοξ μπμίμοξ ιεηνήζαιε ηδκ ημζιζηή δζάηιδζδ, ηαζ δ ιδ βναιιζηή ελέθζλδ 



ημο θάζιαημξ ζοζπέηζζδξ ηδξ ζημηεζκήξ φθδξ, πμο επδνεάγεζ ηδκ ημζιζηή 

δζάηιδζδ πμθφ ζε ηθίιαηεξ < 10 θεπηχκ ηδξ ιμίναξ. 

3) Η ζοπκυηδηα ηςκ ζιδκχκ βαθαλζχκ. Η πςνζηή ποηκυηδηα ηςκ ιεβάθδξ ιάγαξ 

άθεςκ ζημηεζκήξ φθδξ ηςκ βαθαλζαηχκ ζιδκχκ ελανηάηαζ εηεεηζηά απυ ημκ ζ8 

ζηδ-2. Δηζζ δ ζοπκυηδηα ηςκ ζιδκχκ ιε δεδμιέκδ εθάπζζηδ ιάγα είκαζ πμθφ 

εοαίζεδηδ βζα ηδκ ηζιή ηδξ ζ8. Η πνήζδ αοηήξ ηδξ ιεευδμο επζαανφκεηαζ 

αζζεδηά ιε ημ υηζ μζ ιάγεξ ηςκ ζιδκχκ δεκ είκαζ άιεζα ιεηνήζζιεξ. Δηζζ  

πνδζζιμπμζμφιε, εεςνδηζηέξ ηαζ ιέζς παναηδνήζεςκ, ηοπμπμζδιέκεξ ζπέζεζξ 

ιεηαλφ ηδξ εενιμηναζίαξ ή ηδξ θαιπνυηδηαξ ηςκ αενίςκ ζηζξ αηηίκεξ Φ ζε 

ζιήκδ ηαζ ηδξ ιάγαξ ημοξ. Πζμ ζπάκζα ηαεμνίγμοιε ηδκ ιάγα απυ ηδκ 

επίδναζδ ημο αανοηζημφ θαημφ ή ηδξ μναηήξ εηπμιπήξ. Η ηζιή βζα ηδκ ζ 

είκαζ εδχ 0,76. 

Ακηζηεζιεκζηά δ ζ είκαζ έκα απυ ηα πζμ άβκςζηα ιεβέεδ ηδξ ημζιμθμβίαξ. 

Φαίκεηαζ δ πζεακή ηζιή ηδξ κα είκαζ ημκηά ζημ 0,8. 

 

Σημηεζκή φθδ. 

Η ηίκδζδ ηςκ αζηενζχκ ζημοξ βαθαλίεξ ηαζ ηςκ βαθαλζχκ ζηα ζιήκδ ημοξ 

δείπκεζ υηζ πνεζάγεηαζ δεηαπθάζζα ιάγα απυ αοηήκ πμο δζαπζζηχκμοιε ζε υθμ 

ημ θάζια, χζηε κα δζαηδνδεεί μ αανοηζηυξ ημοξ δεζιυξ. Βάζεζ ηδξ εεςνίαξ 

ηδξ αανφηδηαξ αοηή δ φθδ είκαζ ιδ μναηή (ζημηεζκή φθδ). 

Τμ πθάημξ ηδξ δζαηφιακζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ ιζηνμηοιαηζηήξ 

αηηζκμαμθίαξ οπμαάενμο ζοιθςκεί ιε ημ πθάημξ ηςκ ζδιενζκχκ δζαηοιάκζεςκ 

ποηκυηδηαξ ηςκ ημζιζηχκ δμιχκ ιυκμ ακ δ ζημηεζκή φθδ είκαζ ζε ιζα ιμνθή 

πμο δεκ αθθδθμεπζδνά ιε ημ θςξ. Γζαθμνεηζηά μζ δζαηοιάκζεζξ αοηέξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ εα έπνεπε κα ήηακ ηδξ ηάλδξ ημο 10ζηδ-3 ημο ααειμφ ακηί ζηδκ 

ηζιή ηςκ 10ζηδ-5 ημο ααειμφ πμο ιεηνάιε ζήιενα. 

Η ακαθμβία ηςκ εθαθνζχκ ζημζπείςκ ζημ κεανυ ζφιπακ ζοιθςκεί χζηε δ 

αανομκζηή ιάγα κα απμηεθεί ιυκμ ημ 4% ηδξ ηνίζζιδξ ποηκυηδηαξ. Όιςξ υθδ δ 

ποηκυηδηα ηδξ ζοκμθζηήξ φθδξ ακηζζημζπεί ζημ 27% (ημ οπυθμζπμ είκαζ δ 

ζημηεζκή εκένβεζα). Η δζαθμνά(23%) είκαζ δ ζημηεζκή φθδ. 

Βάζεζ ηςκ παναπάκς ζοιπεναίκμοιε υηζ δ ζημηεζκή φθδ ιπμνεί κα απμηεθείηαζ 

απυ ζςιαηίδζα φθδξ αζεεκήξ αθθδθεπίδναζδξ. 

Σςιαηίδζα ιε ιεβάθεξ ηαπφηδηεξ (10- 100 kms) δεκ είκαζ οπμρήθζα βζα ηδκ 

ζημηεζκή φθδ, επεζδή δεκ ιπμνμφκ κα δεζιεοημφκ αανοηζηά ζε ιζηνέξ δμιέξ. 

Δζδζηά ηα κεηνίκα απμηθείμκηαζ. Τα ζςιαηίδζα ηδξ ζημηεζκήξ φθδξ πνέπεζ κα 

είκαζ ροπνά (ανβά).Όηακ ηα ζςιαηίδζα ηδξ ζημηεζκήξ φθδξ είκαζ ζε εενιζηή 

ζζμννμπία, δ ιζηνή ημοξ ηαπφηδηα ζοκεπάβεηαζ ιεβάθδ ιάγα. Αοηά ηα 

ζςιαηίδζα μκμιάζηδηακ WIMP (weakly interacting massive particles). 

Πνμζπαεμφιε κα ηα ακαηαθφρμοιε άιεζα (επζηαποκηέξ ζςιαηζδίςκ) ηαζ έιιεζα 

(πεζνάιαηα ακάηνμοζδξ).Υπμρήθζμζ είκαζ ημ εθαθνφηενμ οπεν-ζοιιεηνζηυ 

ζςιαηίδζμ κεηναθίκμ ή ημ αλζυκζμ. 

 

Ο ημζιζηυξ πθδεςνζζιυξ ηαζ δ ζημηεζκή εκένβεζα. 

Με ηδκ θάζδ ηδξ δζαζημθήξ ιεβάθδξ ηαπφηδηαξ (πθδεςνζζιυ) θφκμκηαζ 2 

πνμαθήιαηα ηδξ ημζιμθμβίαξ.  

-Τμ πνυαθδια ημο μνίγμκηα, πςξ ιπμνεί ημ ζφιπακ κα είκαζ ζπεδυκ ζζυηνμπμ. 

Μέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ επακαζφκδεζδξ ηα οπυ αθθδθμεπίδναζδ πεδία έπμοκ 

δζάιεηνμ ιυκμ ιενζηέξ ιμίνεξ ζημκ μονακυ. Πςξ ιπμνεί υθεξ μζ πενζμπέξ ημο 

ζφιπακημξ κα έπμοκ ηδκ ίδζα εενιμηναζία (πςνίξ κα έπμοκ αθθδθμεπζδνάζεζ 

πμηέ ιεηαλφ ημοξ)? 

-Τμ πνυαθδια ηδξ επζπεδυηδηαξ, έκα ζπεδυκ αθθά υπζ εκηεθχξ πςνζηά επίπεδμ 

ζφιπακ ελεθίζζεηαζ έηζζ χζηε κα ιεζχκεηαζ δ επζπεδυηδηά ημο. Πςξ ιπμνεί 

ημ ζφιπακ κα είκαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα, 14 δζξ έηδ ιεηά ηδκ ιεβάθδ έηνδλδ, 

ζπεδυκ επίπεδμ?    

Βάζεζ ημο πθδεςνζζιμφ, ιζηνέξ πενζμπέξ πμο αθθδθμεπζδνμφζακ ζημ ανπζηυ 

ζφιπακ ιεβάθςζακ ζε ηέημζα έηηαζδ, χζηε κα ανίζημκηαζ εηηυξ παναηδνήζζιμο 

ζφιπακ. Η αηηίκα ηδξ ηαιπφθςζδξ (ιδ επζπεδυηδηα) ιεβάθςζε ηυζμ, χζηε κα 

ιδκ είκαζ πθέμκ ιεηνήζζιδ ζημ παναηδνήζζιμ ζφιπακ.   



Πθδεςνζζιυξ ηαζ ζπδιαηζζιυξ δμιχκ. 

Μζα ηέημζα θάζδ πθδεςνζζιμφ ιπμνεί κα ελδβήζεζ ηαζ ηδκ πνμέθεοζδ ηςκ 

ημζιζηχκ δμιχκ.Καακηζηέξ δζαηοιάκζεζξ ιεβεεφκεδηακ ζε ιαηνμζημπζηή 

ηθίιαηα ηαζ πάβςζακ έλς απυ ημκ μνίγμκηα (χζηε δ ηαεειζά κα ιδκ ιπμνέζεζ 

κα αθθδθμεπζδνάζεζ λακά ιε ηαιία άθθδ). Έβζκακ μζ ζπυνμζ ηςκ ημζιζηχκ 

δμιχκ. Βάζεζ ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ιζηνμηοιάηςκ, ημ ζφιπακ επεηηάεδηε 

ηαηά 54 ηάλεζξ ιεβέεμοξ ηαηά ημκ πθδεςνζζιυ. Μζα άθθδ ζζπονή απυδεζλδ ημο 

πθδεςνζζιμφ εα ήηακ δ ακαηάθορδ εκυξ οπμαάενμο απυ αανοηζηά ηφιαηα, πμο 

ιπμνεί κα πνμηφρεζ απυ ιεηνήζεζξ ηδξ πμθζηυηδηαξ ημο ιζηνμηοιαηζημφ 

οπμαάενμο ζε ιεβάθεξ ηθίιαηεξ. 

Ο πθδεςνζζιυξ ιπμνεί κα εκενβμπμζήεδηε απυ έκα ααειςημ πεδίμ οπυ 

αθθδθεπίδναζδ, ημ θεβυιεκμ πθδεςνζζηζηυ πεδίμ. 

 

Η ζημηεζκή εκένβεζα. 

Η ημζιμθμβζηή ζηαεενά είκαζ απθή απυ ηδκ πθεονά ηδξ βεκζηήξ ζπεηζηυηδηαξ, 

αθθά πμθφ ακζηακμπμζδηζηή ηαζ αηαηακυδηδ απυ ηδκ πθεονά ηδξ εεςνίαξ 

πεδίςκ. Τμ ιεβαθφηενμ πνυαθδια είκαζ υηζ δ ζηαεενά αοηή είκαζ πμθφ ιζηνή 

ζπεηζηά ιε ηζξ πνμζδμηίεξ ηδξ ηαακηζηήξ εεςνίαξ πεδίμο, αθθά απενζυνζζηα 

ιεβάθδ ηαζ ζοβηνίζζιδ ιε ηδκ ζδιενζκή ποηκυηδηα ζε φθδ. 

Γζα κα ημ ηαηακμήζμοιε αοηυ πςνίξ κα πνεζαζημφιε αηναία ελμιάθοκζδ ηςκ 

δζαηοιάκζεςκ ζημ ανπζηυ ζφιπακ, εζζάβμοιε ηδκ παναδμπή εκυξ οπυ 

αθθδθεπίδναζδ πεδίμο υπςξ ζημκ πθδεςνζζιυ. Αοηυ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ 

πίεζή ημο ηαζ ηδκ εκενβεζαηή ποηκυηδηά ημο. Ωξ ημζιμθμβζηή ζηαεενά 

(ζηαηζηυ ζφιπακ) πνέπεζ κα έπεζ ηδκ ηζιή -1 ηαζ ςξ επζηαποκυιεκδ  

δζαζημθή -1/3. Η ζημηεζκή εκένβεζα επδνεάγεζ ημκ νοειυ δζαζημθήξ ηαζ ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ δμιχκ, υπςξ ηαζ ηδκ βεςιεηνία ημο ζφιπακημξ.  

 

 

Σδιείςζδ 1 

 

Όηακ ημ ζφιπακ ήηακ ζε δθζηία 180 εη. εηχκ (z =20-30), εηηζιάηαζ υηζ ηα 

ιεβάθα κέθδ εενιμφ ιμνζαημφ οδνμβυκμο ηαηέννεακ, πανάβμκηαξ ηενάζηζα 

αζηένζα (εηαημκηάδςκ δθζαηχκ ιαγχκ). Όηακ αοηά βνήβμνα ελεννάβδζακ ςξ ζ. 

Νυαα (ή εηνήλεζξ αζηάεεζαξ γεοβχκ δθεηηνμκίςκ- πμγζηνμκίςκ, pair 

instability) , ειπθμφηζζακ ημ ζφιπακ ιε αανφηενα ζημζπεία, δίκμκηαξ ηδκ 

δοκαηυηδηα ζηα κέθδ κα ροπεμφκ, χζηε κα βεκκμφκηαζ ιζηνυηενα ηαζ 

ιαηνμαζυηενα αζηένζα. 

Η ακαηάθορδ ηςκ πνχηςκ αζηενζχκ εα ιπμνμφζε κα επζαεααζςεεί απυ ηδκ 

απμοζία αανέςκ ζημζπείςκ ζημ θάζια ημοξ. Ο αζηνζηυξ ημοξ άκειμξ ζοκέααθε 

ζημκ επακαζμκζζιυ ημο ζφιπακημξ, ηάκμκηαξ ηα κεθεθχιαηα κα θάιρμοκ. 

Γδθαδή ηα εένιακε ηυζμ, χζηε κα απμζπαζημφκ εθεοεένα δθεηηνυκζα απυ αοηά, 

ιε απμηέθεζια ημκ ζμκζζιυ ημοξ. Δηζζ δεκ απμννμθμφζακ πζα υθμ ημ θςξ ηςκ 

αζηένςκ, ηάκμκηαξ ημ ζφιπακ μναηυ. Βμήεδζακ ηαζ μζ δίζημζ πνμζαφλδζδξ ηςκ 

Κααγαν, ιε ηδκ ζζπονή ημοξ εηπμιπή αηηζκμαμθίαξ. Αοημί δδιζμονβήεδηακ απυ 

ζοβπςκεφζεζξ ι. ηνοπχκ απυ ηα απμιεζκάνζα ηςκ πνχηςκ αζηενζχκ. Γίκμοκ 

δζαθμνεηζηυ θάζια απυ ηα αζηένζα ιε απμηέθεζια κα ιπμνμφιε κα ηα 

λεπςνίζμοιε. 

 

Σδιείςζδ 2. 

Η ιζηνμηοιαηζηή αηηζκμαμθία οπμαάενμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ ελαΰθςζδ φθδξ- 

ακηζφθδξ ζε αηηίκεξ β. Αοηέξ ιεηαημπίζηδηακ ζημ ενοενυ ηαηά 10ζηδ15 

θμνέξ, ηαζ ηζξ ιεηνάιε ζήιενα ζηα ιζηνμηφιαηα. 10 ιζηνά ημο δεοηενμθέπημο 

ιεηά ηδκ ιεβάθδ έηνδλδ δδιζμονβήεδηακ αανουκζα ηαζ ακηζαανουκζα (απυ 

ημοανη ηαζ ακηζημοανη, ακηίζημζπα) απυ ημ ανπζηυ πθάζια ημοανη ηαζ 

βθμομκίςκ. Γζα ηάεε 1 δζξ ακηζαανουκζα δδιζμονβήεδηακ 1 δζξ ηαζ έκα 

αανουκζα. Πνυηεζηαζ βζα ιζα αζοιιεηνία πμο δεκ ιπμνμφιε αηυια κα 

ελδβήζμοιε. Δηζζ βζα ηάεε αανουκζμ πμο επέγδζε απυ ηδκ ελαφθςζδ ιε ηα 

ακηζαανουκζα δδιζμονβήεδηακ 1 δζξ. θςηυκζα (απυ ηδκ ελαφθςζδ ηςκ 



αανομκίςκ ιε ηα ακηζαανουκζα). Αοηυ είκαζ ιεηνήζζιμ ζηδκ αηηζκμαμθία 

οπμαάενμο, ηαζ ηαευνζζε ηδκ ακαθμβία κεηνμκίςκ ιε πνςηυκζα, υπςξ επίζδξ 

ηαζ ηδκ δδιζμονβία δεοηενίμο ιενζηέξ εηαημκηάδεξ δεοηενυθεπηα ιεηά ηδκ 

ιεβάθδ έηνδλδ.  

Τμ ημζιμθμβζηυ ιμκηέθμ πνμαθέπεζ δ ακαθμβία ηςκ αανομκίςκ ηαζ 

ακηζαανομκίςκ κα είκαζ πάκηα ζηαεενή (ίζςξ δ δζάζπαζδ Φ- ιπμγμκίςκ ζε 

πενζζζυηενα ημοανη απυ ακηζημοανη).  

 

Σδιείςζδ 3 

 

Οζ ιμκηένκεξ εεςνίεξ δδιζμονβίαξ βαθαλζχκ ιαξ θέκε υηζ μζ βαθαλίεξ 

δδιζμονβήεδηακ ζε δζάποηα, θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ ζθαζνζηά κέθδ ζημηεζκήξ 

φθδξ. Αοηέξ μζ άθςξ είπακ πμθφ ιεβαθφηενδ αηηίκα απυ ημοξ ζδιενζκμφξ 

βαθαλίεξ. 

Η ζημηεζκή ηαζ δ μναηή φθδ ανπζηά ήηακ μιμζυιμνθα ηαηακειδιέκεξ. Μζηνέξ 

αανοηζηέξ ακμιμζμιμνθίεξ ζηδκ ιεζηηή αοηή φθδ είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

ημπζηή ζοιπφηκςζή ηδξ. Καζ ηαηά ηδκ δδιζμονβία ηςκ άθεςκ δ μναηή φθδ 

πνέπεζ κα ήηακ μιμζυιμνθα ηαηακειδιέκδ ιε ηδκ ζημηεζκή. Αθθά ζε ακηίεεζδ 

ιε ηδκ ζημηεζκή φθδ, ημ αένζμ ιπμνεί κα απςθέζεζ ηδκ πίεζή ημο ιέζς ρφλδξ 

ηαζ κα ηαηαννεφζεζ ζημ ηέκηνμ ηδξ αθςξ, δδιζμονβχκηαξ έκακ βαθαλία. 

Η πδβή ηδξ ζηνμθμνιήξ ημο βαθαλία δεκ είκαζ δ ζημηεζκή φθδ, αθθά υθδ δ 

δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ ηδξ άθςξ. Αοηυ βζαηί δ φθδ πμο δδιζμφνβδζε ηδκ άθς 

δεκ ήηακ ανπζηά ζοιιεηνζηά ζθαζνζηή. Δηζζ πανμοζζάζηδηακ νμπέξ ζηνμθμνιήξ 

ιεβάθςκ ελςηενζηχκ πενζμπχκ ηδξ άθςξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ άνπζζε δ 

πενζζηνμθή ηδξ ιεζηηήξ αηυια ζημηεζκήξ ηαζ μναηήξ φθδξ.  

Οζμ δ άθς παναιέκεζ ςξ ιεβάθμ δζάποημ κέθμξ, δ ζηνμθμνιή δεκ είκαζ 

αζζεδηή (έκακηζ ηδξ αανφηδηαξ). Όιςξ ιε ηδκ ηαηάννεοζδ ηδξ μναηήξ φθδξ 

δζαηδνήεδηε δ ζηνμθμνιή ζε πμθφ ιζηνυηενμ πχνμ, ιε απμηέθεζια ηδκ 

δδιζμονβία ζπεζνμεζδχκ βαθαλζχκ. Η ιεηαθμνά ζηνμθμνιήξ απυ ηδκ ζημηεζκή 

ζηδκ μναηή φθδ δεκ είκαζ απυ ιυκδ ηδξ ζηακή κα ελδβήζεζ ηζξ δμιέξ ηςκ 

βαθαλζχκ.    

 

Σδιείςζδ 4 

 

Έκα απυ ηα ιοζηήνζα ηδξ ημζιμθμβίαξ είκαζ δ ακαηάθορδ ηδξ πδβήξ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ πμο ήηακ αζηία ημο επακαζμκζζιμφ ηδξ φθδξ ημο κεανμφ 

ζφιπακημξ. Όηακ 380000 έηδ ιεηά ηδκ ιεβάθδ έηνδλδ ημ ζφιπακ ρφπεδηε 

ανηεηά, χζηε κα ζπδιαηζζημφκ άημια, ημ ιυνζμ πμο ηονζάνπδζε ηαζ ηονζανπεί 

ηαζ ζήιενα είκαζ ημ ιμνζαηυ οδνμβυκμ. Αοηυ υιςξ απμννμθμφζε ηδκ οπενζχδδ 

αηηζκμαμθία ηςκ ηενάζηζςκ πνχηςκ άζηνςκ, ιε απμηέθεζια ημ ζφιπακ κα 

παναιέκεζ ζημηεζκυ (κα ιδκ θάιπμοκ μζ βαθαλίεξ). Μζα μιάδα ενεοκδηχκ 

(Isotow) απυ ηδκ αηαδδιία επζζηδιχκ ηδξ Οοηνακίαξ απέδεζλε υηζ μζ 

βαθαλίεξ <πνάζζκα ιπζγέθζα> πανμοζίαγακ έκημκδ αζηνμβέκκδζδ. Αοημί μζ 

βαθαλίεξ (θςημβναθζηά ιμζάγμοκ ιε πνάζζκα ιπζγέθζα) ζπδιάηζγακ ηυζμ 

ιεβάθμ ανζειυ κέςκ ηενάζηζςκ αζηενζχκ, πμο δ οπενζχδδξ αηηζκμαμθία ημοξ 

δεκ ιπμνμφζε κα απμννμθδεεί απυ ημ ιμνζαηυ οδνμβυκμ πμο δζέεεηακ. Τμ 8% 

ηδξ αηηζκμαμθίαξ αοηήξ δζέθεοβε ζημκ ιεζμβαθαλζαηυ πχνμ, ιε απμηέθεζια κα 

ζμκίζεζ ιμνζαηυ οδνμβυκμ 40πθάζζαξ ιάγαξ απυ αοηήκ ηςκ βαθαλζχκ. Ο 

επακαζμκζζιυξ επζηεφπεδηε υηακ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο ιμνζαημφ οδνμβυκμο 

δζαζπάζηδηε ζε πνςηυκζα ηαζ δθεηηνυκζα. 

Έηζζ μζ βαθαλίεξ πνάζζκα ιπζγέθζα είπακ ζδιακηζηή ζοκεζζθμνά ζηδκ 

ιεηάααζδ ημο ζφιπακημξ απυ ζημηεζκυ ζε θςηεζκυ.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


