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Kef�laio 1

Eisagwgik�

1.1 Gwniakì mègejoc, parsèk, ètoc fwtìc

Ο παρατηρητής του Σχήματος 1.1 παρατηρεί από απόσταση d ένα αντικείμενο γραμ-
μικού μεγέθους D. Η γωνία α υπό την οποία βλέπει το αντικείμενο ο παρατηρητής
ονομάζεται «γωνιακό μέγεθος» ή «γωνιακή διάμετρος» του αντικειμένου. Το γω-
νιακό μέγεθος α εξαρτάται από την απόσταση d· ενώ το γραμμικό μέγεθος D του
αντικειμένου είναι, προϕανώς, ανεξάρτητο της απόστασης.

Σχήμα 1.1: Γραμμικό και γωνιακό μέγεθος αντικειμένου.

Από το Σχήμα 1.1 συνάγεται ότι

D/2

d
= tan

(α
2

)
. (1.1)

Στην περίπτωση των αστρονομικών παρατηρήσεων, τα γωνιακά μεγέθη είναι μικρές
γωνίες. Γνωρίζουμε από την τριγωνομετρία ότι η εϕαπτομένη μίας μικρής γωνίας,
α
2 , είναι προσεγγιστικά ίση με την ίδια τη γωνία εκϕρασμένη σε ακτίνια (radians,
rads), tan(α2 ) ≃

α
2 . Συνεπώς, η Εξίσωση 1.1 γράϕεται

D = αd. (1.2)

Στην πράξη, τα γωνιακά μεγέθη των ουράνιων σωμάτων μετριούνται σε «δευτερό-
λεπτα τόξου» (arcseconds, arcsec). Ο συντελεστής μετατροπής των arcsec σε rads
μπορεί να υπολογισθεί με την απλή μέθοδο (αϕού 2π rads = 360×60×60 arcsec),

1 arcsec ≈ 1

206265
rads. (1.3)
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1.2 Κινητική θεωρία της θερμότητας 2

΄Αν λοιπόν το γωνιακό μέγεθος, α, έχει μετρηθεί σε arcsec, τότε η Εξίσωση 1.2
γράϕεται

D =
αd

206265
. (1.4)

Για έναν παρατηρητή ευρισκόμενο σε μεγάλη απόσταση από το Ηλιακό Σύστη-
μα, το γωνιακό μέγεθος της ακτίνας της τροχιάς της Γης περί τον ΄Ηλιο, ϖ,
ονομάζεται «παράλλαξη». Ο παρατηρητής μπορεί να προσδιορίσει την απόστασή
του από τον ΄Ηλιο θέτοντας στην Εξίσωση 1.4 α = ϖ για το γωνιακό μέγεθος σε
arcsec, D = aE για το γραμμικό μέγεθος, και λύνοντας ως προς d,

d =
206265 aE

ϖ
. (1.5)

Το σύμβολο aE παριστάνει τη μέση ακτίνα της τροχιάς της Γης περί τον ΄Ηλιο, η
οποία αναϕέρεται ως «αστρονομική μονάδα» (Astronomical Unit, AU),

1AU = aE ≈ 1.5× 108 km. (1.6)

΄Αν υποθέσουμε ότι ο παρατηρητής βρίσκεται τόσο μακρυά, ώστε να έχει παράλ-
λαξη ϖ = 1arcsec, τότε η απόστασή του από τον ΄Ηλιο είναι d = 206265AU. Η
απόσταση αυτή χρησιμοποιείται στην αστροϕυσική ως μονάδα μέτρησης αποστά-
σεων και ονομάζεται «παρσέκ» (parsec, pc),

1 pc = 206265AU ≈ 3.09× 1013 km. (1.7)

Το «έτος ϕωτός» (light year, ly) είναι μία ακόμη μονάδα μέτρησης αποστάσεων,
πολύ χρήσιμη στην αστροϕυσική. Ορίζεται ως η απόσταση που διανύει σε ευθεία
γραμμή ένα ϕωτόνιο κινούμενο με ταχύτητα c = 3× 108 m s−1 επί ένα έτος,

1 ly = 365× 24× 60× 60× c = 9.46× 1015 m = 63240AU. (1.8)

Από τις Εξισώσεις 1.7 και 1.8 προκύπτει ότι

1 pc = 3.26 ly. (1.9)

1.2 'Ennoiec apì thn kinhtik  jewrÐa thc jer-

mìthtac

Η κινητική θεωρία της θερμότητας εδράζεται στην υπόθεση ότι ‘η εσωτε-
ρική ενέργεια ενός σώματος λόγω της θερμικής κίνησης των συστατικών σωματίων
του (ατόμων ή μορίων) είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας του σώματος ’.
Εϕαρμογή της θεωρίας αυτής στα αέρια αποϕέρει την κινητική θεωρία των
ιδανικών αερίων, η οποία στηρίζεται στις ακόλουθες υποθέσεις.
1. Τα σωμάτια ενός ιδανικού αερίου κινούνται ως υλικά σϕαιρίδια άτακτα και προς
όλες τις διευθύνσεις, έτσι ώστε σε κάθε χρονική στιγμή να κινείται ίδιος αριθμός
σωματίων προς κάθε διεύθυνση.
2. Τα σωμάτια ασκούν δυνάμεις μόνο κατά τη στιγμή της σύγκρουσής τους με άλ-
λα σωμάτια ή με τα τοιχώματα του δοχείου που περιέχει το ιδανικό αέριο. Συνεπώς,
μεταξύ δύο διαδοχικών συγκρούσεών του, ένα σωμάτιο κινείται ευθύγραμμα και
ομαλά.
3. Οι συγκρούσεις των σωματίων, μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα του δοχείου,
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1.3 ΄Εννοιες από τη ϕυσική του ϕωτός 3

θεωρούνται ελαστικές, οπότε η ολική κινητική ενέργεια του ιδανικού αερίου παρα-
μένει σταθερή· επομένως σταθερή παραμένει και η θερμοκρασία του αερίου.
4. Ο συνολικός όγκος των σωματίων θεωρείται αμελητέος σε σύγκριση με τον
όγκο του δοχείου που περιέχει το ιδανικό αέριο.
΄Ενα σημαντικό συμπέρασμα της θεωρίας αυτής είναι ότι ‘οι ταχύτητες των

συστατικών σωματίων ενός ιδανικού αερίου δεν έχουν ούτε το ίδιο μέτρο, ούτε
την ίδια διεύθυνση’. ΄Ενα μικρό ποσοστό των σωματίων έχει πολύ μικρές ή πολύ
μεγάλες ταχύτητες· όμως το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ενδιάμεσες ταχύτητες.
Προκύπτει έτσι η κατανομή ταχυτήτων κατά Maxwell–Boltzmann.
Η μέση κινητική ενέργεια ενός σωματίου, ϵ, το οποίο εκτελεί μόνο μεταϕορική

κίνηση, είναι ίση με

ϵ ≡
(
mv2

2

)
= 3

k T

2
, (1.10)

όπου m είναι η μάζα του συστατικού σωματίου και T η απόλυτη θερμοκρασία του
ιδανικού αερίου. Η Εξίσωση 1.10 επιλύεται ως προς τη «μέση ταχύτητα», v, και
δίνει

v =

√
3 k T

m
. (1.11)

Η σταθερά k των Εξισώσεων 1.10–1.11 ονομάζεται «σταθερα του Boltzmann» και
έχει την τιμή

k = 1.38× 10−23 JK−1 (1.12)

Ακριβέστεροι υπολογισμοί αποϕέρουν έναν ελαϕρώς διαϕορετικό αριθμητικό όρο
στην Εξίσωση 1.11· συγκεκριμένα, ο όρος 3 αντικαθίσταται από τον όρο 8

π ,

v =

√
8 k T

πm
. (1.13)

΄Αν η μέση ταχύτητα των συστατικών σωματίων ενός αερίου είναι μεγαλύτερη
του ενός έκτου της ταχύτητας διαϕυγής ενός πλανήτη, v > 1

6 v◦,planet, τότε το
αέριο διαϕεύγει προοδευτικά και η ατμόσϕαιρα του πλανήτη παύει να περιέχει αυτό
το συγκεκριμένο αέριο.
΄Ενα άλλο σημαντικό συμπέρασμα της κινητικής θεωρίας είναι ότι τα ιδανικά αέ-

ρια υπακούουν στη λεγόμενη καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερί-
ων,

p V = N k T, (1.14)

όπου p είναι η πίεση, V ο όγκος, N το πλήθος των συστατικών σωματίων που
απαρτίζουν το ιδανικό αέριο, T η απόλυτη θερμοκρασία, και k η σταθερά Boltz-
mann.

1.3 'Ennoiec apì th fusik  tou fwtìc

1.3.1 H fÔsh tou fwtìc

Το θεμελιώδες ερώτημα ‘περί της ϕύσης του ϕωτός ’ απασχόλησε πολύ τους ϕυ-
σικούς. Στη διαλεύκανσή του συνετέλεσαν, μεταξύ πολλών άλλων, οι Νεύτωνας,
Huygens, Young, και Maxwell. Ο πρώτος τάχθηκε υπέρ της «σωματιδιακής ϕύ-
σης» του ϕωτός. Οι άλλοι υποστήριξαν την «κυματική ϕύση» του ϕωτός. Σήμερα
γίνεται αποδεκτό ότι το ϕώς έχει «διττή ϕύση», σωματιδιακή και κυματική.
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΄Οταν διατυπώθηκε η υπόθεση της κυματικής ϕύσης του ϕωτός, προέκυψε το
πρόσθετο ερώτημα ‘περί της ουσίας, της οποίας τα κύματα παράγουν το ϕως ’.
Η απάντηση δόθηκε κατά τη δεκαετία του 1860 από μία συνεπή θεωρία, η οποί-
α περιγράϕει τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό με ενιαίο τρόπο. Συγκεκριμέ-
να, ο ϕυσικομαθηματικός James Clerk Maxwell κατάϕερε να περιγράψει όλες τις
βασικές ιδιότητες του ηλεκτρισμού και μαγνητισμού με τέσσερεις διαϕορικές εξι-
σώσεις, αποδεικνύοντας ουσιαστικά ότι οι ηλεκτρικές και μαγνητικές δυνάμεις εί-
ναι δύο όψεις του ίδιου ϕαινόμενου, δηλαδή του ηλεκτρομαγνητισμού. Ο
Maxwell έδειξε ότι τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία πρέπει να διαδίδονται στον
χώρο υπό μορϕή κυμάτων με κοινή ταχύτητα c. Υπέθεσε λοιπόν ότι αυτά ακριβώς
τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα συνιστούν το ϕως, δηλαδή παρατηρούνται ως
ϕως, υπόθεση που επαληθεύθηκε από το πείραμα. Για τον λόγο αυτόν, το ϕως
αναϕέρεται και ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Συγκεκριμένα, το ϕως αποτελείται από ένα ηλεκτρικό πεδίο και από ένα μα-

γνητικό πεδίο που ταλαντώνονται συγχρονισμένα επί δύο καθέτων μεταξύ τους
επιπέδων (Σχ. 1.2). Το συνιστάμενο ηλεκτρομαγνητικό κύμα χαρακτηρίζεται από
τρία μεγέθη.
1. Το «μήκος κύματος», λ, δηλαδή την απόσταση δύο διαδοχικών μεγίστων ή
ελαχίστων.
2. Τη «συχνότητα», ν, δηλαδή τον αριθμό των μεγίστων ή ελαχίστων που διέρχον-
ται από δεδομένο σημείο στη μονάδα του χρόνου.
3. Την «ταχύτητα διάδοσης», c.
Τα τρία αυτά μεγέθη συνδέονται μεταξύ τους με τη σχέση

c = λ ν. (1.15)

Η πλέον ακριβής μέχρι σήμερα μέτρηση της ταχύτητας του ϕωτός, c, έχει δώσει
την τιμή

c = 2.997 924 580× 108 ms−1. (1.16)

Σχήμα 1.2: Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα.

Ο ανθρώπινος οϕθαλμός ανιχνεύει μήκη κύματος από ∼ 700 nm (ερυθρό χρώ-
μα) μέχρι∼ 400 nm (ιώδες χρώμα· υπενθυμίζεται ότι 1 nm = 10−9 m = 10 Å). Στο
«ϕάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας» (Σχ. 1.3) περιλαμβάνονται μήκη
κύματος από πολλά χιλιόμετρα (μακρά ραδιοκύματα) μέχρι κλάσματα του ενός
Å(ακτίνες γ). Από το ϕάσμα αυτό, δύο μόνον περιοχές διέρχονται ανεμπόδιστα
από τη γήινη ατμόσϕαιρα. Η πρώτη περιοχή, με μήκη κύματος της τάξης των
∼ 10−7−10−6 m, αναϕέρεται ως «οπτικό παράθυρο». Η δεύτερη περιοχή, με μήκη
κύματος της τάξης των ∼ 10−2−102 m, ονομάζεται «ραδιοϕωνικό παράθυρο».
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1.3 ΄Εννοιες από τη ϕυσική του ϕωτός 5

Σχήμα 1.3: Το ϕάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

1.3.2 Fwteinìthta kai lamprìthta

΄Οταν ένα σώμα εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η «ολική ισχύς της ακτι-
νοβολίας» (= αθροιστική ισχύς για όλα τα μήκη κύματος της εκπεμπόμενης ακτινο-
βολίας) αναϕέρεται ως ϕωτεινότητα (luminosity), L, του εν λόγω σώματος.
Η ϕωτεινότητα έχει μονάδες ισχύος, οπότε στο σύστημα “SI” μετριέται σε W.
Ως λαμπρότητα (brightness), b, ενός σώματος που εκπέμπει ηλεκτρομα-

γνητική ακτινοβολία, σε απόσταση r από το σώμα, ορίζεται η ροή ενέργειας της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην απόσταση αυτή,

b =
L

4π r2
. (1.17)
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Η λαμπρότητα έχει μονάδες ροής ενέργειας, οπότε στο σύστημα “SI” μετριέται σε
Jm−2 s−1 ή, ισοδύναμα, σε Wm−2.

1.4 'Ennoiec apì th fusik  tou mèlanoc s¸-

matoc

1.4.1 Oi nìmoi pou dièpoun to mèlan s¸ma

Σε πολλές περιπτώσεις το αίτιο της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
από ένα σώμα είναι η θερμοκρασία του σώματος· τότε η εκπεμπόμενη ακτινοβολία
αναϕέρεται ως «θερμική ακτινοβολία» του σώματος αυτού.
Για τη θεωρητική μελέτη της θερμικής ακτινοβολίας, ορίζεται ένα ιδανικό σώ-

μα, του οποίου η επιϕάνεια απορροϕά πλήρως την προσπίπτουσα στο σώμα αυτό
ακτινοβολία. ΄Ενα τέτοιο σώμα ονομάζεται μέλαν σώμα. Τη συμπεριϕορά του
μέλανος σώματος καθορίζουν οι ακόλουθοι νόμοι.
Νόμος μετατόπισης του Wien. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας,

θεωρούμε ένα σϕαιρικό μέλαν σώμα ϕωτεινότητας L και ακτίνας R. Η λαμπρότητα
στην επιϕάνεια του σώματος, bS, ονομάζεται «επιϕανειακή λαμπρότητα»,

bS = b(R) =
L

4π R2
. (1.18)

Ως «ϕασματική συνάρτηση επιϕανειακής λαμπρότητας», bS,λ, ορίζεται η συνάρτηση
που δίνει για μία τιμή λ του μήκος κύματος τη συνεισϕορά του στοιχειώδους εύρους
μηκών κύματος μεταξύ λ και λ + dλ στην επιϕανειακή λαμπρότητα bS (Σχ. 1.4).
Το μέγεθος αυτό έχει μονάδες ροής ενέργειας ανά μονάδα μήκους κύματος, οπότε
στο σύστημα “SI” μετριέται σε Jm−3 s−1 ή, ισοδύναμα, σε Wm−3. Αθροίζοντας
για όλα τα μήκη κύματος, βρίσκουμε την επιϕανειακή λαμπρότητα,

bS =

∫ ∞

0

bS,λ dλ. (1.19)

Από το Σχήμα 1.4 ϕαίνεται ότι για μία τιμή του μήκους κύματος, λmax, η
ϕασματική συνάρτηση επιϕανειακής λαμπρότητας γίνεται μέγιστη, (bS,λ)max. Η
τιμή αυτή ονομάζεται «χαρακτηριστικό χρώμα» ή «κυρίαρχο χρώμα» του μέλανος
σώματος. ΄Αν το χαρακτηριστικό χρώμα βρίσκεται στο ορατό μέρος του ϕάσματος
(Σχ. 1.3), τότε αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο ορατό χρώμα. Από το σύνολο
λοιπόν των ϕωτονίων που δέχεται ο οϕθαλμός του παρατηρητή, τα περισσότερα
έχουν χρώμα ίδιο με το χαρακτηριστικό χρώμα του μέλανος σώματος.
Το 1893, οWilhelm Wien διαπίστωσε πειραματικά ότι το χαρακτηριστικό

χρώμα είναι αντιστρόϕως ανάλογο της απόλυτης θερμοκρασίας
του μέλανος σώματος,

λmax =
CW

T
. (1.20)

Η σταθερή ποσότητα CW που εμπλέκεται στην Εξίσωση 1.20 ονομάζεται «σταθερά
του Wien» και έχει την τιμή

CW = 2.9× 10−3 mK. (1.21)

Νόμος των Stefan–Boltzmann. Η σχέση που συνδέει την επιϕανειακή
λαμπρότητα, bS, του μέλανος σώματος με την απόλυτη θερμοκρασία του, T , βρέ-
θηκε πειραματικά από τον Josef Stefan περί το 1880 και αποδείχθηκε στη συνέχεια
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Σχήμα 1.4: Φασματική συνάρτηση επιϕανειακής λαμπρότητας μέλανος σώματος.
Η ερυθρή καμπύλη αντιστοιχεί σε θερμοκρασία T = 4000K, η πράσινη σε
T = 5000K, και η κυανή σε T = 6000K. Στην κυανή καμπύλη, λmax είναι
το μήκος κύματος για το οποίο η ϕασματική συνάρτηση επιϕανειακής λαμπρότητας
λαμβάνει μέγιστη τιμή, (bS,λ)max. Αυτό το μήκος κύματος είναι το χαρακτηριστικό
χρώμα ή κυρίαρχο χρώμα του μέλανος σώματος για τη συγκεκριμένη θερμοκρα-
σία. Η σκιασμένη λωρίδα έχει εμβαδόν bS,λ dλ και παριστάνει τη συνεισϕορά του
στοιχειώδους εύρους μηκών κύματος μεταξύ λ και λ+dλ στην επιϕανειακή λαμπρό-
τητα. Το ολικό εμβαδόν της περιοχής που βρίσκεται μεταξύ της κυανής καπύλης
και του οριζόντιου άξονα, μέχρι άπειρου μήκους κύματος, παριστάνει την επιϕανει-
ακή λαμπρότητα, bS, που υπολογίζεται από την Εξίσωση 1.19. Η ποσότητα αυτή
δίνεται από τον νόμο των Stefan–Boltzmann (Εξ. 1.22). ΄Ομοια ισχύουν και για
τις άλλες δύο καμπύλες του σχήματος.

θεωρητικά από τον Ludwig Boltzmann. Σύμϕωνα με τη σχέση αυτή, η επιϕα-
νειακή λαμπρότητα του μέλανος σώματος είναι ανάλογη της τέ-
ταρτης δύναμης της απόλυτης θερμοκρασίας του,

bS = σ T 4. (1.22)

Η σταθερά σ του νόμου αυτού ονομάζεται «σταθερά του Stefan» και έχει την τιμή

σ = 5.67× 10−8 Wm−2 K−4. (1.23)

1.4.2 To mèlan s¸ma kai h ditt  fÔsh tou fwtìc

΄Οταν αυξάνεται η θερμοκρασία του μέλανος σώματος, η ϕασματική συνάρτηση
επιϕανειακής λαμπρότητας, bS,λ, γίνεται μεγαλύτερη για όλες τις τιμές του μήκους
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κύματος, λ. Συγχρόνως, η αντίστοιχη καμπύλη μετατοπίζεται ολόκληρη προς τα
μικρότερα μήκη κύματος. Την ίδια συμπεριϕορά έχει και το χαρακτηριστικό χρώμα,
λmax, του μέλανος σώματος. Συγκεκριμένα, καθώς η θερμοκρασία του μέλανος
σώματος αυξάνεται, αυτό μετακινείται προς το υπέρυθρο, ορατό, υπεριώδες, κ.ο.κ.
Ο Max Planck κατάϕερε να περιγράψει εμπειρικά τη συμπεριϕορά της ϕασμα-

τικής συνάρτησης επιϕανειακής λαμπρότητας με χρήση της εξίσωσης

bS,λ =
C1

λ5

1

exp

(
C2

λT

)
− 1

, (1.24)

προσδιορίζοντας τις τιμές C1 = 3.74 × 10−16 Jm2 s−1 και C2 = 1.44× 10−2 mK
για τις δύο σταθερές της Εξίσωσης 1.24.
Πολλοί ϕυσικοί, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Planck, προσπάθησαν να

ερμηνεύσουν θεωρητικά τη χαρακτηριστική καμπύλη της ϕασματικής συνάρτησης
επιϕανειακής λαμπρότητας (Σχ. 1.4, Εξ. 1.24). Προς τούτο, χρησιμοποίησαν ως
αϕετηρία την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell· υιοθέτησαν δηλαδή την κυ-
ματική ϕύση του ϕωτός. ΄Ομως όλες οι σχετικές προσπάθειες απέβησαν άκαρπες.
Αργότερα, περί το 1900, ο Planck επέτυχε να λύσει το πρόβλημα αυτό, στηρι-

ζόμενος σε δύο βασικές υποθέσεις.
1. Σωματιδιακή ϕύση του ϕωτός. Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια εκπέμ-
πεται υπό μορϕή σωματιδίων–ϕορέων, τα οποία ονομάζονται ϕωτόνια.
2. Εμπλοκή ιδιοτήτων από την κυματική ϕύση του ϕωτός. Η εν-
έργεια, E, ενός ϕωτονίου εξαρτάται από μεγέθη που σχετίζονται με την κυματική
ϕύση του ϕωτός. Συγκεκριμένα, η ενέργεια αυτή είναι αντιστρόϕως ανάλογη του
μήκους κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία έχει εκπεμψει το
ϕωτόνιο,

E =
h c

λ
. (1.25)

Η σταθερα h της σχέσης αυτής έχει την τιμή

h = 6.625× 10−34 J s (1.26)

και ονομάζεται σταθερά του Planck. Από την Εξίσωση 1.15 συνάγεται ότι η
σχέση 1.25 μπορεί να λάβει τη μορϕή

E = h ν. (1.27)

Συνεπώς, η ενέργεια ενός ϕωτονίου είναι ανάλογη της συχνότη-
τας, ν, ή, ισοδύναμα, αντιστρόϕως ανάλογη του μήκους κύματος,
λ, της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία έχει εκπέμψει
το ϕωτόνιο. Η σχέση αυτή αναϕέρεται ως νόμος του Planck και εδράζεται
πλέον στη διττή ϕύση του ϕωτός, κυματική και σωματιδιακή. Πράγ-
ματι, το ϕως περιγράϕεται ως ροή σωματιδίων, των ϕωτονίων. Συγχρόνως, όμως,
το κάθε ϕωτόνιο έχει ενέργεια που υπολογίζεται από τις κυματικές ιδιότητες του
ϕωτός!
Οι ενέργειες των ϕωτονίων είναι πολύ μικρές, οπότε εκϕράζονται με μονάδα μέ-

τρησης το «ηλεκτρονιο–βόλτ» (eV· 1 eV = 1.602×10−19 J). Με μονάδα ενέργειας
το eV, η σταθερά του Planck έχει την τιμή

h = 4.135× 10−15 eV s. (1.28)
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Ο Planck, έχοντας στη διάθεσή του το νέο θεωρητικό υπόβαθρο, κατάϕερε να
αποδείξει την Εξίσωση 1.24, οπότε και επιβεβαίωσε θεωρητικά τη μορϕή που έχει
η ϕασματική συνάρτηση επιϕανειακής λαμπρότητας μέλανος σώματος (Σχ. 1.4).
Μέσω της απόδειξης αυτής, ταυτοποίησε τις δύο σταθερές της Εξίσωσης 1.24 με
τις ποσότητες C1 = 2π h c2 και C2 = h c

k .
Στη βιβλιογραϕία, αρκετά συχνά αποκαλείται ‘νόμος του Planck’ η Εξίσω-

ση 1.24 και όχι η Εξίσωση 1.27. Για να μη δημιουργείται σύγχυση, είναι προ-
τιμότερο να αναϕέρεται η Εξίσωση 1.24 ως νόμος του Planck για τη ϕα-
σματική συνάρτηση και η Εξίσωση 1.27 ως νόμος του Planck για την
ενέργεια των ϕωτονίων.

1.5 Prokatarktikèc gn¸seic gia ta f�smata

1.5.1 F�smata ekpomp c

Είναι γνωστό από την οπτική ότι ο δείκτης διάθλασης μίας ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας εξαρτάται από το μήκος κύματος ή, ισοδύναμα, από τη συχνότητα
της ακτινοβολίας αυτής. ΄Αν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελείται από δι-
αϕορετικές συχνότητες, όπως μία δέσμη λευκού ϕωτός, τότε αυτή χαρακτηρίζεται
από αντίστοιχους διαϕορετικούς δείκτες διάθλασης. Το ϕαινόμενο αυτό ονομάζε-
ται «διασκεδασμός». Εξαιτίας του διασκεδασμού, όταν δέσμη λευκού ϕωτός περά-
σει μέσα από ένα πρίσμα, αναλύεται σε έγχρωμη ταινία, η οποία αναϕέρεται ως
«ϕάσμα» του λευκού ϕωτός. Τα όργανα, με τα οποία εξετάζονται τα ϕάσματα,
ονομάζονται «ϕασματοσκόπια». Βασικό εξάρτημα του ϕασματοσκόπιου είναι το
πρίσμα μέσα από το οποίο περνάει η εξεταζόμενη ϕωτεινή δέσμη.
Μία ϕωτεινή πηγή εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το ϕάσμα της οποί-

ας ονομάζεται «ϕάσμα εκπομπής» της πηγής. Διακρίνουμε τα ακόλουθα ϕάσματα
εκπομπής.
1. «Συνεχή ϕάσματα εκπομπής». Τα ϕάσματα αυτά εμϕανίζονται στο ϕασματο-
σκόπιο όταν εξετάζουμε το ϕως που εκπέμπουν διάπυρα (= υψηλής θερμοκρασίας)
στερεά ή υγρά σώματα. Π.χ, το ϕως του ηλεκτρικού λαμπτήρα πυράκτωσης δίνει
συνεχές ϕάσμα εκπομπής.
Τα συνεχή ϕάσματα εκπομπής δεν μπορούν να μας δώσουν πληροϕορίες για τη

χημική σύσταση των ϕωτεινών πηγών που τα εκπέμπουν, επειδή οι συγκεκριμένες
ϕωτεινές πηγές προσομοιάζουν με μέλανα σώματα (§ 1.4) και έτσι έχουν κοινά
χαρακτηριστικά.
2. «Γραμμικά ϕάσματα εκπομπής». Στις λεγόμενες ‘ψυχρές ϕωτεινές πηγές ’, το
ϕως παράγεται με τη διέγερση (μέσω διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος) των ατόμων
αερίων ή ατμών κατάλληλων χημικών στοιχείων. Στο ϕασματοσκόπιο, το ϕως
αυτό αναλύεται σε διακριτές έγχρωμες γραμμές που λέγονται «ϕασματικές γραμμές
εκπομπής» και συνθέτουν ένα γραμμικό ϕάσμα εκπομπής.
Επίσης, διάπυρα αέρια ή ατμοί χημικών στοιχείων δίνουν γραμμικά ϕάσματα

εκπομπής. Ενώ διάπυρα αέρια ή ατμοί που αποτελούνται από μόρια δίνουν «ταινιωτά
ϕάσματα εκπομπής», δηλαδή διευρυμένες ϕασματικές γραμμές υπό μορϕήν ταινιών
που λέγονται «ϕασματικές ταινίες εκπομπής».
Τα γραμμικά ϕάσματα εκπομπής είναι χαρακτηριστικά των αερίων ή ατμών που

τα εκπέμπουν. Επομένως μπορούν να μας δώσουν πληροϕορίες για τη χημική
σύσταση των αντίστοιχων ϕωτεινών πηγών.
Για να μελετήσουμε το γραμμικό ϕάσμα εκπομπής ενός χημικού στοιχείου,

B. Gerogiannh: Kosmologia
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που σε συνήθεις συνθήκες είναι στερεό, το θερμαίνουμε σε υψηλή θερμοκρασία
και έτσι το μετατρέπουμε σε ατμούς. Π.χ., οι ατμοί του νατρίου εκπέμπουν δύο
έντονες κίτρινες ϕασματικές γραμμές, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ
τους (λNaI = 589.0 nm και λNaII = 589.6 nm). Επίσης οι ατμοί του χαλκού,
που μπορούμε να πάρουμε από βολταϊκό τόξο με χάλκινα ηλεκτρόδια, δίνουν στο
ϕασματοσκόπιο πολλές ϕασματικές γραμμές, από τις οποίες η πιο έντονη έχει
πράσινο χρώμα.

1.5.2 F�smata aporrìfhshc

΄Εστω ότι τοποθετούμε μεταξύ μίας πηγής λευκού ϕωτός και του ϕασματοσκόπιου
ένα έγχρωμο υγρό ή μία εγχρωμη γυάλινη πλάκα. Το αποτέλεσμα είναι να εμϕα-
νίζεται έντονα το χαρακτηριστικό χρώμα του «απορροϕητικού υλικού» (δηλαδή
του υγρού ή της πλάκας) στο υπόβαθρο του συνεχούς ϕάσματος εκπομπής, αλλά
τα υπόλοιπα τμήματα του υπόβαθρου να έχουν αντικατασταθεί από σκοτεινές πε-
ριοχές. Τέτοια ϕάσματα ονομάζονται «ϕάσματα απορρόϕησης». Διακρίνουμε τα
ακόλουθα ϕάσματα απορρόϕησης.
1. «Συνεχή ϕάσματα απορρόϕησης». Εδώ το απορροϕητικό υλικό είναι ένα έγχρω-
μο στερεό ή υγρό, το οποίο απορροϕά ορισμένες ευρείες συνεχείς περιοχές του
συνεχούς ϕάσματος.
2. «Γραμμικά ϕάσματα απορρόϕησης». ΄Οταν μεταξύ μίας πηγής λευκού ϕωτός
και του ϕασματοσκόπιου παρεμβάλλονται αέρια ή ατμοί χημικού στοιχείου χαμηλής
θερμοκρασίας, τότε στο υπόβαθρο του συνεχούς ϕάσματος εμϕανίζονται ορισμένες
σκοτεινές «γραμμές απορρόϕησης» στις θέσεις ακριβώς που θα εμϕανίζονταν οι
αντίστοιχες ϕασματικές γραμμές εκπομπής των συγκεκριμένων αερίων ή ατμών
σε διάπυρη κατάσταση. Π.χ, άν παρεμβληθούν ατμοί νατρίου, τότε εμϕανίζονται
οι δύο γραμμές απορρόϕησης, λNaI και λNaII, του κίτρινου χρώματος. ΄Οταν η
χημική ουσία που παρεμβάλλεται αποτελείται από μόρια, τότε στο υπόβαθρο του
συνεχούς ϕάσματος εμϕανίζονται ορισμένες σκοτεινές «ταινίες απορρόϕησης» στις
θέσεις ακριβώς που θα εμϕανίζονταν οι αντίστοιχες ϕασματικές ταινίες εκπομπής
της συγκεκριμένης χημικής ουσίας σε διάπυρη κατάσταση.
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Kef�laio 2

'Ennoiec apì th fusik 
twn astèrwn

2.1 Fainìmenec lamprìthtec kai fainìmena

megèjh

Από ενεργειακή άποψη, οι αστέρες θεωρούνται ‘εξωτικές μηχανές ’ παραγωγής
ενέργειας. Η ολική ισχύς ενός αστέρα είναι το άθροισμα: (1) της ϕωτεινότητας
του αστέρα (§ 1.3.2), (2) της ισχύος που οϕείλεται στην έκλυση νετρίνων από τον
αστέρα, και (3) της ισχύος που οϕείλεται στην απώλεια μάζας του αστέρα. Στην
αστροϕυσική, μεγάλη σημασία έχει η πρώτη συνιστώσα της ολικής ισχύος, δηλαδή
η ϕωτεινότητα.
Η λαμπρότητα, b, ενός αστέρα (Εξ. 1.17) εξαρτάται τόσο από την ϕωτεινότητά

του, L, όσο και από την απόσταση παρατήρησης, r. Στην επιϕάνεια του αστέρα
(ακτίνας R) η λαμπρότητα είναι ίση με την επιϕανειακή λαμπρότητά του (Εξ. 1.18).
Για να δοθεί έμϕαση στο γεγονός ότι η λαμπρότητα είναι σχετικό και όχι από-
λυτο μέγεθος, χρησιμοποιείται ο όρος ϕαινόμενη λαμπρότητα (apparent
brightness), που υποδηλώνει ότι η ποσότητα αυτή μετριέται ‘όπως ϕαίνεται’ από
έναν παρατηρητή σε απόσταση r από τον αστέρα.
Ο ανθρώπινος οϕθαλμός λειτουργεί ως όργανο μέτρησης της ϕαινόμενης λα-

μπρότητας. Δεν έχει όμως μεγάλη ικανότητα στο να διακρίνει ως διαϕορετικές
δύο παραπλήσιες τιμές ϕαινόμενης λαμπρότητας. Τούτο οϕείλεται στο γεγονός
ότι ‘ο οϕθαλμός δεν αποκρίνεται γραμμικά στα οπτικά ερεθίσματα, αλλά λογα-
ριθμικά’. Η συγκεκριμένη οπτική συμπεριϕορά αποτελεί μερική περίπτωση του
ψυχοϕυσικού νόμου των Weber–Fechner, ο οποίος διατυπώνεται ως
εξής.
WF. Η ένταση οποιουδήποτε υποκειμενικού αισθήματος εξαρτά-
ται λογαριθμικά από την ένταση του αντίστοιχου ερεθίσματος.
Στην περίπτωση παρατήρησης ενός αστέρα, το ‘ερέθισμα’ (δηλαδή το αίτιο) είναι
η ϕαινόμενη λαμπρότητα του αστέρα. Ενώ το ‘υποκειμενικό αίσθημα’ (δηλαδή το
αποτέλεσμα) που δημιουργείται στον οϕθαλμό ονομάζεται ϕαινόμενο μέγεθος
(apparent magnitude) του αστέρα.
Περί το 140 π.Χ., ο ΄Ιππαρχος κατέταξε τους αστέρες σε έξι ϕαινόμενα μεγέθη.

Συγκεκριμένα, ονόμασε «αστέρες πρώτου μεγέθους» τους πιο λαμπρούς, «αστέ-

11
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ρες δευτέρου μεγέθους» τους αμέσως αμυδρότερους, κ.ο.κ., μέχρι και τους «αστέ-
ρες έκτου μεγέθους»· αμυδρότεροι αστέρες δεν είναι δυνατό να παρατηρηθούν δια
γυμνού οϕθαλμού. Η ταξινόμηση αυτή ονομάζεται κλίμακα μεγεθών του
Ιππάρχου. Στην εποχή μας, η κλίμακα των ϕαινομένων μεγεθών έχει επεκτα-
θεί εκατέρωθεν της αρχικής, ώστε να συμπεριληϕθούν λαμπρότερα σώματα, όπως
ο ΄Ηλιος, καθώς και πολύ αμυδροί αστέρες παρατηρούμενοι με τηλεσκόπια. Η
μέτρηση των ϕαινομένων μεγεθών γίνεται πλέον με όργανα υψηλής ακρίβειας.
Ως παραδείγματα από τη διευρυμένη κλίμακα αναϕέρονται ο ΄Ηλιος που έχει

ϕαινόμενο μέγεθος −26.8, η Σελήνη −12.7, η Αϕροδίτη −4.4, ο Δίας −2.7, ο
΄Αρης −2.0, ο αστέρας α του Μεγάλου Κυνός (α CMa: Sirius) −1.46, ο Κρόνος
−0.3, ο αστέρας α του Κενταύρου (α Cen: Rigil Kentaurus) −0.01, ο αστέρας
α του Ωρίωνα (α Ori: Betelgeuse) +0.50, ο αστέρας α του Σκορπιού (α Sco:
Antares) +0.96, ο αστέρας β του Νοτίου Σταυρού (β Cru: Mimosa) +1.25, ο
αστέρας ϵ του Ηριδανού (ϵ Eri) +3.73, ο αστέρας ϵ του Ινδού (ϵ Ind) +4.69, και
ο Πλούτωνας +15.1.
΄Αν bm και bn είναι οι ϕαινόμενες λαμπρότητες που αντιστοιχούν στα ϕαινόμενα

μεγέθη m και n, τότε, σύμϕωνα με τον ψυχοϕυσικό νόμο των Weber–Fechner,

bm
bn

= C n−m
WF . (2.1)

Για τον προσδιορισμό της σταθεράς CWF, κάνουμε χρήση του γεγονότος ότι στο
πρώτο ϕαινόμενο μέγεθος της κλίμακας μεγεθών αντιστοιχεί ϕαινόμενη λαμπρό-
τητα, b1, εκατό ϕορές μεγαλύτερη από τη λαμπρότητα που αντιστοιχεί στο έκτο
ϕαινόμενο μέγεθος, b6 · το γεγονός αυτό είναι γνωστό από την παρατήρηση. Οπότε
ισχύει

b1
b6

= 100 = C 6−1
WF = C 5

WF, (2.2)

ή

CWF =
5√
100 = 2.512. (2.3)

Αντικαθιστώντας στην Εξίσωση 2.1 την τιμή της σταθεράς CWF (Εξ. 2.3),
λογαριθμίζοντας, και εκτελώντας τις ενδιάμεσες πράξεις, βρίσκουμε

n−m = 2.5 log

(
bm
bn

)
. (2.4)

Εϕαρμόζουμε την Εξίσωση 2.4 για δύο αστέρες με ϕαινόμενα μεγέθη n = +9 και
m = −1. Συγκεκριμένα, έχουμε

log

(
b−1

b+9

)
=

9− (−1)

2.5
= 4, (2.5)

ή
b−1 = 104 b+9. (2.6)

΄Ωστε ένας αστέρας με ϕαινόμενο μέγεθος −1 έχει 10000 ϕορές μεγαλύτερη ϕαι-
νόμενη λαμπρότητα από έναν αστέρα με ϕαινόμενο μέγεθος +9.
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2.2 Apìlutec lamprìthtec kai apìluta me-

gèjh

2.2.1 OrismoÐ

Για να εξετάσουμε κατά πόσον ένας αστέρας είναι κατ΄ απόλυτο τρόπο (και όχι
κατά σχετικό τρόπο) λαμπρότερος από έναν άλλο, πρέπει να τους θεωρήσουμε
στην ίδια «πρότυπη απόσταση», r10. Η απόσταση αυτή έχει ορισθεί, με διεθνή
συμϕωνία, ίση προς (βλέπε και Εξ. 1.7)

r10 = 10pc = 3.09× 1014 km = 3.09× 1017 m. (2.7)

Οι προκύπτουσες τιμές για τη λαμπρότητα και το μέγεθος ονομάζονται απόλυτη
λαμπρότητα (absolute brightness), B, και απόλυτο μέγεθος (absolute
magnitude), M , αντίστοιχα.
Η σχέση μεταξύ του ϕαινόμενου μεγέθους, m, και του απόλυτου μεγέθους,

M , ενός αστέρα βρίσκεται ως εξής. Ο λόγος των αντίστοιχων λαμπροτήτων του
παρατηρούμενου αστέρα είναι (βλέπε και Εξ. 1.17)

b

B
=

(
L

4πr2

)
(

L

4πr210

) =
102

r2
=

100

r2
. (2.8)

Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, αϕού το r10 αντι-
καταστάθηκε σε παρσέκ, η απόσταση r αντικαθίσταται ή υπολο-
γίζεται και αυτή σε παρσέκ. Στην Εξίσωση 2.4 θέτουμε n = M , m = m,
bn = B, και bm = b · εϕαρμόζουμε δηλαδή την εξίσωση αυτή για δύο αστέρες,
από τους οποίους ο πρώτος παριστάνει ακριβώς τον παρατηρούμενο αστέρα, ενώ
ο δεύτερος παριστάνει τον ίδιο αστέρα, παρατηρούμενο όμως από την πρότυπη
απόσταση των 10 pc. Χρησιμοποιώντας και το αποτέλεσμα της Εξίσωσης 2.8,
βρίσκουμε

M −m = 2.5 log

(
100

r2

)
, (2.9)

η οποία, μετά την εκτέλεση των πράξεων, λαμβάνει τη μορϕή

M = m+ 5− 5 log(r). (2.10)

Στην εξίσωση αυτή, όπως αναϕέρθηκε και προηγουμένως, η
απόσταση r αντικαθίσταται ή υπολογίζεται σε παρσέκ.

2.2.2 Apìluto mègejoc kai apìluth lamprìthta tou
'Hliou

Στην περίπτωση του ΄Ηλιου, θέτουμε στην Εξίσωση 2.10 m⊙ = −26.8 και r⊙ =
aE = 1AU = 1

206265 pc (βλέπε και Εξς. 1.6–1.7)· οπότε βρίσκουμε

M⊙ = −26.8 + 5− 5 log

(
1

206265

)
= +4.8. (2.11)

΄Αν λοιπόν παρατηρούσαμε τον ΄Ηλιο από απόσταση 10 pc, θα τον βλέπαμε σαν
έναν αστέρα ∼ πέμπτου μεγέθους.

B. Gerogiannh: Kosmologia
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Η ϕωτεινότητα του ΄Ηλιου, L⊙, είναι

L⊙ = 3.9× 1026 W, (2.12)

οπότε η απόλυτη λαμπρότητά του, B⊙, προκύπτει ίση με

B⊙ =
L⊙

4πr210
= 3.25× 10−10 Jm−2 s−1. (2.13)

Για έναν γήινο παρατηρητή ο ΄Ηλιος έχει ϕαινόμενη λαμπρότητα, b⊙,E, ίση με

b⊙,E =
L⊙

4πa2E
= 1.37× 103 Jm−2 s−1 = 1370Wm−2. (2.14)

Δεδομένου ότι η ακτίνα του ΄Ηλιου, R⊙, είναι

R⊙ = 6.96× 105 km = 6.96× 108 m, (2.15)

η επιϕανειακή του λαμπρότητα, bS⊙, υπολογίζεται ίση με

bS⊙ =
L⊙

4πR2
⊙

= 6.41× 107 Jm−2 s−1. (2.16)

2.2.3 Apìluth lamprìthta kai fwteinìthta enìc astè-
ra upologizìmenec sunart sei twn antÐstoiqwn
hliak¸n posot twn

Για να υπολογίσουμε την απόλυτη λαμπρότητα, B, ενός αστέρα (με απόλυτο μέγε-
θος M) χρησιμοποιώντας ως μονάδα μέτρησης την ηλιακή απόλυτη λαμπρότητα
(Εξ. 2.13), B⊙, εργαζόμαστε ως εξής. Εϕαρμόζουμε την Εξίσωση 2.4 για τον
συγκεκριμένο αστέρα και τον ΄Ηλιο θεωρώντας ότι και οι δύο βρίσκονται στην
πρότυπη απόσταση των 10 pc. Στην απόσταση αυτή, οι ϕαινόμενες λαμπρότητες
και τα ϕαινόμενα μεγέθη συμπίπτουν με τις απόλυτες λαμπρότητες και τα απόλυτα
μεγέθη· θέτουμε λοιπόν n = M⊙ = +4.8 (Εξ. 2.11), m = M , bn = B⊙, και
bm = B. Ο λόγος B = B/B⊙ παριστάνει την απόλυτη λαμπρότητα του αστέ-
ρα μετρούμενη με μονάδα μέτρησης την ηλιακή απόλυτη λαμπρότητα. Μετά τις
αντικαταστάσεις και την εκτέλεση των πράξεων, η Εξίσωση 2.4 γίνεται

log(B) = 1.92− 0.4M, (2.17)

ή
B = 10(1.92−0.4M). (2.18)

Για να εκϕράσουμε το αποτέλεσμα αυτό στο σύστημα “SI”, πρέπει να το πολ-
λαπλασιάσουμε επί B⊙ (Εξ. 2.13),

B = BB⊙. (2.19)

Επίσης, επειδή

B

B⊙
=

(
L

4π r210

)
(

L⊙

4π r210

) =
L

L⊙
, (2.20)
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η Εξίσωση 2.17 δίνει συγχρόνως και τη ϕωτεινότητα, L = L/L⊙, του συγκεκρι-
μένου αστέρα μετρούμενη με μονάδα μέτρησης την ηλιακή ϕωτεινότητα (Εξ 2.12).
Εϕαρμόζουμε τη σχέση αυτή για τον αστέρα ϵEri που βρίσκεται σε απόσταση
r = 3.28 pc και έχει ϕαινόμενο μέγεθος m = +3.73 · οπότε το απόλυτο μέγεθός
του είναι M = 3.73+5− 5 log(3.28) = +6.15 (Εξ. 2.10). Με αντικατάσταση των
δεδομένων, η Εξίσωση 2.17 γίνεται

log(L) = 1.92− 0.4× 6.15 = − 0.54. (2.21)

Οπότε L = 10−0.54 ≈ 0.29. Δηλαδή ο αστέρας ϵEri έχει ϕωτεινότητα ∼3.3 ϕορές
μικρότερη από την ηλιακή ϕωτεινότητα. Για να εκϕράσουμε το αποτέλεσμα αυτό
στο σύστημα “SI”, πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε επί L⊙ (Εξ. 2.12),

L = LL⊙ = 0.29× 3.9× 1026 W = 1.13× 1026 W. (2.22)

2.3 JermokrasÐa kai qr¸ma

2.3.1 JermokrasÐa qr¸matoc kai energìc jermokra-
sÐa

Επειδή οι αστέρες συμπεριϕέρονται ως μέλανα σώματα, οι νόμοι που διέπουν το μέ-
λαν σώμα (§ 1.4.1) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκτίμηση της επιϕανειακής
θερμοκρασίας ενός αστέρα. Η εκτίμηση που προκύπτει από τον νόμο μετατόπισης
του Wien ονομάζεται «θερμοκρασία χρώματος» (colour temperature), Tc, ενώ η
εκτίμηση που προκύπτει από τον νόμο των Stefan–Boltzmann ονομάζεται «εν-
εργός θερμοκρασία» (effective temperature), Te, ενός αστέρα.
Συγκεκριμένα, θερμοκρασία χρώματος ενός αστέρα είναι η θερμοκρασία που

πρέπει να έχει το μέλαν σώμα, ώστε το χαρακτηριστικό χρώμα του, λmax, να
συμπίπτει με το παρατηρούμενο χαρακτηριστικό χρώμα του αστέρα. Επίσης, εν-
εργός θερμοκρασία ενός αστέρα είναι η θερμοκρασία που πρέπει να έχει το μέλαν
σώμα, ώστε η επιϕανειακή λαμπρότητά του, bS, να συμπίπτει με την παρατηρούμενη
επιϕανειακή λαμπρότητα του αστέρα.
Για να υπολογισθεί η θερμοκρασία χρώματος, Tc, πρέπει να είναι γνωστή η

τιμή λmax του μήκους κύματος, για την οποία η ϕασματική συνάρτηση επιϕανει-
ακής λαμπρότητας γίνεται μέγιστη, (bS,λ)max· δηλαδή πρέπει να είναι γνωστό το
χαρακτηριστικό χρώμα του αστέρα. Στην περίπτωση του ΄Ηλιου, έχουμε

λmax⊙ = 500 nm = 5× 10−7 m. (2.23)

Λύνοντας τον νόμο μετατόπισης τουWien (Εξ. 1.20) ως προς τη θερμοκρασία και
αντικαθιστώντας τα δεδομένα, βρίσκουμε

Tc⊙ =
CW

λmax⊙
=

2.9× 10−3

5× 10−7
K = 5800K. (2.24)

Για τον υπολογισμό της ενεργού θερμοκρασίας, Te, πρέπει να είναι γνωστή η
ϕαινόμενη λαμπρότητα, b, και το γωνιακό μέγεθος, α, του παρατηρούμενου αστέρα.
Συγκεκριμένα, από τη σχέση ορισμού της λαμπρότητας (Εξ. 1.17), έχουμε

b =
L

4π r2
=

4πR2σ T 4
e

4π r2
=

1

4

(
2R

r

)2

σ T 4
e =

1

4
α2σ T 4

e . (2.25)
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Στην εξίσωση αυτή έχουμε αντικαταστήσει τη ϕωτεινότητα, L, με το γινόμενο του
επιϕανειακού εμβαδού, 4πR2 (όπου R η ακτίνα του αστέρα), επί την επιϕανειακή
λαμπρότητα, bS· επίσης έχουμε χρησιμοποιήσει τον νόμο των Stefan–Boltzmann
(Εξ. 1.22), για να εκϕράσουμε την bS ως συνάρτηση της Te. Στη συνέχεια έχουμε
εισαγάγει το γωνιακό μέγεθος, α, του αστέρα (Εξ. 1.2, με D = 2R και d = r).
Λύνοντας την Εξίσωση 2.25 ως προς Te, βρίσκουμε

Te =
4
√

4 b

α2 σ
. (2.26)

Στην περίπτωση του ΄Ηλιου, έχουμε b⊙,E = 1.37× 103 Wm−2 (Εξ. 2.14) και
α⊙,E = 2R⊙

aE
≈ 9.28× 10−3 (Εξς. 1.6, 2.15). Αντικαθιστώντας τα δεδομένα στην

Εξίσωση 2.26, βρίσκουμε
Te⊙ ≃ 5790K. (2.27)

2.3.2 Fainìmeno qr¸ma

Το «ϕαινόμενο χρώμα» ενός αστέρα είναι το αίσθημα που δημιουργείται στον
οϕθαλμό του παρατηρητή από όλα τα μήκη κύματος του ορατού ϕάσματος του
αστέρα. Μπορεί βέβαια το οπτικό αυτό αίσθημα να επηρεάζεται καθοριστικά από το
χαρακτηριστικό χρώμα του αστέρα (§ 1.4.1), αλλά τελικά ο οϕθαλμός δεν ταυτίζει
το ϕαινόμενο χρώμα με το χαρακτηριστικό χρώμα. Πρέπει να τονισθεί μάλιστα
ότι το ϕαινόμενο χρώμα είναι το αίσθημα που δημιουργείται από πολλά μήκη κύ-
ματος, ενώ το χαρακτηριστικό χρώμα είναι ένα και μόνον ένα μήκος κύματος ή,
όπως αλλοιώς λέμε, μία «μονοχρωματική ακτινοβολία». Εξάλλου το χαρακτηριστι-
κό χρώμα μπορεί να μη βρίσκεται καν στην ορατή περιοχή του ϕάσματος, δηλαδή
να μην αποτελεί καν ορατό χρώμα.
Το ϕαινόμενο χρώμα ενός αστέρα εξαρτάται από την επιϕανειακή θερμοκρασία

του για τους εξής λόγους. ΄Ενας σχετικά ψυχρός αστέρας (T ∼ 3000K, Σχ. 2.1)
έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του στην υπέρυθρή περιοχή του ϕάσματος. Αυτό
που αντιλαμβάνεται ο οϕθαλμός ως ϕαινόμενο χρώμα είναι το ερέθισμα από τα μήκη
κύματος του ορατού ϕάσματος που βρίσκονται προς την πλευρά του χαρακτηριστι-
κού χρώματος, επειδή σε εκείνη την πλευρά οι τιμές της ϕασματικής συνάρτησης
επιϕανειακής λαμπρότητας είναι μεγαλύτερες. Τούτο σημαίνει ότι ο οϕθαλμός δέ-
χεται πολλά ερυθρά ϕωτόνια, λιγότερα πορτοκαλί ϕωτόνια, ακόμη λιγότερα κίτρινα
ϕωτόνια, κ.ο.κ. Οπότε ο παρατηρητής βλέπει τον αστέρα να έχει χρώμα ερυθρό.
Στη συνέχεια, ένας αστέρας μέσης θερμοκρασίας (T ∼ 5800K, Σχ. 2.2), όπως

ο ΄Ηλιος, έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του στο μέσο περίπου του ορατού ϕάσμα-
τος. Αυτό σημαίνει ότι, εκατέρωθεν του λmax, οι τιμές της ϕασματικής συνάρτησης
επιϕανειακής λαμπρότητας είναι συγκρίσιμες. ΄Ετσι ο οϕθαλμός δέχεται περίπου
ίσο αριθμό κυανών ϕωτονίων, πράσινων ϕωτονίων, κίτρινων ϕωτονίων, κ.ο.κ. Το
αποτέλεσμα είναι να βλέπει ο παρατηρητής έναν κιτρινόλευκο αστέρα.
Τέλος, ένας σχετικά θερμός αστέρας (T ∼ 10000K, Σχ. 2.3) έχει το χαρακτη-

ριστικό χρώμα του στην υπεριώδη περιοχή του ϕάσματος. Αυτό που αντιλαμβάνεται
ο οϕθαλμός ως ϕαινόμενο χρώμα είναι το ερέθισμα από τα μήκη κύματος του ο-
ρατού ϕάσματος που βρίσκονται προς την πλευρά του χαρακτηριστικού χρώματος,
επειδή σε εκείνη την πλευρά οι τιμές της ϕασματικής συνάρτησης επιϕανειακής
λαμπρότητας είναι μεγαλύτερες. Συνεπώς ο οϕθαλμός δέχεται πολλά κυανά ϕωτό-
νια, λιγότερα πράσινα ϕωτόνια, ακόμη λιγότερα κίτρινα ϕωτόνια, κ.ο.κ. Οπότε ο
παρατηρητής βλέπει τον αστέρα να έχει χρώμα κυανό.
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Σχήμα 2.1: Φασματική συνάρτηση επιϕανειακής λαμπρότητας για αστέρα επι-
ϕανειακής θερμοκρασίας Τ=3000 Κ. Το χαρακτηριστικό χρώμα του αστέρα,
λmax ≃ 965 nm, βρίσκεται στο υπέρυθρο του ϕάσματος· έτσι ολόκληρο το ορατό
ϕάσμα βρίσκεται αριστερά του λmax. Τα πλησιέστερα προς το χαρακτηριστικό χρώ-
μα μήκη κύματος του ορατού ϕάσματος δίνουν μεγαλύτερες τιμές για τη ϕασματική
συνάρτηση. Αυτό σημαίνει ότι στον οϕθαλμό του παρατηρητή προσπίπτουν πολλά
ερυθρά ϕωτόνια, λιγότερα πορτοκαλί ϕωτόνια, ακόμη λιγότερα κίτρινα ϕωτόνια,
κ.ο.κ. Οπότε το ϕαινόμενο χρώμα του αστέρα είναι το ερυθρό.

Επιλέγοντας τα χρώματα ερυθρό και κυανό, τα οποία βρίσκονται στα δύο άκρα
του ορατού ϕάσματος, μπορούμε να διατυπώσουμε τον ακόλουθο γενικό κανόνα
που συσχετίζει την επιϕανειακή θερμοκρασία των αστέρων με το ϕαινόμενο χρώμα
τους.
Κανόνας TC. Οι ερυθροί αστέρες είναι σχετικά ψυχροί με χαμη-
λές επιϕανειακές θερμοκρασίες, ενώ οι κυανοί αστέρες είναι
σχετικά θερμοί με υψηλές επιϕανειακές θερμοκρασίες.

2.4 To hliakì f�sma

Η «ϕωτόσϕαιρα» αποτελείται από τα εξωτερικά αέρια στρώματα του ΄Ηλιου, από
τα οποία εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Είναι δηλαδή μία ‘επιδερμική
ζώνη ακτινοβολίας ’ πάχους ∼400 km. Η ϕωτόσϕαιρα περιβάλλεται από ένα αραιό
αέριο στρώμα, το οποίο ονομάζεται «χρωμόσϕαιρα». Αυτή εκτείνεται σε ύψος
∼10000 km υπεράνω της ϕωτόσϕαιρας. Η μέση πυκνότητά της είναι ∼2500 ϕορές
μικρότερη από τη μέση πυκνότητα της ϕωτόσϕαιρας.
Με τη βοήθεια του ϕασματοσκόπιου διαπιστώνουμε ότι ο ΄Ηλιος εκπέμπει ένα

γραμμικό ϕάσμα απορρόϕησης. Τούτο οϕείλεται στους εξής παράγοντες. Η ϕωτό-
σϕαιρα έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία και εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
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Σχήμα 2.2: Φασματική συνάρτηση επιϕανειακής λαμπρότητας για αστέρα επι-
ϕανειακής θερμοκρασίας Τ=5800 Κ. Το χαρακτηριστικό χρώμα του αστέρα,
λmax ≃ 500K, βρίσκεται περίπου στο μέσο του ορατού ϕάσματος. Οπότε ο οϕθαλ-
μός δέχεται περίπου ίσο αριθμό ϕωτονίων διαϕόρων χρωμάτων και αντιλαμβάνεται
τον αστέρα ως κιτρινόλευκο.

όπως ένα μέλαν σώμα θερμοκρασίας ∼6000K (βλέπε και Εξς. 2.24, 2.27· επίσης
Σχ. 1.4). Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συνεχούς ϕάσματος της ϕωτόσϕαιρας
περνάει στη συνέχεια μέσα από τη χρωμόσϕαιρα. Αυτή αποτελείται από αέρια και
ατμούς χαμηλής θερμοκρασίας σε σύγκριση με τη θερμοκρασία της ϕωτόσϕαιρας.
΄Ετσι ορισμένα χαρακτηριστικά μήκη κύματος των αερίων και ατμών προκαλούν
αντίστοιχες γραμμές απορρόϕησης επί του συνεχούς ϕάσματος της ϕωτόσϕαιρας,
με αποτέλεσμα το ηλιακό ϕάσμα να εμϕανίζεται ως γραμμικό ϕάσμα απορρόϕησης.
Περί το 1815, ο Joseph von Fraunhofer παρατήρησε με το ϕασματοσκόπιό

του τις πιο έντονες γραμμές απορρόϕησης του ηλιακού ϕάσματος, τις οποίες και
ονόμασε με τα γράμματα A, B, C, D, E, κ.ο.κ. Η γραμμή D αντιστοιχεί στη
ϕασματική γραμμή λNaI του νατρίου. ΄Ομως μερικές γραμμές, όπως οι A και B, δεν
είναι μονοχρωματικές αλλά διευρυμένες· αποτελούν δηλαδή ταινίες απορρόϕησης,
οι οποίες αντιστοιχούν σε ταινίες εκπομπής διαϕόρων μορίων (όπως το νερό και το
διοξείδιο του άνθρακα) της γήινης ατμόσϕαιρας, από την οποία διέρχεται το ηλιακό
ϕως.

2.5 Fasmatik  taxinìmhsh twn astèrwn

Τα ϕάσματα των αστέρων είναι παρόμοια με το ηλιακό ϕάσμα. Εμϕανίζουν δηλαδή
διάϕορες σκοτεινές γραμμές απορρόϕησης επάνω στο συνεχές ϕάσμα που εκπέμ-
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Σχήμα 2.3: Φασματική συνάρτηση επιϕανειακής λαμπρότητας για αστέρα επι-
ϕανειακής θερμοκρασίας Τ=10000 Κ. Το χαρακτηριστικό χρώμα του αστέρα,
λmax ≃ 290 nm, βρίσκεται στο υπεριώδες του ϕάσματος. Ολόκληρο το ορατό
ϕάσμα βρίσκεται δεξιά του λmax. Τα εγγύτερα προς το χαρακτηριστικό χρώμα
μήκη κύματος του ορατού ϕάσματος δίνουν μεγαλύτερες τιμές για τη ϕασματική
συνάρτηση. ΄Ετσι ο οϕθαλμός δέχεται πολλά κυανά ϕωτόνια, λιγότερα πράσινα
ϕωτόνια, ακόμη λιγότερα κίτρινα ϕωτόνια, κ.ο.κ. Οπότε το ϕαινόμενο χρώμα του
αστέρα είναι το κυανό.

πεται από τις αστρικές ϕωτόσϕαιρες. Ορισμένα αστρικά ϕάσματα εμϕανίζουν και
σκοτεινές ταινίες απορρόϕησης, οι οποίες δείχνουν ότι στις συγκεκριμένες αστρι-
κές χρωμόσϕαιρες υπάρχουν και μόρια. Οι γραμμές και οι ταινίες απορρόϕησης
χαρακτηρίζουν τη χημική σύσταση ενός αστέρα. Ενώ το συνεχές ϕάσμα εκπομπής
της ϕωτόσϕαιράς του εξαρτάται από την επιϕανειακή θερμοκρασία του.
Η ταξινόμηση των αστέρων σε συγκεκριμένους «ϕασματικούς τύπους» γίνε-

ται με κριτήριο την επιϕανειακή θερμοκρασία τους και με τρόπο ώστε να υπάρχει
συνεχής μεταβολή των γραμμών απορρόϕησης από τύπο σε τύπο (ταξινόμηση
του Harvard). Οι ϕασματικοί τύποι, από τους θερμότερους προς τους ψυχρό-
τερους, είναι οι εξής.

O. Επιϕανειακές θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 25000K και έως 50000K.
Φαινόμενο χρώμα κυανό. Γραμμές απορρόϕησης ιονισμένου ηλίου, αζώτου, πυ-
ριτίου, ασθενείς υδρογόνου.

B. Επιϕανειακές θερμοκρασίες μεταξύ 11000 και 25000K. Φαινόμενο χρώμα
κυανό. Γραμμές απορρόϕησης ουδέτερου ηλίου, πυριτίου, οξυγόνου, μαγνησίου,
έντονες υδρογόνου.

A. Επιϕανειακές θερμοκρασίες μεταξύ 7500 και 11000K. Φαινόμενο χρώμα
κυανό προς κυανόλευκο. Γραμμές απορρόϕησης ισχυρές υδρογόνου, ιονισμένου
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μαγνησίου, πυριτίου, σιδήρου, τιτανίου, ασβεστίου.
F . Επιϕανειακές θερμοκρασίες μεταξύ 6000 και 7500K. Φαινόμενο χρώμα

κυανόλευκο προς λευκό. Γραμμές απορρόϕησης υδρογόνου, ιονισμένου ασβεστίου,
σιδήρου, χρωμίου, και άλλων μετάλλων.

G. Επιϕανειακές θερμοκρασίες μεταξύ 5000 και 6000K. Φαινόμενο χρώμα κι-
τρινόλευκο προς κίτρινο. Γραμμές απορρόϕησης ιονισμένου ασβεστίου, μετάλλων,
ασθενείς υδρογόνου, μοριακές ταινίες.

K. Επιϕανειακές θερμοκρασίες μεταξύ 3500 και 5000K. Φαινόμενο χρώμα
πορτοκαλί προς ερυθρό. Γραμμές απορρόϕησης ουδέτερων μετάλλων, μοριακές
ταινίες.

M . Επιϕανειακές θερμοκρασίες μικρότερες των 3500K. Φαινόμενο χρώμα ερυ-
θρό. Γραμμές απορρόϕησης ουδέτερων μετάλλων, μοριακές ταινίες.
Κάθε ένας από τους ϕασματικούς τύπους υποδιαιρείται σε 10 επιμέρους τύπους.

Π.χ., ο ϕασματικός τύπος B υποδιαιρείται στους B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B7, B8, και B9. Για τον ϕασματικό τύπο O, συνηθίζεται να δίνονται οι επιμέρους
τύποι O5, O6, O7, O8, και O9. Στη βιβλιογραϕία, οι ϕασματικοί τύποι O και
B αναϕέρονται συχνά ως «προγενέστεροι ϕασματικοί τύποι», ενώ οι ϕασματικοί
τύποι K και M ως «μεταγενέστεροι ϕασματικοί τύποι».

2.6 To di�gramma Hertzsprung–Russell

Η προσπάθεια γραϕικής συσχέτισης των δύο πιο σημαντικών ιδιοτήτων των αστέ-
ρων, δηλαδή των ϕασματικών τύπων (ή, ισοδύναμα, των επιϕανειακών θερμο-
κρασιών) με τα απόλυτα μεγέθη (ή, ισοδύναμα, με τις ϕωτεινότητες), οδήγησε
σε ένα εξαιρετικά ενδιαϕέρον διάγραμμα. Το διάγραμμα αυτό είναι καρπός των
ανεξάρτητων ερευνών δύο αστρονόμων. Συγκεκριμένα, το 1911, ο Δανός αστρο-
νόμος Ejnar Hertzsprung μελέτησε το διάγραμμα θέτοντας στον οριζόντιο άξονα
τις επιϕανειακές θερμοκρασίες (τετμημένες) και στον κάθετο άξονα τα απόλυτα
μεγέθη (τεταγμένες). Το 1913, ο Αμερικανός αστρονόμος Henry Norris Rus-
sell έθεσε στον οριζόντιο άξονα τους ϕασματικούς τύπους, που παριστάνουν και
αυτοί ένα μέτρο της επιϕανειακής θερμοκρασίας των αστέρων. Προς τιμήν των
αστρονόμων αυτών, κάθε διάγραμμα αυτού του είδους αναϕέρεται σήμερα ως διά-
γραμμα Hertzsprung–Russell ή ως διάγραμμα H–R.
Το Σχήμα 2.4 παριστάνει ένα τυπικό διάγραμμα H–R. Ο οριζόντιος άξονας έχει

βαθμονομηθεί σε ϕασματικούς τύπους (κάτω) και σε επιϕανειακές θερμοκρασίες
(επάνω). Συγκεκριμένα, από την περιγραϕή των ϕασματικών τύπων στην § 2.5,
προκύπτουν οι αντιστοιχίες O5 → 40000K, B0 → 25000K, A0 → 11000K,
F0 → 7500K, G0 → 6000K, K0 → 5000K, και M0 → 3500K. Ο κάθετος
άξονας του διαγράμματος έχει βαθμονομηθεί σε απόλυτα μεγέθη στην αριστερή
πλευρά και σε ϕωτεινότητες μετρούμενες με μονάδα μέτρησης την ηλιακή ϕωτει-
νότητα (Εξ. 2.12), L⊙, στη δεξιά πλευρά. Η μετατροπή των απολύτων μεγεθών
σε ϕωτεινότητες γίνεται εύκολα, επειδή το απόλυτο μέγεθος +5 αντιστοιχεί με
ικανοποιητική προσέγγιση στον ΄Ηλιο (Εξ. 2.11) που έχει ϕωτεινότητα L⊙ (= 1).
Συγχρόνως, σε κάθε μείωση των απολύτων μεγεθών κατά 5 (δηλαδή από το +10
στο +5, από το +5 στο 0, από το 0 στο −5, από το −5 στο −10, κ.ο.κ) αντιστοι-
χεί αύξηση της ϕωτεινότητας κατά 100 ϕορές (Εξς. 2.2, 2.20· για δύο αστέρες σε
απόσταση 10 pc και με απόλυτα μεγέθη M και N τέτοια ώστε N −M = 5, ισχύει
BM

BN
= 100 = LM

LN
).

Το διάγραμμα H–R δείχνει ότι οι περισσότεροι αστέρες βρίσκονται στην κύρια
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Σχήμα 2.4: Το διάγραμμα H–R.

ακολουθία (main sequence), δηλαδή σε μία στενή ζώνη που διασχίζει σχεδόν
διαγώνια το διάγραμμα, από τον ϕασματικό τύπο O μέχρι τον M . Ο ΄Ηλιος, με
χρώμα κιτρινόλευκο προς κίτρινο, βρίσκεται περίπου στο μέσο της κύριας ακολου-
θίας.
Από τον ϕασματικό τύπο F μέχρι τον M , διακλαδίζεται από την κύρια ακο-

λουθία ένας δεύτερος κλάδος, επί του οποίου βρίσκονται οι γίγαντες αστέρες
(giant sars). Οι αστέρες αυτοί έχουν σχετικά χαμηλές επιϕανειακές θερμοκρα-
σίες, αλλά μεγαλύτερες ϕωτεινότητες από τους αντίστοιχους ισόθερμους αστέρες
της κύριας ακολουθίας. Πρέπει λοιπόν να έχουν μεγαλύτερες ακτίνες από αυτούς,
δηλαδή να είναι ‘γίγαντες ’ σε σύγκριση με αυτούς. Πράγματι, έστω ότι ένας αστέ-
ρας στην περιοχή των γιγάντων έχει ϕασματικό τύπο K0 και ϕωτεινότητα LG

εκατονταπλάσια της ϕωτεινότητας LM ενός αστέρα της κύριας ακολουθίας, ίδιου
ϕασματικού τύπου. ΄Αν συμβολίσουμε με RG, RM τις ακτίνες των αστέρων αυτών
και με T την κοινή επιϕανειακή θερμοκρασία τους, τότε ισχύει (Εξς. 1.17, 1.18,
1.22)

LG

LM
=

4π R2
G σ T 4

4π R2
M σ T 4

=
R2

G

R2
M

. (2.28)

Λύνοντας την εξίσωση αυτήν ως προς την ακτίνα RG του γίγαντα αστέρα, βρί-
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σκουμε

RG = RM

√
LG

LM
= 10RM. (2.29)

΄Ωστε ο γίγαντας αστέρας του παραδείγματός μας έχει ακτίνα δεκαπλάσια του αντί-
στοιχου αστέρα της κύριας ακολουθίας.
Επάνω από την περιοχή των γιγάντων αστέρων, βρίσκονται και άλλοι αστέρες

με περίπου ίδιους ϕασματικούς τύπους, αλλά με πολύ μεγαλύτερες ϕωτεινότη-
τες από τους αντίστοιχους αστέρες της κύριας ακολουθίας. ΄Ιδιοι συλλογισμοί με
αυτούς του προηγούμενου παραδείγματος, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αστέ-
ρες αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερες ακτίνες από τους αντίστοιχους αστέρες της
κύριας ακολουθίας. Ονομάζονται λοιπόν υπεργίγαντες αστέρες (super-
giant stars).
Στην κάτω αριστερή περιοχή του διαγράμματος H–R υπάρχει μία σχετικά απο-

μονωμένη ομάδα αστέρων, οι οποίοι έχουν υψηλές επιϕανειακές θερμοκρασίες, με
χρώματα από κυανό μέχρι κίτρινο (συνήθως λευκό· σπανιότατα ερυθρό). ΄Ομως
οι ϕωτεινότητές τους είναι μικρές σε σύγκριση με τους αντίστοιχους αστέρες της
κύριας ακολουθίας. Συνεπώς οι αστέρες αυτοί έχουν μικρές ακτίνες σε σύγκριση
με τους αντίστοιχους αστέρες της κύριας ακολουθίας. Από το (συνήθως) λευκό
χρώμα τους και από το μικρό μέγεθός τους, έχουν πάρει το όνομα λευκοί νάνοι
(white dwarfs). Πάντως και οι αστέρες της κύριας ακολουθίας με απόλυτο
μέγεθος μικρότερο του +5, συνηθίζεται να χαρακτηρίζονται ως νάνοι αστέρες
(dwarf stars). ΄Ομως οι νάνοι αστέρες της κύριας ακολουθίας έχουν χρώματα
από κίτρινο μέχρι ερυθρό και, έτσι, διαϕοροποιούνται από τους λευκούς νάνους.

2.7 Paragwg  enèrgeiac stouc astèrec

2.7.1 Purhnik  sÔnthxh

Ο κύριος μηχανισμός παραγωγής ενέργειας στους αστέρες είναι η πυρηνική
σύντηξη (nuclear fusion) του υδρογόνου και βαρύτερων στοιχείων. ΄Ενας
άλλος μηχανισμός παραγωγής ενέργειας είναι η βαρυτική συστολή (gravita-
tional contraction), όπου μέρος της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας ενός αστέρα
μετατρέπεται σε θερμότητα.
Η σύντηξη του υδρογόνου συμβαίνει σε θερμοκρασίες ∼ 107 K, όπου δύο

πυρήνες υδρογόνου, δηλαδή δύο πρωτόνια, έχουν αρκετή κινητική ενέργεια για να
υπερνικήσουν τη μεταξύ τους ηλεκτρική άπωση και να εμπλακούν στον λεγόμενο
«κύκλο πρωτονίου–πρωτονίου» (proton–proton chain). Συγκεκριμένα, δύο πρωτό-
νια συγκρούονται μεταξύ τους και παράγουν έναν πυρήνα δευτερίου (= βαρύ
υδρογόνο), ένα ποζιτρόνιο (= ηλεκτρόνιο θετικού ϕορτίου, αντιύλη του ηλεκ-
τρονίου), και ένα νετρίνο (= ουδέτερο σωμάτιο εξαιρετικά μικρής μάζας ηρεμίας
κινούμενο με ταχύτητα παραπλήσια του ϕωτός). Στη συνέχεια, το δευτέριο συγ-
κρούεται με ένα πρωτόνιο παράγοντας έναν ελαϕρύ πυρήνα ηλίου (= δύο πρωτόνια
και ένα νετρόνιο) και ένα ϕωτόνιο στην περιοχή των ακτίνων γ (Σχ. 1.3). ΄Επειτα,
δύο ελαϕροί πυρήνες ηλίου συγκρούονται μεταξύ τους παράγοντας έναν πυρήνα
ηλίου (= δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια) και δύο πρωτόνια, τα οποία μπορούν να
ξανασυμμετάσχουν στον κύκλο.
Η μάζα του πρωτονίου, mp, είναι

mp = 1.674× 10−27 kg. (2.30)
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Στην πυρηνική αντίδραση εμπλέκονται έξι πρωτόνια με συνολική μάζα 10.044 ×
10−27 kg. Αϕού η μάζα ενός πυρήνα ηλίου, mHe, είναι

mHe = 6.643× 10−27 kg, (2.31)

τα προϊόντα της πυρηνικής αντίδρασης, δηλαδή ένας πυρήνας ηλίου και δύο πρωτό-
νια, έχουν συνολική μάζα 9.991 × 10−27 kg. ΄Ωστε στην πυρηνική αντίδραση του
κύκλου πρωτονίου–πρωτονίου προκύπτει έλλειμα μάζας ∆mpp = 5.3 × 10−29 kg,
το οποίο μετατρέπεται σε ενέργεια σύμϕωνα με τη σχέση μάζας –ενέργειας
του Einstein,

∆Epp = ∆mpp c
2 = 4.77× 10−12 J. (2.32)

Συνεπώς ο αριθμός πυρηνικών αντιδράσεων του κύκλου πρωτονίου–πρωτονίου που
λαμβάνουν χώρα ανά δευτερόλεπτο, Npp, είναι

Npp =
L⊙

∆Epp
= 8.18× 1037 s−1. (2.33)

Αυτό σημαίνει ότι το έλλειμα μάζας ανά δευτερόλεπτο, ∆Mpp

∆t , ανέρχεται σε

∆Mpp

∆t
= Npp ×∆mpp = 4.33× 109 kg s−1. (2.34)

Ως επαλήθευση των προηγούμενων πράξεων, υπολογίζουμε το έλλειμα μάζας ανά
δευτερόλεπτο απευθείας από τη σχέση μαζας –ενέργειας του Einstein,

∆Mpp

∆t
=

L⊙

c2
= 4.33× 109 kg s−1. (2.35)

΄Ωστε κάθε δευτερόλεπτο ∼4.5 εκατομμύρια τόννοι ηλιακής μάζας μετατρέπονται
σε ενέργεια. Σε σύγκριση με τη μάζα του ΄Ηλιου,

M⊙ = 2× 1030 kg = 2× 1027 tons, (2.36)

η ποσότητα ∆Mpp

∆t είναι πολύ μικρή. Υπολογίζεται ότι το υδρογόνο του ΄Ηλιου
είναι αρκετό για να συνεχισθεί η παραγωγή ενέργειας επί ∼5 δισεκατομμύρια έτη,
δηλαδή επί όσον ακόμη χρόνο θα παραμείνει ο ΄Ηλιος στην κύρια ακολουθία.
Σε αστέρες αρκετά μεγαλύτερης μάζας από αυτήν του ΄Ηλιου, η πυρηνική σύν-

τηξη επιτυγχάνεται με τον «κύκλο του άνθρακα». Ο άνθρακας συμμετέχει ως
καταλύτης στον κύκλο αυτόν, μετατρεπόμενος διαδοχικά σε άζωτο, οξυγόνο, και
πάλι σε άνθρακα. Εμπλέκονται όμως και 4 πυρήνες υδρογόνου, αποϕέροντας ως
καθαρό προϊόν της αντίδρασης αυτής έναν πυρήνα ηλίου, δύο ποζιτρόνια και ηλεκ-
τρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή των ακτίνων γ.
Η «θερμοκρασία ανάϕλεξης» για τη θερμοπυρηνική καύση του υδρογόνου είναι

∼ 107 K. Βαρύτερα στοιχεία χρειάζονται μεγαλύτερες θερμοκρασίες για να υπο-
στούν πυρηνική σύντηξη. Π.χ, το ήλιο έχει θερμοκρασία ανάϕλεξης ∼ 2 × 108 K
και ο άνθρακας ∼5× 108 K.

2.7.2 Barutik  sustol 

Η «βαρυτική δυναμική ενέργεια», W , ενός αστέρα μάζας M και ακτίνας R υπολο-
γίζεται προσεγγιστικά από τον τύπο

W = − 3GM2

5R
. (2.37)
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΄Αν η ακτίνα του αστέρα συσταλεί σε ένα κλάσμα της αρχικής, ξR, τότε ο αστέρας
θα αποδεσμεύσει ενέργεια υπό μορϕή θερμότητας, ∆EW, ίση με

∆EW = − 3GM2

5R
−
(
− 3GM2

5 ξ R

)
=

3GM2

5R

(
1

ξ
− 1

)
. (2.38)

Π.χ., άν η ακτίνα του ΄Ηλιου συσταλεί σε ξ R = 0.9R, τότε θα αποδεσμευθεί υπό
μορϕή θερμότητας ενέργεια ίση με

∆EW =
3 × 6.67× 10−11 ×

(
2× 1030

)2
5× 6.96× 108

× 0.11 = 2.3× 1041 J (2.39)

Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελεί την πηγή ϕωτεινότητας του ΄Ηλιου για
χρονικό διάστημα ∆EW

L⊙
∼ 20× 106 y.

Η παραγωγή θερμότητας με τον μηχανισμό της βαρυτικής συστολής είναι σημαν-
τική στο πρώτο στάδιο της ζωής ενός αστέρα, δηλαδή όταν αυτός είναι «πρω-
τοαστέρας» (= αστρικό έμβρυο). Τότε έχει πολύ μεγάλη ακτίνα, πολύ μικρή πυ-
κνότητα, και πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Ως πρωτοαστέρας, ο ΄Ηλιος είχε ακτίνα
περίπου ίση με την ακτίνα της τροχιάς του Πλούτωνα, R ∼ 40AU = 6 × 1012 m.
Επαναλαμβάνοντας τους συλλογισμούς του προηγούμενου παραδείγματος και εκ-
τελώντας τις πράξεις, βρίσκουμε ότι, άν μοναδική πηγή ενέργειας του ΄Ηλιου ήταν
η βαρυτική συστολή του, τότε η ενεργειακή ηλικία του δεν θα μπορούσε να υπερβεί
τα ∼ 30 εκατομμύρια έτη. Σε αντιδιαστολή με αυτή τη σύντομη χρονική περίοδο,
ο μηχανισμός πυρηνικής σύντηξης αποϕέρει μία εξαιρετικά μακρά χρονική περίο-
δο παραγωγής ενέργειας με σταθερή ισχύ, ίση προς την παρατηρούμενη σήμερα
ϕωτεινότητα του ΄Ηλιου.
΄Οταν η βαρυτική συστολή λαμβάνει χώρα με έντονο ρυθμό, τότε λέμε ότι ο

αστέρας υπόκειται σε «βαρυτική κατάρρευση» (gravitational collapse).

2.8 Oi astèrec wc energeiakèc mhqanèc

Ο τρόπος με τον οποίο διαμορϕώνεται ένας αστέρας, για να λειτουργήσει ως εν-
εργειακή μηχανη, εξαρτάται από τη μάζα του. Διακρίνουμε τις ακόλουθες περι-
πτώσεις.
1. Αστέρας με μάζα μικρότερη του 0.8M⊙. Οι θερμοπυρηνικές αντι-
δράσεις γίνονται στον κεντρικό «πυρήνα» του αστέρα, όπου και παράγεται η εν-
έργεια. Αυτός περιβάλλεται από μία «ζώνη μεταϕοράς» που εκτείνεται μέχρι την
επιϕάνεια. Στη ζώνη μεταϕοράς, η προς τα έξω διάδοση της παραγόμενης στον
πυρήνα ενέργειας γίνεται με μεταϕορά μάζας.
2. Αστέρας με μάζα μεταξύ 0.8M⊙ και 4M⊙. Οι θερμοπυρηνικές αντι-
δράσεις και η παραγωγή ενέργειας λαμβάνουν χώρα στον πυρήνα του αστέρα.
Αυτός έχει ακτίνα ∼ 0.25R (όπου R η ακτίνα του αστέρα). Ο πυρήνας περιβάλ-
λεται από τη «ζώνη ακτινοβολίας», που εκτείνεται μέχρι ∼0.70R. Στη ζώνη αυτή,
η ενέργεια διαδίδεται με ακτινοβολία. Το εσωτερικό του αστέρα, δηλαδή ο πυρήνας
και η ζώνη ακτινοβολίας, περιβάλλεται από τη «ζώνη μεταϕοράς» που εκτείνεται
μέχρι την επιϕάνεια. Στη ζώνη μεταϕοράς, η διάδοση της ενέργειας γίνεται με
μεταϕορά μάζας.
3. Αστέρας με μάζα μεγαλύτερη του 4M⊙. Εδώ ο αστέρας διαμορ-
ϕώνεται κατά τρόπο αντίστροϕο της δεύτερης περίπτωσης. Συγκεκριμένα, ο πυρή-
νας περιβάλλεται από μία «ζώνη μεταϕοράς», στην οποία η ενέργεια διαδίδεται με
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μεταϕορά μάζας. Ακολουθεί μία «ζώνη ακτινοβολίας» που εκτείνεται μέχρι την
επιϕάνεια. Στη ζώνη αυτή, η διάδοση της ενέργειας γίνεται με ακτινοβολία.
Στον πυρήνα ενός αστέρα επικρατούν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (για τον

΄Ηλιο, π.χ., ∼ 15 × 106 K). Συνεπώς ο ιονισμός των ατόμων είναι πλήρης. Αυτό
σημαίνει ότι στον αστρικό πυρήνα υπάρχουν μόνο γυμνοί ατομικοί πυρήνες και
ηλεκτρόνια (= πλάσμα).
Ως ενεργειακές μηχανές, οι αστέρες προσπαθούν να επιτύχουν «θερμική ισορ-

ροπία» και «υδροστατική ισορροπία». Η θερμική ισορροπία αϕορά το ισοζύγιο
παραγόμενης –εκπεμπόμενης ενέργειας. ΄Αν η εκπεμπόμενη ενέργεια είναι λιγότερη
της παραγόμενης, τότε στο εσωτερικό του αστέρα εγκλωβίζεται θερμότητα και
η θερμοκρασία αυξάνεται. Για να διαϕύγει η συσσωρευόμενη θερμότητα, οδηγεί
τον αστέρα σε εκρηκτικά ϕαινόμενα. ΄Αν πάλι η εκπεμπόμενη ενέργεια είναι περισ-
σότερη της παραγόμενης, τότε η θερμοκρασία του αστέρα μειώνεται συνεχώς,
επειδή αποβάλλεται από τον αστέρα θερμότητα που δεν αναπληρώνεται.
Η υδροστατική ισορροπία αϕορά το ισοζύγιο πίεσης –βαρύτητας. ΄Ενας αστέρας

πρέπει να παράγει τόση ενέργεια, ώστε η θερμοκρασία του να δίνει, συμϕωνα με
την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων (Εξ. 1.14), τη σωστή εσωτερική
πίεση για την επίτευξη του ισοζύγιου πίεσης –βαρύτητας. Υψηλότερη πίεση στο
εσωτερικό του αστέρα αντιστοιχεί σε δυνάμεις που επικρατούν της βαρυτικής έλξης
και ο αστέρας οδηγείται σε διαστολή. Χαμηλότερη πίεση αντιστοιχεί σε δυνάμεις
που υπερνικώνται από τη βαρυτική έλξη και ο αστέρας οδηγείται σε συστολή.
Εκτός από την πίεση που επάγεται από τη θερμοκρασία των αερίων του αστέρα,
στο ισοζύγιο πίεσης –βαρύτητας συνεισϕέρει και η «πίεση ακτινοβολίας», δηλαδή
η πίεση που επάγεται από τις συγκρούσεις των προς τα έξω κινούμενων ϕωτονίων
με την ύλη του αστέρα.

2.9 Idiìthtec twn astèrwn thc kÔriac ako-

loujÐac

Οι αστέρες της κύριας ακολουθίας έχουν επιτύχει θερμική και υδροστατική ισορ-
ροπία. Παράγουν στον πυρήνα τους ενέργεια με σταθερό ρυθμό, η οποία διατηρεί
σταθερή την κατανομή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό τους. Η θερμοκρασιακή
αυτή κατανομή εξασϕαλίζει τη διαρκή εξισορρόπηση των προς τα έξω δυνάμεων
της πίεσης με τις προς τα μέσα δυνάμεις της βαρύτητας. Η παραγόμενη ενέργεια
διαδίδεται με ακτινοβολία μέσα από τη ζώνη ακτινοβολίας και με μεταϕορά μέσα
από τη ζώνη μεταϕοράς, μέχρι την αστρική επιϕάνεια, όπου και αποβάλλεται υπό
μορϕή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μέλανος σώματος. Τον ρόλο του μέλανος
σώματος έχει η «ϕωτόσϕαιρα». Αυτή αποτελείται από τα πλέον εξωτερικά αέρια
στρώματα του αστέρα, έχει πολύ μικρό πάχος (π.χ., για τον ΄Ηλιο ∼ 400 km), και
αποτελεί ζώνη ακτινοβολίας με συμπεριϕορά μέλανος σώματος.
Στην κύρια ακολουθία, οι αστέρες μεγαλύτερης μάζας έχουν μεγαλύτερες ακτί-

νες σε σύγκριση με τους αστέρες μικρότερης μάζας. Αυτή ακριβώς η συμπεριϕορά
ευθύνεται για τη λεγόμενη «σχέση μάζας –ϕωτεινότητας». Συγκεκριμένα, μεγαλύ-
τερη μάζα σημαίνει ισχυρότερη βαρύτητα. Για να εξισορροπηθεί αυτή, χρειάζεται
υψηλότερη θερμοκρασία και πίεση, οπότε ο αντίστοιχος αστέρας καίει με ταχύτερο
ρυθμό το υδρογόνο στον πυρήνα του. Επειδή είναι θερμότερος και έχει μεγαλύτερη
ακτίνα, ο αστέρας αυτός έχει μεγαλύτερη ϕωτεινότητα σε σύγκριση με έναν άλλο
αστέρα μικρότερης μάζας. Οι συλλογισμοί αυτοί οδηγούν στη σχέση μάζας –
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ϕωτεινότητας για τους αστέρες της κύριας ακολουθίας, η οποία
διατυπώνεται, σύμϕωνα με τις παρατηρήσεις, ως

log

(
L

L⊙

)
= 3.5 log

(
M

M⊙

)
, (2.40)

όπου L καιM είναι η ϕωτεινότητα και η μάζα ενός αστέρα της κύριας ακολουθίας.
Στην κύρια ακολουθία, ένας αστέρας μεγαλύτερης μάζας υποχρεώνεται να καίει

με ταχύτερο ρυθμό το υδρογόνο στον πυρήνα του, ώστε να βρίσκεται διαρκώς σε
θερμική και υδροστατική ισορροπία. Ο χρόνος παραμονής του αστέρα στην κύρια
ακολουθία λήγει με την εξάντληση του υδρογόνου στον πυρήνα. Συνεπώς ένας
αστέρας μεγαλύτερης μάζας παραμένει στην κύρια ακολουθία λιγότερο από έναν
αστέρα μικρότερης μάζας. Η παρατήρηση δείχνει ότι ισχύει η ακόλουθη «σχέση
μάζας –χρόνου παραμονής για τους αστέρες της κύριας ακολουθίας»

log

(
t

t⊙

)
= −2.5 log

(
M

M⊙

)
, (2.41)

όπου t είναι ο χρόνος παραμονής ενός αστέρα μάζας M και

t⊙ ∼ 1010 y (2.42)

είναι ο εκτιμώμενος χρόνος παραμονής του ΄Ηλιου στην κύρια ακολουθία.

2.10 H exèlixh twn astèrwn

Στην εξέλιξη των αστέρων διακρίνουμε τρεις ϕάσεις, με διαϕορετική διάρκεια η
κάθε μία.
1. Πρώτη ϕάση. Αυτή περιλαμβάνει τη γέννηση ενός αστέρα, δηλαδή την
εμϕάνιση ενός ‘μορϕώματος ’ που ονομάζεται πρωτοαστέρας, και την εξέλιξή
του μέχρι την κύρια ακολουθία. Η πρώτη ϕάση έχει πολύ σύντομη διάρκεια σε
σύγκριση με τη συνολική διάρκεια ζωής του αστέρα.
2. Δεύτερη ϕάση. Αϕορά την παραμονή του αστέρα στην κύρια ακολουθία.
Εκεί βρίσκεται υπό συνθήκες θερμικής και υδροστατικής ισορροπίας (§ 2.9) χρησι-
μοποιώντας ως θερμοπυρηνικό καύσιμο το υδρογόνο του πυρήνα του (§ 2.7.1). Η
ϕάση αυτή διαρκεί πολύ περισσότερο από τις άλλες δύο.
3. Τρίτη ϕάση. ΄Οταν εξαντληθεί το υδρογόνο στον πυρήνα του αστέρα, αυτός
επιχειρεί να εξισορροπήσει τη βαρύτητα καίγοντας βαρύτερα θερμοπυρηνικά καύσι-
μα, όπως το ήλιο, ο άνθρακας, το οξυγόνο, κ.λπ. Συμπληρωματικά, χρησιμοποιεί
για την παραγωγή ενέργειας και τον μηχανισμό της βαρυτικής συστολής (§ 2.7.2).
Στη ϕάση αυτή, ο αστέρας μπορεί να εξελιχθεί σε γίγαντα ή και υπεργίγαντα.
΄Οταν εξαντληθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές ενέργειας, ο

αστέρας γίνεται, ανάλογα με τη μάζα του, «λευκός νάνος», «αστέ-
ρας νετρονίων», ή «μελανή οπή». Στη βιβλιογραϕία, συνηθίζεται
να αναϕέρονται αυτές οι τρεις τελικές καταστάσεις ενός αστέρα
ως «αστρικά πτώματα». Η τρίτη ϕάση διαρκεί πολύ λίγο σε σύγκριση με τη
δεύτερη ϕάση.
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2.11 Exèlixh astèrwn me apomènousa m�za

.1.4M⊙: leukoÐ n�noi

Μετά την απομάκρυνση των εξωτερικών στρωμάτων, στον αστέρα απομένει μόνον
ο πυρήνας του. ΄Αν η απομένουσα μάζα είναι μικρότερη ή ίση του λεγόμενου «ορίου
Chandrasekhar», MCh, που είναι

MCh = 1.4M⊙, (2.43)

τότε ο αστέρας δεν θα ϕτάσει ποτέ τη θερμοκρασία ανάϕλεξης για την καύση του
άνθρακα στον πυρήνα του (§ 2.7.1). Χωρίς παραγωγή ενέργειας, οδηγείται από τη
βαρυτική συστολή σε μία κατάσταση με πυκνότητες & 106 g cm−3.
Η κατάσταση αυτή είναι πανομοιότυπη με εκείνη που επικρατούσε στον πυρήνα

του αστέρα ελάχιστα πριν από την εκδήλωση του ϕλας ηλίου. Συγκεκριμένα, το
αέριο των ελευθέρων ηλεκτρονίων είναι εκϕυλισμένο. Δεν περιγράϕεται από την
κινητική θεωρία των ιδανικών αεριών (§ 1.2) και οι ταχύτητες των ηλεκτρονίων δεν
ακολουθούν τη στατιστικήMaxwell–Boltzmann. Αντί αυτής, ακολουθούν τη στα-
τιστική Fermi–Dirac, η οποία προκύπτει από τους νόμους της κβαντομηχανικής.
Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της εκϕυλισμένης ύλης είναι ότι τα ηλεκτρόνια
κινούνται ελεύθερα ως αέριο ελευθέρων ηλεκτρονίων, μέσα στο οποίο παραμένουν
εμβαπτισμένοι οι ατομικοί πυρήνες. Σύμϕωνα με τη στατιστική Fermi–Dirac, το
αέριο των ελευθέρων ηλεκτρονίων ασκεί πίεση στο περιβάλλον του, η οποία δεν εί-
ναι θερμικής προέλευσης, δηλαδή δεν είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας. Συνεπώς
η πίεση αυτή υπάρχει ακόμη και όταν δεν παράγεται ενέργεια για να διατηρήσει τον
αστέρα θερμό.
Η προηγούμενη κατάσταση με την ύπαρξη εκϕυλισμένης ύλης στον πυρήνα του

αστέρα ήταν προσωρινή, αϕού έπαυε να ισχύει αμέσως μετά την εκδήλωση του ϕλας
ηλίου. ΄Ομως τώρα δεν υπάρχει ήλιο για να εκδηλωθεί ένα νέο ϕλας ηλίου και η
παρούσα κατάσταση με την ύπαρξη εκϕυλισμένης ύλης ‘μονιμοποιείται’. Στη μορϕή
αυτή, ο αστέρας ονομάζεται λευκός νάνος (white dwarf). Αποτελείται κυρίως
από άνθρακα με κρυσταλλική δομή. Δεν έχει μηχανισμούς παραγωγής ενέργειας
στο εσωτερικό του. Διαθέτει μόνον εσωτερική ενέργεια και περιστροϕική κινητι-
κή ενέργεια. Εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε βάρος των ενεργειακών
αποθεμάτων του. Συνεπώς ψύχεται σταδιακά και καταλήγει μετά από μακρό χρόνο
σε έναν «μελανό νάνο».
Η θεωρία των λευκών νάνων αναπτύχθηκε κυρίως από τον διάσημο Ινδό α-

στροϕυσικό Subrahmanyan Chandrasekhar στις αρχές της δεκαετίας του 1930.
Ο ΄Ηλιος θα τερματίσει τη ζωή του ως λευκός νάνος. Αυτό αναμένεται να γίνει

σε ∼ 6 × 109 y. Τότε θα έχει ακτίνα περίπου ίση με την ακτίνα της Γης (ένας
τυπικός λευκός νάνος έχει ακτίνα ∼104 km, δηλαδή ∼ 1

100R⊙).

2.12 Exèlixh astèrwn me apomènousa m�za

metaxÔ 1.4M⊙ kai 3.2M⊙: astèrec netro-

nÐwn

΄Αν για την απομένουσα μάζα του αστέρα,M , ισχύει η σχέσηMCh < M < MLOV,
όπου MCh είναι το όριο Chandrasekhar (Εξ. 2.43) και

MLOV = 3.2M⊙ (2.44)
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είναι το λεγόμενο «όριο Landau–Oppenheimer–Volkoff», τότε ο αστέρας γίνεται
αστέρας νετρονίων (neutron star), δηλαδή αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά
από νετρόνια. Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους.
Η ύλη του υπολείμματος συμπιέζεται λόγω βαρυτικής συστολής και η πυκνό-

τητά του ϕτάνει τα ∼ 109 g cm−3. Τότε τα εκϕυλισμένα ελεύθερα ηλεκτρόνια
αποκτούν, σύμϕωνα με τη στατιστική Fermi–Dirac, πολύ μεγάλες ταχύτητες και
κινητικές ενέργειες. ΄Ενα τέτοιο υπερενεργητικό ηλεκτρόνιο και ένα πρωτόνιο,
όταν συγκρούονται, δίνουν ένα νετρονιο και ένα ϕωτόνιο. ΄Ετσι ο αριθμός των
νετρονίων μεγαλώνει, ενώ ο αριθμός των ελευθέρων ηλεκτρονίων μικραίνει. Το
αποτέλεσμα είναι να μειώνεται η πίεση του εκϕυλισμένου αερίου των ηλεκτρονίων
και ο αστέρας να συστέλλεται περισσότερο. Αρχίζει να σχηματίζεται ένα «αέριο
ελευθέρων νετρονίων», το οποίο συνυπάρχει με το αέριο των ελευθέρων ηλεκ-
τρονίων και με πολλούς πυρήνες πλούσιους σε νετρόνια.
Σε πυκνότητες ∼1012 g cm−3, το «αέριο των ελευθέρων νετρονίων» αρχίζει να

συμπεριϕέρεται ως εκϕυλισμένη ύλη και η πίεση που ασκεί στο περιβάλλον του επι-
βραδύνει σημαντικά τη βαρυτική κατάρρευση. Ενώ σε πυκνότητες ∼1014 g cm−3,
η πίεση του εκϕυλισμένου αερίου των ελευθέρων νετρονίων ανακόπτει πλήρως τη
βαρυτική κατάρρευση.
΄Ενας αστέρας νετρονίων έχει τυπική ακτίνα ∼ 10 km, και τυπική πυκνότητα

στο κέντρο του ∼ 1015 g cm−3. Σύμϕωνα με την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε
και στους λευκούς νάνους (§ 2.11), ο αστέρας νετρονίων αποτελεί ένα αστρικό
πτώμα.

2.13 Exèlixh astèrwn me apomènousa m�za

>3.2M⊙: melanèc opèc

΄Οταν η απομένουσα μάζα του αστέρα είναι > 3.2M⊙, η πίεση του εκϕυλισμένου
αερίου των ελευθέρων ηλεκτρονίων δεν μπορεί να ανακόψει τη βαρυτική κατάρ-
ρευση του αστέρα. Το αποτέλεσμα της πλήρους βαρυτικής κατάρρευσης είναι μία
μελανή οπή (black hole). Στο πλαίσιο της Νευτώνειας μηχανικής, η μελανή
οπή ορίζεται με ιδιαίτερα απλό τρόπο: είναι σώμα με μάζα M και ακτίνα
R, τέτοιες ώστε η ταχύτητα διαϕυγής να προκύπτει μεγαλύτερη
της ταχύτητας του ϕωτός. Συνεπώς, από μία μελανή οπή δεν μπορούν να
διαϕύγουν ούτε καν τα ϕωτόνια.

2.13.1 TaqÔthta diafug c

Σώμα μάζας m περιστρέϕεται γύρω από δεύτερο σώμα μάζας M , όπου m ≪ M ·
για απλότητα, τα σώματα αυτά θα αναϕέρονται ως m και M . Στην περίπτωση που
η ταχύτητα του m είναι πολύ μεγάλη, τότε αυτό θα ‘δραπετεύσει’ οριστικά από τη
βαρυτική έλξη του M , κινούμενο επί υπερβολικής τροχιάς. Τούτο θα συμβεί όταν
η ταχύτητα γίνει μεγαλύτερη μίας οριακής τιμής, v∞, η οποία υπολογίζεται μέσω
του έργου που απαιτείται για να μετακινηθεί το m από την επιϕάνεια του M (το
οποίο θεωρείται σϕαιρικό με ακτίνα RM) μέχρι του απείρου. Συγκεκριμένα, ισχύει
η σχέση

1

2
mv2∞ =

∫ ∞

RM

GM m

r2
dr =

GM m

RM
, (2.45)
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που, επιλυόμενη ως προς v∞, δίνει

v∞ =

√
2GM

RM
. (2.46)

Η ταχύτητα v∞ ονομάζεται ταχύτητα διαϕυγής. Για την περίπτωση της Γης,
αυτή είναι ίση με

v∞,E =

√
2× (6.67× 10−11)× (6× 1024)

6.4× 106
= 11.2× 103 ms−1 = 11.2 km s−1.

(2.47)
΄Αν η ταχύτητα του σώματος m είναι ακριβώς ίση με την ταχύτητα διαϕυγής, v∞,
τότε αυτό θα απομακρυνθεί από το σώμα M διαγράϕοντας παραβολική τροχιά.

2.13.2 Fusik� qarakthristik� twn melan¸n op¸n

Σε απλό Νευτώνειο μοντέλο μελανής οπής με μάζαM > 3.2M⊙, αρχικά υπολογί-
ζεται η ακτίνα, RS, έτσι ώστε η ταχύτητα διαϕυγής από την επιϕάνεια (Εξ. 2.46),
v∞, να είναι ίση με την ταχύτητα του ϕωτός, c,

RS =
2GM

c2
. (2.48)

Η ακτίνα αυτή λέγεται ακτίνα Schwarzschild της μελανής οπής. Τότε η μελανή
οπή αρκεί να έχει μία ελάχιστα μικρότερη ακτίνα, για να μην μπορεί να διαϕύγει από
αυτήν κανένα σωμάτιο. Η RS ορίζει μία επιϕάνεια που ονομάζεται ορίζοντας
γεγονότων της μελανής οπής. Μπορεί να αποδειχθεί εύκολα ότι, με τη μάζα
μετρούμενη σε ηλιακές μάζες, M

M⊙
, και το μήκος σε km, η Εξίσωση 2.48 γράϕεται

RS ≈ 3×
(

M

M⊙

)
km. (2.49)

Το 1972, ο Jacob Bekenstein (1947–2015) διετύπωσε την υπόθεση ότι μία
μελανή οπή έχει εντροπία, S, ανάλογη προς το εμβαδόν A = 4π R2

S του ορίζοντα
γεγονότων. Σύμϕωνα με τη θερμοδυναμική, αϕού η μελανή οπή έχει εντροπία, έχει
και θερμοκρασία, T , ανάλογη προς την επιϕανειακή της βαρύτητα. Η θερμοκρασία
αυτή δίνεται από τη σχέση

T = 10−7 ×
(
M⊙

M

)
K. (2.50)

΄Ωστε η μελανή οπή συμπεριϕέρεται ως μέλαν σώμα (§ 1.4.1 και Σχ. 1.4), απορ-
ροϕώντας πλήρως τις ακτινοβολίες που προσπίπτουν σε αυτήν, αλλά και εκπέμ-
ποντας ακτινοβολία μέλανος σώματος όταν βρίσκεται σε ψυχρότερο από αυτήν
περιβάλλον. Σύμϕωνα με τον νόμο μετατόπισης του Wien, το χαρακτηριστικό
χρώμα, λmax, της μελανής οπής είναι αντιστρόϕως ανάλογο προς τη θερμοκρασία
της (Εξ. 1.20), T . Με χρήση των Εξισώσεων 2.49 και 2.50, μπορεί να αποδειχθεί
εύκολα ότι το χαρακτηριστικό χρώμα της μελανής οπής δίνεται από τη σχέση

λmax ≈ 10RS. (2.51)

Στη βιβλιογραϕία απαντάται και η σχέση λmax ∼ 2πRS που αποδίδει έμϕαση στο
γεγονός ότι το χαρακτηριστικό χρώμα είναι της τάξης μεγέθους του μήκους της
περιϕέρειας του ορίζοντα γεγονότων.
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Η θερμοδυναμική συμπεριϕορά των μελανών οπών βρίσκεται σε διάσταση με τον
κλασικό ορισμό τους, σύμϕωνα με τον οποίο δεν μπορούν να διαϕύγουν από αυτές
ούτε καν τα ϕωτόνια. Το δύσκολο αυτό πρόβλημα λύθηκε από τον Stephen Hawk-
ing, ο οποίος θεμελίωσε την «κβαντομηχανική των μελανών οπών». Η «αρχή της
απροσδιοριστίας του Heisenberg» και το «ϕαινόμενο της σήραγγας» μπορούν να
δώσουν μία απλουστευμένη περιγραϕή αυτού του μηχανισμού, ο οποίος αναϕέρεται
στη βιβλιογραϕία ως μηχανισμός ή εκπομπή ή ϕαινόμενο Hawking, αλ-
λά η αυστηρή ερμηνεία του απαιτεί πρόσθετη ανάλυση που εκϕεύγει του πλαισίου
της παρούσας περιληπτικής διαπραγμάτευσης.
Ο μηχανισμός Hawking οδηγεί τη μελανή οπή σε απώλεια μάζας με αποτέλεσμα

να αυξάνεται η θερμοκρασία της (Εξ. 2.50) και να επιταχύνεται η εκπομπή ϕωτονίων
και σωματίων. ΄Οταν πλησιάζει η πλήρης εξάντληση της μάζας της, η μελανή οπή
‘αναδύεται’ στον χώρο υπό συνθήκες ισχυρότατης έκρηξης· σε αυτή την τελική
εκρηκτική ϕάση, χαρακτηριστική είναι η εκπομπή ακτίνων γ υψηλής ενέργειας.
Ως «χρόνος εξάχνωσης», te, αναϕέρεται η συνολική διάρκεια του ϕαινομένου. Ο
χρόνος αυτός δίνεται από τη σχέση

te = 1066 ×
(

M

M⊙

)3

y. (2.52)

Οι Εξισώσεις 2.50 και 2.52 δείχνουν ότι ο μηχανισμός Hawking αποκτά μεγάλο
ενδιαϕέρον για μελανές οπές που δεν έχουν προκύψει από την εξέλιξη αστέρων,
δηλαδή που δεν έχουν μάζες > 3.2M⊙, αλλά που (ενδεχομένως) έχουν δημιουργη-
θεί κατά την αρχική ϕάση της εξέλιξης του Σύμπαντος. Αυτές (εϕόσον υπάρχουν,
θα) είναι μικρές μελανές οπές με μάζες ∼ 1012 kg· αναϕέρονται στη βιβλιογραϕία
ως αρχέγονες μελανές οπές. Λόγω της μικρής μάζας τους, έχουν θερμο-
κρασίες ∼ 1011K και χρόνους εξάχνωσης ∼ 1010 y, δηλαδή συγκρίσιμους με την
ηλικία του Σύμπαντος.

2.14 MetablhtoÐ astèrec

Η παρατήρηση δείχνει ότι υπάρχουν αστέρες μεταβαλλόμενης λαμπρότητας. Οι
αστέρες αυτοί ονομάζονται μεταβλητοί αστέρες (variable stars). ΄Ενας από
τους πιο γνωστούς μεταβλητούς αστέρες είναι ο αστέρας o του Κήτους (o Cet:
Mira, Mirabilis), για τον οποίο ο Fabricius διαπίστωσε το 1596 ότι υπόκειται σε
περιοδική μεταβολή της λαμπρότητάς του.
Οι μεταβλητοί αστέρες διακρίνονται στους «περιοδικούς μεταβλητούς» και στους

«μή περιοδικούς μεταβλητούς». Οι περιοδικοί μεταβλητοί διακρίνονται στους (1)
«μεταβλητούς δι΄ εκλείψεων», (2) «μεταβλητούς βραχείας περιόδου» ή «βραχυπερί-
οδους μεταβλητούς», και (3) «μεταβλητούς μακράς περιόδου» ή «μακροπερίοδους
μεταβλητούς». Ενώ οι μή περιοδικοί μεταβλητοί χωρίζονται στους (1) «ανώμαλους
μεταβλητούς», και (2) «καινοϕανείς» (novae) και «υπερκαινοϕανείς» (supernovae).
Οι μεταβλητοί δι΄ εκλείψεων μεταβάλλουν τη λαμπρότητά τους επειδή συμμετέ-

χουν (με έναν ακόμη αστέρα που συνήθως λέγεται «συνοδός αστέρας») σε εκλει-
πτικά ϕαινόμενα. ΄Ολοι οι άλλοι μεταβλητοί οϕείλουν τη μεταβολή της λαμπρότητάς
τους στις ϕυσικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό τους· δηλαδή τα αίτια
της μεταβολής είναι ενδογενή. Στην αστροϕυσική, οι τελευταίοι θεωρούνται πιο
ενδιαϕέροντες και συνήθως ονομάζονται «γνήσιοι μεταβλητοί». Εδώ θα εξετά-
σουμε τους βραχυπερίοδους και μακροπερίοδους μεταβλητούς.
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Οι βραχυπερίοδοι μεταβλητοί ανήκουν στους ϕασματικούς τύπους από B έως
M , αλλά κυρίως στους F και G. Οι μακροπερίοδοι μεταβλητοί έχουν ερυθρό
χρώμα και ανήκουν στον ϕασματικό τύπο M .
Οι παλλόμενοι αστέρες είναι γνήσιοι μεταβλητοί αστέρες. ΄Ενας τέτοιος αστέ-

ρας συστέλλεται και διαστέλλεται διαδοχικά και περιοδικά. Η διαδοχή συστο-
λής –διαστολής αναϕέρεται ως «ανάπαλση». Η ανάπαλση συνδέεται με μία έντονη
διακύμανση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του αστέρα και αποτελεί το αίτιο
μεταβολής της λαμπρότητας.
Οι βραχυπερίοδοι μεταβλητοί είναι παλλόμενοι μεταβλητοί αστέρες με περίοδο

μικρότερη των 100 ημερών. Από αυτούς, ιδιαίτερο ενδιαϕέρον παρουσιάζουν οι
λεγόμενοι «κηϕείδες» (cepheids). ΄Εχουν πάρει το όνομά τους από τον τυπικό
εκπρόσωπο αστέρα δ του Κηϕέως (δ Cep). Η περιοδική μεταβολή του ϕαινόμενου
μεγέθους του αστέρα αυτού (= «καμπύλη ϕωτός») ϕαίνεται στο Σχήμα 2.5. Η
περίοδός του είναι ίση με 5.4 ημέρες.

Σχήμα 2.5: Καμπύλη ϕωτός του αστέρα δ του Κηϕέως (δ Cep).

Οι κηϕείδες ταξινομούνται στους «κλασικούς κηϕείδες τύπου Ι» και στους
«κηϕείδες τύπου Ι Ι». Οι πρώτοι ανήκουν στους «αστέρες του πληθυσμού Ι»,
δηλαδή βρίσκονται στο γαλαξιακό επίπεδο και κυρίως στις σπείρες του Γαλαξί-
α, οπότε και είναι πλούσιοι σε μέταλλα (= στοιχεία βαρύτερα του ηλίου). Ενώ οι
δεύτεροι ανήκουν στους «αστέρες του πληθυσμού Ι Ι», που σημαίνει ότι παρατη-
ρούνται εκτός γαλαξιακού επιπέδου και κυρίως στα σϕαιρωτά αστρικά σμήνη του
Γαλαξία· τέτοιοι αστέρες είναι πτωχοί σε μέταλλα.
Οι κηϕείδες τύπου Ι έχουν κυρίως κίτρινο χρώμα. Εκτός από τον τυπικό τους

εκπρόσωπο, γνωστοί είναι ο αστέρας η του Αετού (η Aql) και ο αστέρας ζ των
Διδύμων (ζ Gem). Στον Γαλαξία, έχουν παρατηρηθεί ∼ 650 τέτοιοι αστέρες με
περίοδο 1−50 ημερών, συνήθως δε 5 ημερών.
Οι κηϕείδες τύπου Ι Ι έχουν περίοδο 2−75 ημερών. Τυπικός εκπρόσωπος εί-

ναι ο αστέρας W Vir. Σε αυτούς ανήκουν οι μεταβλητοί τύπου RR Lyrae, οι
οποίοι ονομάζοντια και «μεταβλητοί σμηνών», επειδή παρατηρήθηκαν αρχικά στα
σϕαιρωτά αστρικά σμήνη. Οι μεταβλητοί σμηνών έχουν περίοδο 1.5−24ωρών και
το κύριο χρώμα τους είναι το κυανό.
΄Ολοι οι παλλόμενοι αστέρες είναι γίγαντες ή υπεργίγαντες.
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2.14.1 Sqèsh periìdou�apìlutou megèjouc  , isodÔ-
nama, periìdou�fwteinìthtac

Το 1912, η Αμερικανίδα αστρονόμος Henrietta Leavitt διαπίστωσε ότι υπάρχει
σχέση μεταξύ της περιόδου και του ϕαινόμενου μεγέθους ενός μεγάλου δείγ-
ματος (∼ 1800) κηϕειδών αστέρων, τους οποίους παρατήρησε στο Μικρό Νέϕος
του Μαγγελλάνου. Αυτό είναι ένας μικρός γαλαξίας που βρίσκεται σε απόσταση
∼ 2 × 105 ly. Λόγω της μεγάλης απόστασής του, οι παρατηρηθέντες κηϕείδες
βρίσκονται περίπου στην ίδια απόσταση. Συνεπώς η σχέση περιόδου–ϕαινόμενου
μεγέθους είναι και σχέση περιόδου–απόλυτου μεγέθους, άρα και σχέση περιόδου–
ϕωτεινότητας. Η Leavitt δεν γνώριζε την απόσταση του γαλαξία αυτού και έτσι
δεν μπόρεσε να δώσει τα απόλυτα μεγέθη στη θέση των ϕαινόμενων μεγεθών.
Τη μετατροπή, από ϕαινόμενα σε απόλυτα μεγέθη, πέτυχε ο Αμερικανός αστρο-

νόμος Harlow Shapley. Αυτός (1) προσδιόρισε την απόσταση αρκετών κηϕειδών
αστέρων του Γαλαξία μας, (2) υπέθεσε ότι σε ίδιες περιόδους αντιστοιχούν ίδια
απόλυτα μεγέθη ανεξάρτητα από το σε ποιόν γαλαξία παρατηρήθηκαν οι κηϕείδες,
και (3) αναβαθμολόγησε τον άξονα των μεγεθών σε απόλυτα μεγέθη. Με βάση
την εργασία του Shapley, εκτιμήθηκαν οι αποστάσεις αρκετών γαλαξιών, μεταξύ
των οποίων και ο γαλαξίας της Ανδρομέδας· για αυτόν εκτιμήθηκε απόσταση
∼9× 105 ly.
Περί το 1950, ο Walter Baade ανακάλυψε ότι οι κηϕείδες δεν είναι μία ενιαία

ομάδα, αλλά διακρίνονται στους κηϕείδες τύπου Ι και στους κηϕείδες τύπου Ι Ι. Αυ-
τοί οι δύο τύποι χαρακτηρίζονται από διαϕορετικές καμπύλες περιόδου–απόλυτου
μεγέθους, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 1.5 μέγεθος. Το Σχήμα 2.6 παριστάνει
γραϕικά τη σχέση περιόδου–απόλυτου μεγέθους και για τους δύο τύπους αστέ-
ρων. Οι κηϕείδες τύπου Ι Ι της κατηγορίας RR Lyrae έχουν όλοι περίπου το ίδιο
απόλυτο μέγεθος, MRR ≃ +0.6.

Σχήμα 2.6: Η σχέση περιόδου–απολύτου μεγέθους για τους κηϕείδες τύπου Ι
(κυανή καμπύλη) και τους κηϕείδες τύπου ΙΙ (ερυθρή καμπύλη).
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Μετά την ανακάλυψη του Baade, έγινε διόρθωση σε όλες τις μέχρι τότε εκτιμή-
σεις εξωγαλαξιακών αποστάσεων. Η διαϕορά του 1.5 μεγέθους οδηγεί μέσω της
Εξίσωσης 2.10 σε ‘διπλασιασμό των αποστάσεων’. Με αυτό το όνομα
έμεινε γνωστή στην ιστορία της αστρονομίας η σημαντική διόρθωση των αποστά-
σεων κατά τη δεκαετία του 1950.

2.14.2 H jewrÐa twn anap�lsewn

Το 1914, ο Shapley διατύπωσε τη θεωρία των αναπάλσεων, την οποία και παρουσί-
ασε σε μαθηματική μορϕή ο ΄Αγγλος αστρονόμος Arthur Eddington. Σύμϕωνα
με τη θεωρία αυτή, ο αστέρας αναπάλλεται (= συστέλλεται και διαστέλλεται) πε-
ριοδικά περί τη θέση θερμικής και υδροστατικής ισορροπίας του. ΄Ενα σημαντι-
κό συμπέρασμα του Eddington ήταν ότι η περίοδος, P , ενός κηϕείδη είναι αντι-
στρόϕως ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της μέσης πυκνότητας, ρ, του αστέρα,

P =

√
5.6

ρ
, (2.53)

όπου η περίοδος αντικαθίσταται ή υπολογίζεται σε ώρες και η
πυκνότητα αντικαθίσταται ή υπολογίζεται σε g cm−3.
Υποθέτοντας ότι οι κηϕείδες έχουν περίπου την ίδια μάζα, μπορούμε να χρησι-

μοποιήσουμε την Εξίσωση 2.53 για να εξηγήσουμε τη σχέση περιόδου– ϕωτεινότη-
τας. Συγκεκριμένα, οι αστέρες μικρότερης ϕωτεινότητας έχουν μικρότερες ακτίνες
και, συνεπώς, μεγαλύτερες πυκνότητες. Τότε από την εξίσωση προκύπτει μικρό-
τερη περίοδος. Ενώ οι αστέρες μεγαλύτερης ϕωτεινότητας έχουν μεγαλύτερες
ακτίνες και, συνεπώς, μικρότερες πυκνότητες. Οπότε η εξίσωση δίνει μεγαλύτερη
περίοδο.

2.14.3 MakroperÐodoi metablhtoÐ kai oi jèseic twn
pallìmenwn metablht¸n astèrwn sto di�gram-
ma H–R

Οι μακροπερίοδοι μεταβλητοί έχουν περιόδους ∼ 100−600 ημερών. Τυπικό παρά-
δειγμα μακροπερίοδου μεταβλητού είναι ο αστέρας Mira (o Cet). Η περίοδός του
κυμαίνεται μεταξύ 320 και 370 ημερών. Ο αστέρας αυτός είναι ένας ερυθρός υπερ-
γίγαντας με μάζα ∼ 10M⊙ και ακτίνα ∼ 300R⊙. Οι μακροπερίοδοι μεταβλητοί
είναι υπεργίγαντες ή γίγαντες. Το Σχήμα 2.7 δείχνει τη θέση των μακροπερίο-
δων μεταβλητών στο άνω δεξιό μέρος του διαγράμματος H–R. Στο ίδιο σχήμα,
οι κηϕείδες ϕαίνονται μέσα στη λεγόμενη «ζώνη αστάθειας». Αυτή είναι μία πε-
ριοχή θερμικής και υδροστατικής αστάθειας για τους γίγαντες και υπεργίγαντες.
Οπότε ευνοείται η ανάπαλση ενός αστέρα, ευρισκόμενου εντός της ζώνης, προς
αναζήτηση ισορροπίας. Στο κατώτερο σημείο της ζώνης αστάθειας ϕαίνονται και
οι μεταβλητοί αστέρες RR Lyrae.
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Σχήμα 2.7: Η θέση των παλλόμενων μεταβλητών αστέρων στο διάγραμμα H–R.
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Kef�laio 3

O GalaxÐac

3.1 Sq ma kai perieqìmeno tou GalaxÐa

΄Οταν είμαστε μακρυά από τα ϕώτα της πόλης και παρατηρούμε τον ουρανό κάποια
νύκτα του καλοκαιριού χωρίς ϕεγγάρι και σύννεϕα, τον βλέπουμε να διασχίζεται
από μία αμυδρή ϕωτεινή ζώνη. Οι αρχαίοι ονόμαζαν αυτή τη ζώνη Γαλαξία. Ο
Δημόκριτος είχε γράψει για αυτόν ότι ‘ο γαλαξίας εστί πολλών τε και μικρών και
συνεχών αστέρων, συμϕωτιζομένων αλλήλοις, συναυγασμός δια την πύκνωσιν’.
Δεν μπορούμε να δούμε ολόκληρο τον Γαλαξία, επειδή είναι ένα γιγαντιαίο

σύστημα, το οποίο εμείς επιχειρούμε να παρατηρήσουμε από το εσωτερικό του.
Εξάλλου, η απλή έστω παρατήρηση απομακρυσμένων περιοχών του Γαλαξία με
τηλεσκόπιο είναι αδύνατη, αϕού τα ϕωτόνια του ορατού ϕάσματος (Σχ. 1.3) απορ-
ροϕούνται από την ύλη που γεμίζει τον χώρο μεταξύ των αστέρων του.
Μία τυπική περιγραϕή του Γαλαξία έχει ως εξής. Η «κεντρική περιοχή» (ga-

lactic bulge) έχει σϕαιροειδές σχήμα μικρής πλάτυνσης (η σϕαίρα περιγράϕεται
πλήρως από την ακτίνα της· το σϕαιροειδές περιγράϕεται από τον μεγάλο και μικρό
ημιάξονά του, a και b, με πλάτυνση a−b

a και μέση ακτίνα ∼ a+b
2 ). Η μέση ακτίνα

της κεντρικής περιοχής είναι ∼ 6 kpc (∼ 20 kly). Ο «γαλαξιακός πυρήνας» (ga-
lactic nucleus) βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής αυτής. Εδώ οι αστέρες έχουν
εξαιρετικά μεγάλη πυκνότητα, εκατομμύρια ϕορές μεγαλύτερη από την πυκνότη-
τα των αστέρων στην περιοχή του ΄Ηλιου. Οι παρατηρήσεις οδηγούν σε ενδείξεις
για την ύπαρξη μίας γιγάντειας μελανής οπής στον γαλαξιακό πυρήνα με μάζα
∼5× 106M⊙.
Ο «γαλαξιακός δίσκος» (galactic disk) έχει διάμετρο ∼40 kpc (∼120 kly) και

μέσο πάχος ∼ 2 kpc. Στη βιβλιογραϕία, ο γαλαξιακός δίσκος λέγεται συχνά και
«γαλαξιακό επίπεδο» (galactic plane). Εδώ βρίσκεται συγκεντρωμένη η περισ-
σότερη ύλη του Γαλαξία. Η παρατήρηση και μελέτη του γαλαξιακού δίσκου έγινε
με τη βοήθεια της ραδιοαστρονομίας. Οι σχετικές έρευνες έδειξαν ότι ο Γαλαξίας
έχει σπειροειδή μορϕή (= «σπειροειδής γαλαξίας»), με τις σπείρες του να βρί-
σκονται επάνω στον γαλαξιακό δίσκο. Ο ΄Ηλιος βρίσκεται σε μία από τις σπείρες,
απέχει από το κέντρο ∼ 10 kpc (∼ 30 kly), και περιστρέϕεται γύρω από αυτό με
περίοδο ∼250× 106 y. Η περίοδος αυτή λέγεται «κοσμικό έτος». Η ταχύτητα του
΄Ηλιου στην κυκλική τροχιά του είναι ∼250 km s−1.
Η «άλως» (halo) του Γαλαξία εκτείνεται στον χώρο μίας σϕαίρας με ακτίνα

∼30−40 kpc (∼90−120 kly). Είναι το ‘γηραιότερο’ τμήμα του Γαλαξία. Περιέχει

35



3.2 Σϕαιρωτά αστρικά σμήνη 36

κυρίως τα σϕαιρωτά αστρικά σμήνη, τα οποία είναι σϕαιρικές συγκεντρώσεις ∼
105−106 αστέρων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η άλως μπορεί να περιέχει και «σκοτεινή
ύλη» (dark matter), η οποία, σύμϕωνα με τις νέες θεωρίες της ϕυσικής, δεν
αλληλεπιδρά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως η συνήθης ύλη. Δεν
μπορούμε λοιπόν να την ‘δούμε’, μπορούμε όμως να την παρατηρήσουμε μέσω της
βαρυτικής της αλληλεπίδρασης με τη συνήθη ύλη.
Ο Γαλαξίας περιέχει αστέρες, μεσοαστρική ύλη και μεσοαστρική ακτινοβολία.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν ∼ 1012 αστέρες, οι οποίοι συνήθως συγκροτούν συγ-
κεντρώσεις διαϕορετικού πλήθους. Οι συγκεντρώσεις αυτές ονομάζονται «αστρι-
κά σμήνη» (stellar clusters). Αυτά διακρίνονται σε «σϕαιρωτά αστρικά σμήνη»
(globular stellar clusters) και σε «ανοικτά αστρικά σμήνη» (open stellar cluster-
s).

3.2 Sfairwt� astrik� sm nh

Τα σϕαιρωτά σμήνη είναι σϕαιρικές συγκεντρώσεις ∼ 105−5 × 106 αστέρων. ΄Ε-
να σϕαιρωτό σμήνος δημιουργείται από τον μηχανισμό αστάθειας βαρύτητας του
Jeans. Συγκεκριμένα, η βαρύτητα μπορεί να ευνοήσει μία μικρή τοπική διακύμανση
της πυκνότητας μίας υλικής κατανομής και έτσι να οδηγήσει στη δημιουργία ενός
μορϕώματος με δικό του πεδίο βαρύτητας· το σϕαιρωτό σμήνος είναι ένα τέτοιο
μόρϕωμα.
Τα σϕαιρωτά σμήνη έχουν διάμετρο ∼10−102 pc. Η πυκνότητα των αστέρων

κοντά στο κέντρο ενός σϕαιρωτού σμήνους είναι ∼102−103 αστέρες pc−3. ΄Εχουν
παρατηρηθεί ∼ 150 σϕαιρωτά σμήνη στην άλω του Γαλαξία, ενώ ο συνολικός
αριθμός τους (στον Γαλαξία) υπολογίζεται σε ∼200.
Από τη μελέτη των σϕαιρωτών σμηνών με τη βοήθεια του διαγράμματος H–R,

προκύπτει ότι αυτά έχουν ηλικία &8× 109 y· είναι δηλαδή τα πιο ηλικιωμένα μέλη
του Γαλαξία.
΄Ενας υποθετικός πολιτισμός σε έναν πλανήτη ενός από τους αστέρες τέτοιου

σμήνους θα αντίκρυζε ‘κάθημερινά’ ένα ϕανταστικό θέαμα. Στον ουρανό θα έλα-
μπαν ∼100000 αστέρες, από τους οποίους πολλοί θα είχαν πολύ μεγάλη λαμπρό-
τητα. Το ϕως του νυκτερινού ουρανού θα ήταν πολύ πιο έντονο από το ϕως της
αυγής στη Γη μας.

3.3 Anoikt� astrik� sm nh

Τα ανοικτά σμήνη έχουν ∼ 102−104 αστέρες σε σχετικά αραιή διάταξη. Σε αντί-
θεση με τα σϕαιρωτά σμήνη που ‘κατοικούν’ στην άλω του Γαλαξία, τα ανοικτά
σμήνη βρίσκονται στον γαλαξιακό δίσκο. ΄Εχουν διάμετρο ∼2−20 pc. Η πυκνότη-
τα των αστέρων κοντά στο κέντρο ενός ανοικτού σμήνους είναι ∼5 αστέρες pc−3.
΄Εχουν παρατηρηθεί ∼ 103 ανοικτά σμήνη, ο δε συνολικός αριθμός τους (στον
Γαλαξία) υπολογίζεται σε ∼104−105.
Τα νεότερα ανοικτά σμήνη, όπως το ζεύγος h και ξ του Περσέα, έχουν ηλικία

∼5×106 y. Οι Πλειάδες του Ταύρου έχουν ηλικία ∼20×106 y, ενώ οι Υάδες του
Ταύρου ∼400× 106 y. Υπάρχει μία σαϕής διάκριση μεταξύ των νεότερων και των
παλαιότερων ανοικτών σμηνών. Συγκεκριμένα, τα νεότερα ϕαίνονται πυκνότερα,
ενώ τα παλαιότερα είναι αραιότερα και δείχνουν να οδεύουν σε διάλυση.
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3.4 AstrikoÐ plhjusmoÐ

Ανάλογα με τη χημική τους σύσταση και την ηλικία τους, οι αστέρες του Γαλαξία
ανήκουν στον «αστρικό πληθυσμό Ι» ή στον «αστρικό πληθυσμό Ι Ι». Συγκεκριμέ-
να, στον πληθυσμό Ι περιέχονται αστέρες πολύ νέοι σε ηλικία, των οποίων η χημική
σύσταση είναι πλούσια σε μέταλλα (στην αστροϕυσική, ως μέταλλα αναϕέρονται
όλα τα στοιχεία τα βαρύτερα του ηλίου).
Στον πληθυσμό Ι Ι ανήκουν κυρίως οι αστέρες των σϕαιρωτών αστρικών σμη-

νών. Οι αστέρες αυτοί είναι μεγάλης ηλικίας (&8× 109 y)· η περιεκτικότητά τους
σε μέταλλα είναι μόλις ∼ 1

10 εκείνης του πληθυσμού Ι.

3.5 Mesoastrik  Ôlh

Η ύλη που υπάρχει μεταξύ των αστέρων του Γαλαξία ονομάζεται «μεσοαστρική
ύλη»(interstellar medium). Η ύλη αυτή έχει πρωτογενή και δευτερογενή προ-
έλευση, δηλαδή μερικώς είναι το ‘αρχέγονο υλικό’ που δημιούργησε τον γαλαξία
και μερικώς είναι το υλικό που εκτινάσσεται στον μεσοαστρικό χώρο όταν κατασ-
τρέϕονται με εκρηκτικό τρόπο προϋπάρχοντες αστέρες (π.χ., οι υπερκαινοϕανείς
αστέρες). Η μεσοαστρική ύλη αποτελείται κυρίως από ουδέτερο υδρογόνο (Η Ι),
από ιονισμένο υδρογόνο (Η Ι Ι), από άλλα βαρύτερα στοιχεία και μόρια σε μικρότε-
ρη αναλογία. Τα συστατικά της μεσοαστρικής ύλης έχουν τη μορϕή αερίου, οπότε
κάνουμε λόγο για το «μεσοαστρικό αέριο», και τη μορϕή σκόνης, οπότε κάνουμε
λόγο για τη «μεσοαστρική σκόνη».
Η τυπική πυκνότητα της μεσοαστρικής ύλης είναι ∼ 0.8 άτομα cm−3 ή 1.3 ×

10−24 g cm−3. Η τυπική χημική σύστασή της είναι ∼ 70−80% υδρογόνο, ∼
96−98% υδρογόνο και ήλιο μαζί, και το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από βαρύ-
τερα στοιχεία. Το μεσοαστρικό αέριο απότελείται κατά 95% από ουδέτερα άτομα
και μόρια, και κατά 5% από ιονισμένη ύλη.

3.6 Mesoastrik� nefel¸mata

Ορισμένες μεσοαστρικές περιοχές έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα μεσοαστρικής ύλης,
δηλαδή ∼ 10−105 άτομα cm−3. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται «μεσοαστρικά νε-
ϕελώματα» (interstellar nebulae).
Τα «ϕωτεινά νεϕελώματα» (bright nebulae) αποτελούνται κυρίως από ιονισμέ-

νο υδρογόνο (Η Ι Ι, «περιοχές Η Ι Ι»), το οποίο διεγείρεται από την ακτινοβολία
των αστέρων που περιέχονται σε αυτά (ϕασματικών τύπων από O5 έως B1). Στην
περίπτωση αυτή, κάνουμε λόγο για «νεϕελώματα εκπομπής» (emission nebulae).
Οι διαστάσεις των νεϕελωμάτων αυτών είναι ∼ 0.05−200 pc. Γνωστό είναι το
νεϕέλωμα εκπομπής του Ωρίωνα.
΄Οταν τα ϕωτεινά νεϕελώματα έχουν αρκετή μεσοαστρική σκόνη, τότε ανακλούν

το ϕως των αστέρων που περιέχονται σε αυτά (ϕασματικών τύπων B2 έως A0).
Συνεπώς το ϕως τους δεν εκπέμπεται από αυτά τα ίδια, αλλά είναι ανακλώμενο
ϕως από τους αστέρες τους οποίους περιβάλλουν. Για αυτό τον λόγο, λέγονται
«νεϕελώματα ανάκλασης» (reflection nebulae).
Τα «σκοτεινά νεϕελώματα» (dark nebulae) έχουν την ίδια σύσταση με τα προ-

ηγούμενα, αλλά δεν περιβάλλουν αστέρες, ούτε βρίσκονται κοντά σε αστέρες. Το
απότέλεσμα είναι να μην ϕωτίζονται από εκπομπή ή ανάκλαση και να παραμένουν
σκοτεινά. Η διάμετρός τους είναι μερικές εκατοντάδες παρσέκ.
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3.7 Mesoastrik  aktinobolÐa

Η μεσοαστρική ακτινοβολία αποτελείται από την ακτινοβολία των 21 cm του
ουδέτερου υδρογόνου, «συνεχή ραδιοεκπομπή», «ακτινοβολία X και γ», και
«κοσμική ακτινοβολία».
Η ακτινοβολία των 21 cm εκπέμπεται από τα «νέϕη ουδέτερου υδρογόνου» (Η Ι,

«περιοχές Η Ι»). Αυτή οϕείλεται στην υπέρλεπτη υϕή της θεμελιώδους στάθμης
του ατόμου του υδρογόνου. Συγκεκριμένα, το spin του περιϕερειακού ηλεκτρόνιου
είναι δυνατό να μεταπέσει από θέση παράλληλη, ως προς το spin του πρωτόνιου
στον πυρήνα, σε θέση αντιπαράλληλη. Οι δύο αυτές στάθμες έχουν μικρή εν-
εργειακή διαϕορά και η συχνότητα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-
βολίας (Εξ. 1.25, 1.27) είναι νHI = 1420.6MHz που αντιστοιχεί σε μήκος κύματος
λHI ≈ 21 cm. Σύμϕωνα με την κβαντομηχανική, η πιθανότητα για την πραγ-
ματοποίηση μίας μετάπτωσης στο spin του ηλεκτρόνιου είναι εξαιρετικά μικρή.
΄Ομως το ουδέτερο υδρογόνο είναι άϕθονο στον Γαλαξία, οπότε η χαρακτηριστική
γραμμή των 21 cm ανιχνεύεται έντονα. Στη βιβλιογραϕία (κυρίως την εκλαϊκευμέ-
νη), η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των 21 cm του ουδέτερου υδρογόνου λέγεται
συχνά ‘μουσική του Γαλαξία’ ή ‘γαλαξιακή μουσική’.

3.8 H m�za tou GalaxÐa

3.8.1 Upologismìc thc m�zac apì thn kampÔlh peri-
strof c tou GalaxÐa

΄Ενας τρόπος υπολογισμού της μάζας του Γαλαξία προκύπτει από την παρατηρού-
μενη «καμπύλη περιστροϕής», δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η
τροχιακή ταχύτητα, υ, με την απόσταση από το γαλαξιακό κέντρο, r. Εξισώνοντας
το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης, m(r) υ(r)2/r όπου m(r) η μάζα στο r, με το
μέτρο της βαρυτικής έλξης, GM(r)m(r)/r2 όπουM(r) η μάζα του Γαλαξία μέχρι
την απόσταση r, και λύνοντας ως προς τη μάζα M(r), βρίσκουμε

M(r) =
r υ(r)2

G
. (3.1)

Στο Σχήμα 3.1 δίνεται η παρατηρούμενη καμπύλη περιστροϕής του Γαλαξία
μας. Από το διάγραμμα αυτό διαπιστώνουμε ότι οι τροχιακές ταχύτητες δεν έχουν
‘Κεπλεριανή συμπεριϕορά’ με την έννοια ότι δεν ισχύει για αυτές ο τρίτος νόμος
του Kepler. Για το Ηλιακό Σύστημα, ο νόμος αυτός έχει την ακόλουθη διατύ-
πωση: «ο λόγος του τετραγώνου της περιόδου ενός πλανήτη προς τον κύβο του
μεγάλου ημιάξονα της ελλειπτικής τροχιάς του είναι σταθερός». Συγκεκριμένα,
παριστάνοντας με P την περίοδο ενός πλανήτη και θεωρώντας για αυτόν κυκλική
τροχιά ακτίνας a (η περίπτωση ελλειπτικής τροχιάς με μεγάλο ημιάξονα a δεν
διαϕέρει ριζικα), παίρνουμε τη σχέση

P =
2π a

υ
. (3.2)

Με χρήση αυτής, απαλείϕουμε το υ από την ισότητα μεταξύ κεντρομόλου δύναμης
και βαρυτικής έλξης, αναδιατάσσουμε τους όρους, και βρίσκουμε

P 2 =
4π2

GM⊙
a3. (3.3)
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Σχήμα 3.1: Η ταχύτητα περιστροϕής του Γαλαξία ως συνάρτηση της απόστασης
από το γαλαξιακό κέντρο.

Ο συντελεστής 4π2

GM⊙
είναι μία σταθερά για το Ηλιακό Σύστημα, οπότε το τε-

τράγωνο της περιόδου προκύπτει ανάλογο του κύβου της ακτίνας. Εναλλακτικά,
μπορούμε να απαλείψουμε από την Εξίσωση 3.3 το P με χρήση της Εξίσωσης 3.2,
και να πάρουμε τη σχέση

υ =
√
GM⊙

1√
a
, (3.4)

που εκϕράζει την Κεπλεριανή συμπεριϕορά της τροχιακής ταχύτητας, δηλαδή ότι
αυτή είναι αντιστρόϕως ανάλογη προς την τετραγωνική ρίζα της ακτίνας. Η Κεπλε-
ριανή συμπεριϕορά χαρακτηρίζει κάθε ϕυσικό σύστημα του οποίου η μάζα βρίσκεται
σχεδόν όλη στο κεντρικό σώμα (η μάζα του Ηλιακού Συστήματος είναι σχεδόν όλη
συγκεντρωμένη στον ΄Ηλιο).
Από το Σχήμα 3.1 ϕαίνεται ότι η τροχιακή ταχύτητα δεν μεταβάλλεται όπως

ορίζει η Εξίσωση 3.4, συνεπώς η μάζα του Γαλαξία δεν είναι συγκεντρωμένη μόνον
στην κεντρική περιοχή του. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει άϕθονη ύλη στην άλω
του Γαλαξία, αλλά και πέραν του ορατού άκρου της, που όμως δεν έχει καταστεί
δυνατό να ανιχνευθεί με οπτικές παρατηρήσεις. ΄Οπως αναϕέρεται και στην § 3.1,
εικάζεται ότι η άλως μπορεί να περιέχει σκοτεινή ύλη που δεν αλληλεπιδρά με την
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία· μπορεί να παρατηρηθεί μόνο μέσω της βαρυτικής
αλληλεπίδρασής της με τη συνήθη ύλη.
Θέτοντας στην Εξίσωση 3.1 r ∼ 70 kpc και υ ∼ 250 km s−1, παίρνουμε ως

εκτίμηση για τη μάζα του Γαλαξία μας MΓ ∼ 1012 M⊙. Η εκτίμηση αυτή είναι
∼ 5–10 ϕορές μεγαλύτερη από τις τιμές που αναϕέρονται σε παλαιότερα βιβλία
Κοσμολογίας.

3.8.2 Upologismìc thc m�zac apì to Je¸rhma Virial

Το Θεώρημα Virial αναϕέρεται σε συστήματα των οποίων η μορϕή παραμένει
κατά μέσον όρο σταθερή· δεν αλλάζει με τον χρόνο. Για τέτοια συστήματα, το
άθροισμα της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας, W , και του διπλάσιου της κινητικής
ενέργειας, T , είναι ίσο με το μηδέν,

W + 2T = 0. (3.5)
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Η βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός συστήματος (π.χ. του Γαλαξία) με μάζα
M και ακτίνα R δίνεται από τη σχέση

W = −β
GM2

R
, (3.6)

όπου ο αριθμητικός συντελεστής β είναι μικρότερος της μονάδας.
Η κινητική ενέργεια γράϕεται ως

T =
1

2
M

⟨
υ2

⟩
, (3.7)

όπου
⟨
υ2

⟩
είναι η μέση τιμή του τετραγώνου των ταχυτήτων των παρατηρούμενων

μελών του συστήματος (για το παράδειγμά μας, των αστέρων του Γαλαξία).
Λύνοντας την Εξίσωση 3.5 ως προς την μάζα του συστήματος, βρίσκουμε

M =
R

⟨
υ2

⟩
β G

. (3.8)

Θέτοντας στην Εξίσωση 3.8 β = 3
5 (όπως στην Εξ. 2.37), R ∼ 40 kpc και⟨

υ2
⟩
∼6× 104 km2 s−2, παίρνουμε και πάλι ως εκτίμηση για τη μάζα του Γαλαξία

την τιμή MΓ∼1012 M⊙.
Το Θεώρημα Virial μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον υπολογισμό της μάζας

ενός σμήνους γαλαξιών (αϕού και τα σμήνη γαλαξιών είναι συστήματα των οποίων
η μορϕή παραμένει κατά μέσον όρο σταθερή).
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Kef�laio 4

GalaxÐec

4.1 Taxinìmhsh twn galaxi¸n kat� Hubble

Παρατηρήσεις σε περιοχές του ουρανού μακρυά από τον γαλαξιακό δίσκο αποκα-
λύπτουν αμυδρά νεϕελώματα, τα οποία έδιναν παλαιότερα στους αστρονόμους την
εντύπωση ότι ανήκουν στον Γαλαξία. ΄Αρχισαν όμως σιγά–σιγά να εκϕράζονται
αμϕιβολίες για το εάν πράγματι αυτά τα νεϕελωματα ανήκουν στον Γαλαξία. Η
απάντηση στο κομβικό αυτό ερώτημα δόθηκε από τον Αμερικανό αστρονόμο Edwin
Hubble (1889-1953).
Κατά την περίοδο 1923–1924, ο Hubble ερεύνησε προσεκτικά τις ϕωτογραϕίες

που είχε από τό ‘νεϕέλωμα της Ανδρομέδας ’ (έτσι ονομαζόταν τότε ο ομώνυμος
γαλαξίας). Σε αυτές, κατάϕερε να διακρίνει κηϕείδες αστέρες και να υπολογίσει
την απόσταση του νεϕελώματος χρησιμοποιώντας τη σχέση περιόδου–απόλυτου
μεγέθους για τους κηϕείδες (§ 2.14.1), καθώς και τη σχέση απόλυτου μεγέθους –
ϕαινόμενου μεγέθους –απόστασης (Εξ. 2.10). Τα αποτελέσματα του Hubble έ-
δειξαν ότι το νεϕέλωμα της Ανδρομέδας είναι ένα γιγαντιαίο συγκρότημα αστέ-
ρων σε πολύ μεγάλη απόσταση από το δικό μας. ΄Εγινε λοιπόν κατανοητό ότι το
Σύμπαν είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο πίστευαν παλαιότερα και ότι ‘κατοικεί-
ται’ από πελώρια συγκροτήματα αστέρων, όπως το δικό μας και το νεϕέλωμα της
Ανδρομέδας. Τα συγκροτήματα αυτά ονομάσθηκαν γαλαξίες (galaxies)· αυτοί
είναι οι δομικοί λίθοι του Σύμπαντος. Η κοσμολογία ‘γράϕτηκε από την αρχή’
όταν έγινε πλέον αντιληπτό ότι στο Σύμπαν υπάρχουν ‘αμέτρητοι’ γαλαξίες σαν
τον Γαλαξία και τον γαλαξία της Ανδρομέδας.
Ο Hubble πρότεινε ένα σύστημα ταξινόμησης των γαλαξιών, το οποίο έχει ως

βάση τη γεωμετρία τους. Σήμερα, το σχήμα ταξινόμησης των γαλαξι-
ών κατά Hubble χρησιμοποιείται ευρύτατα. Σύμϕωνα με αυτό, οι γαλαξίες
διακρίνονται σε ελλειπτικούς (ellipticals, E), σπειροειδείς (spirals, S),
και ανώμαλους (irregulars, I).
Οι ελλειπτικοί γαλαξίες έχουν ελλειπτικό σχήμα. Συμβολίζονται με το γράμμα

E συνοδευόμενο από έναν ακέραιο (E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7) που
είναι ίσος με το δεκαπλάσιο της πλάτυνσης, 10× a−b

a . Τα a και b είναι ο μεγάλος
και ο μικρός ημιάξονας της έλλειψης, από την περιστροϕή της οποίας παράγε-
ται το συγκεκριμένο ελλειπτικό σχήμα. ΄Εχει διαπιστωθεί ότι πολλοί ελλειπτικοί
γαλαξίες είναι στην πραγματικότητα τριαξονικοί, δηλαδή περιγράϕονται από τρεις
άνισους ημιάξονες a > b > c. ΄Οταν η πλάτυνση είναι μεγαλύτερη του 0.7, τότε ο
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συγκεκριμένος γαλαξίας έχει σχήμα αμϕίκυρτου ϕακού. Σήμερα, τέτοιοι γαλαξίες
ταξινομούνται, χωριστά από τους ελλειπτικούς, ως ϕακοειδείς lenticulars, S0.
Οι ελλειπτικοί γαλαξίες περιέχουν αστέρες του πληθυσμού Ι Ι και έχουν ε-

λάχιστη μεσοαστρική ύλη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νέοι αστέρες στους
γαλαξίες αυτούς. Ανάλογα με τις διαστάσεις τους, διακρίνονται σε «γίγαντες» και
σε «νάνους». ΄Εχουν διαμέτρους ∼2−25 pc.
Οι σπειροειδείς γαλαξίες χωρίζονται σε «κανονικούς» (normal) και σε «ραβδω-

τούς» (barred, SB). Οι κανονικοί σπειροειδείς γαλαξίες έχουν δύο σπείρες που
εκτυλίσσονται επί του γαλαξιακού επιπέδου από δύο αντιδιαμετρικά σημεία του
γαλαξιακού πυρήνα. Στους ραβδωτούς γαλαξίες, οι σπείρες δεν ξεκινούν ακριβώς
από τον γαλαξιακό πυρήνα, αλλά από μία ράβδο που διαπερνά τον πυρήνα.
Ανάλογα με το πόσο σϕικτά ϕαίνονται να είναι τυλιγμένες οι σπείρες γύρω από

τον πυρήνα, οι σπειροειδείς γαλαξίες διακρίνονται στους τύπους a (= σϕικτά τυλιγ-
μένες σπείρες), b (= χαλαρά τυλιγμένες σπείρες), και c (= πολύ χαλαρά τυλιγμένες
σπείρες, με αποτέλεσμα ο γαλαξίας να ομοιάζει με το γράμμα S όταν είναι κανο-
νικός, ή με το γράμμα Z όταν είναι ραβδωτός). ΄Ωστε ένας σπειροειδής γαλαξίας
μπορεί να ανήκει σε μία από τις περιπτώσεις Sa, Sb, Sc, SBa, SBb, SBc.
Οι σπειροειδείς γαλαξίες έχουν άϕθονη μεσοαστρική ύλη. Σε αυτούς παρα-

τηρούνται πολλοί νέοι αστέρες. Επίσης ο πληθυσμός Ι αυξάνεται σε βάρος του
πληθυσμού Ι Ι προοδευτικά από την υποκατηγορία περιτύλιξης a προς την υπο-
κατηγορία περιτύλιξης c. Οι διάμετροι των σπειροειδών γαλαξιών ϕτάνουν μέχρι
50 kpc.
Οι ανώμαλοι γαλαξίες έχουν ακανόνιστο (= ανώμαλο) γεωμετρικό σχήμα.

Ταξινομούνται στους «ανώμαλους γαλαξίες τύπου Ι» και στους «ανώμαλους γα-
λαξίες τύπου Ι Ι». Η διάκριση είναι μάλλον ασαϕής και χρειάζεται να έχει κάποιος
παρατηρησιακή εμπειρία για να καταλάβει τη διαϕορά τους. Οι ανώμαλοι γαλαξίες
είναι πολύ πλούσιοι σε μεσοαστρική ύλη και σε αστέρες του πληθυσμού Ι (πιο
πλούσιοι από τους σπειροειδείς). ΄Εχουν μικρές σχετικά διαστάσεις (∼5−10 kpc).

4.2 Oi speÐrec twn speiroeid¸n galaxi¸n

Σήμερα επικρατεί η άποψη ότι οι σπείρες είναι «κύματα πυκνότητας», δηλαδή ο
γεωμετρικός τόπος των μεγίστων πυκνότητας ενός σπειροειδούς γαλαξία. Υπάρ-
χουν βέβαια αστέρες και μεταξύ των σπειρών, αλλά εκεί η πυκνότητά τους (= αστέ-
ρες ανα κυβικό παρσέκ) είναι μικρότερη. ΄Ετσι οι σπείρες δεν αποτελούνται από
τους ίδιους πάντοτε αστέρες, δηλαδή δεν είναι «υλικές σπείρες» με την έννοια της
υδροδυναμικής. Οι αστέρες περνούν μέσα από τις σπείρες, παρατείνοντας όμως την
παραμονή τους εκεί, οπότε συντελούν στην αύξηση της πυκνότητας των σπειρών.
Το ϕαινόμενο μοιάζει με την ‘αύξηση της πυκνότητας των αυτοκινήτων κοντά στα
διόδια των εθνικών οδών’. ΄Ενας παρατηρητής από μεγάλο ύψος δύσκολα αντιλαμ-
βάνεται ότι αυτό το μέγιστο πυκνότητας δημιουργείται από κινούμενα αυτοκίνητα,
τα οποία συμβάλλουν επί μικρό χρονικό διάστημα στην αύξηση της πυκνότητας,
αλλά στη συνέχεια απομακρύνονται για να πάρουν τη θέση τους τα επόμενα αυ-
τοκίνητα. ΄Ετσι τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στα διόδια δεν είναι πάντοτε τα
ίδια.
΄Εχουν προταθεί δύο θεωρίες για τη δημιουργία των σπειρών. Σύμϕωνα με

την πρώτη θεωρία, ένας ‘επισκέπτης γαλαξίας ’ πλησιάζει τον εξεταζόμενο γαλαξία
και δημιουργεί δύο παλιρροϊκά κύματα, ένα προς το μέρος του και ένα προς την
αντίθετη διεύθυνση. Μετά την απομάκρυνση του επισκέπτη, τα δύο παλιρροϊκά
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κύματα εξελίσσονται σε σπειροειδή κύματα πυκνότητας.
Η δεύτερη θεωρία στηρίζεται στις εσωτερικές αστάθειες των γαλαξιών. Σημα-

ντικό ρόλο έχουν εδώ οι ραβδοειδείς συγκεντρώσεις ύλης γύρω από τον πυρήνα
του εξεταζόμενου γαλαξία. Η εμϕάνιση μίας ράβδου στην περιοχή του πυρήνα
εξηγείται από το γεγονός ότι η παραμικρή ασυμμετρία στη βαρυτική συστολή του
«πρωτογαλαξία», δηλαδή του συστήματος που δημιούργησε τον γαλαξία, οδηγεί σε
σχήμα ράβδου. Η ράβδος ϕτάνει μέχρι το σημείο συμπεριστροϕής των αστέρων,
ενώ μακρύτερα οι αστέρες επιβραδύνουν τη γωνιακή τους ταχύτητα, με αποτέλε-
σμα να εμϕανισθούν συρόμενες σπείρες στην εξωτερική περιοχή του γαλαξιακού
δίσκου. Οι σπείρες είναι στην αρχική ϕάση υλικές σπείρες. Στη συνέχεια, εξελίσ-
σονται σε κύματα πυκνότητας, με τους αστέρες να έρχονται μέσα σε αυτές και να
ϕεύγουν έξω από αυτές.

4.3 Ta Nèfh tou Maggell�nou

Τα Νέϕη του Μαγγελλάνου είναι δύο μικροί ανώμαλοι γαλαξίες, συνοδοί του
Γαλαξία μας. Παρατηρούνται με γυμνό οϕθαλμό από το νότιο ημισϕαίριο.
Το Μεγάλο Νέϕος του Μαγγελλάνου βρίσκεται σε απόσταση ∼ 160 kly. Το

Μικρό απέχει ∼ 210 kly. ΄Εχουν διαμέτρους ∼ 35 kly και 15 kly, αντίστοιχα.
Περιέχουν άϕθονη μεσοαστρική ύλη, ϕωτεινά νεϕελώματα, και σκοτεινά νεϕελώ-
ματα. Εκπέμπουν ραδιοκύματα· μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
των 21 cm δείχνουν ότι το Μικρό Νέϕος του Μαγγελλάνου είναι πιο πλούσιο σε
ουδέτερο υδρογόνο από το Μεγάλο. Παρατηρούνται και στα δύο πηγές ακτίνων
X.

4.4 O galaxÐac thc Andromèdac

Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας βρίσκεται σε απόσταση ∼ 2.5Mly. ΄Εχει διάμετρο
∼120 kly. Είναι ‘πανομοιότυπος ’ με τον Γαλαξία μας (εμϕάνιση, διαστάσεις, δομή,
μάζα, ενδογαλαξιακά αντικείμενα, περιστροϕή, ραδιοακτινοβολία, δύο συνοδοί γα-
λαξίες). Η άλως του περιέχει ∼ 400 σϕαιρωτά αστρικά σμήνη. Στο γαλαξια-
κό του επίπεδο υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανοικτών αστρικών σμηνών.
Παρατηρούνται εκτεταμένες περιοχές ουδέτερου υδρογόνου (Η Ι) και ιονισμένου
υδρογόνου (Η Ι Ι).
Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας πλησιάζει τον Γαλαξία με ταχύτητα ∼300 km s−1.

Υπολογίζεται ότι οι δύο γαλαξίες θα συγκρουσθούν σε ∼5× 109 y.
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5. Η τοπική ομάδα γαλαξιών 
Στην “κοσμολογική γειτονιά” μας υπάρχουν συγκεντρωμένοι υπό μορφή ολιγομελούς 

ομάδας με βαρυτική συνοχή 30 περίπου γαλαξίες. Από αυτούς όμως οι 17 διακρίνονται ως  
σημαντικότεροι (3 σπειροειδείς, οι οποίοι και δεσπόζουν της ομάδας, 10 ελλειπτικοί, κυρίως 
νάνοι, και 4 ανώμαλοι). Η ομάδα αυτή αναφέρεται ως η τοπική ομάδα γαλαξιών (the local 
group of galaxies). Οριοθετείται από τον Γαλαξία μας στο ένα νοητό άκρο και από τον γαλαξία 
της Ανδρομέδας στο άλλο νοητό άκρο, δηλαδή έχει μία τυπική διάμετρο  ~750 kpc (~2.5 Mly). 
Κινείται ως σύνολο προς το σμήνος γαλαξιών της Παρθένου με ταχύτητα  ~250 km s-1. 
 
6. Πολλαπλά συστήματα γαλαξιών  

Οι γαλαξίες συγκροτούν πολλαπλά συστήματα με αυξανόμενη πολυπλοκότητα. 
Παρατηρούνται «διπλοί γαλαξίες» (σε αναλογία με τους διπλούς αστέρες), «τριπλοί γαλαξίες» 
(σε αναλογία με τους τριπλούς αστέρες), κ.ο.κ. Στον Άτλαντα του Ουρανού του Palomar 
περιελήφθησαν, από την πρώτη του έκδοση, περί τα 100000 πολλαπλά συστήματα γαλαξιών. 
Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 50% των γαλαξιών είναι μέλη τέτοιων συστημάτων.  

Ο Zwicky ταξινομεί τα πολλαπλά συστήματα γαλαξιών ως εξής. 
1. Ομάδες γαλαξιών. Πρόκειται για ολιγομελείς, βαρυτικά χαλαρές συγκεντρώσεις γαλαξιών. 
Μία ομάδα γαλαξιών μπορεί να έχει έως 100 γαλαξίες–μέλη. Η τοπική ομάδα γαλαξιών αποτελεί 
παράδειγμα ομάδας γαλαξιών.  
2. Νέφη γαλαξιών. Πρόκειται για μεγάλες ομάδες γαλαξιών χωρίς αισθητή συγκέντρωση και 
χωρίς συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα, σε αναλογία με τα ανοικτά αστρικά σμήνη (Κεφ. 3, 
Παρ. 3). Περιέχουν συνήθως λίγες εκατοντάδες γαλαξίες–μέλη.  
3. Σμήνη γαλαξιών. Πρόκειται για πολυπληθείς, βαρυτικά συνεκτικές συγκεντρώσεις γαλαξιών. 
Ως προς το σχήμα τους, τα σμήνη γαλαξιών διακρίνονται σε «ανώμαλα σμήνη» (irregular 
clusters) με ασαφές γεωμετρικό σχήμα και μικρή ή ανύπαρκτη σφαιρική συμμετρία ή κεντρική 
συγκέντρωση, και σε «κανονικά σμήνη» (regular clusters) με σαφές σφαιρικό σχήμα (σφαιρική 
συμμετρία) και εμφανή κεντρική συγκέντρωση. Ένα σμήνος γαλαξιών μπορεί να έχει έως και 
10000 γαλαξίες–μέλη. Πολύ γνωστά σμήνη είναι το Σμήνος της Παρθένου (Virgo Cluster) σε 
απόσταση  ~50 Mly με  ~3000 γαλαξίες, το Σμήνος της Κόμης της Βερενίκης (Coma Berenices 
Cluster) σε απόσταση  ~300 Mly με  ~10000 γαλαξίες, και το Σμήνος του Ηρακλή (Hercules 
Cluster) σε απόσταση  ~650 Mly με  ~5000 γαλαξίες. Το  Σμήνος της Κόμης της Βερενίκης είναι 
κανονικό σμήνος (δηλαδή έχει σφαιρικό σχήμα και εμφανή κεντρική συγκέντρωση), ενώ τα 
άλλα δύο είναι ανώμαλα σμήνη. 

Οι γαλαξίες ενός πολλαπλού συστήματος, καθώς κινούνται μέσα στο σύστημα, 
συγκρούονται μεταξύ τους. Το «φαινόμενο της σύγκρουσης των γαλαξιών» είναι έντονο στα 
πολυπληθή σμήνη γαλαξιών, όπου η πυκνότητα των γαλαξιών–μελών είναι μεγάλη. Πάντως 
σύγκρουση γαλαξιών μπορεί να συμβεί ακόμη και σε μία ολιγομελή ομάδα γαλαξιών. Π.χ., 
αναμένεται ότι στην τοπική ομάδα γαλαξιών ο Γαλαξίας μας θα συγκρουσθεί με τον γαλαξία της 
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Ανδρομέδας σε  ~6 Gy.  
Η σύγκρουση γαλαξιών μέσα σε ένα πλούσιο σμήνος μπορεί να συμβεί κατά τους εξής 

τρεις τρόπους. (1) Δύο ανόμοιου μεγέθους γαλαξίες, δηλαδή ένας μεγάλος και ένας μικρός, 
πλησιάζουν πολύ κοντά, οπότε ο μικρός απορροφάται από τον μεγάλο. Το φαινόμενο αυτό 
αναφέρεται ως «γαλαξιακός κανιβαλισμός». Ορισμένοι πολύ μεγάλοι γαλαξίες, παρατηρούμενοι 
σε κεντρικές περιοχές σμηνών, οφείλουν το μέγεθός τους στον γαλαξιακό κανιβαλισμό. (2) Δύο 
ισομεγέθεις περίπου γαλαξίες πλησιάζουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, οπότε περνούν ο ένας μέσα 
από τον άλλο χωρίς να υπάρξει ενσωμάτωσή τους. Κατά την σύγκρουση αυτού του τύπου, δεν 
παρατηρούνται εξατομικευμένες συγκρούσεις των αστέρων τους. Μόνον η μεσοαστρική ύλη των 
δύο γαλαξιών συγκρούεται εντονότατα και δημιουργεί κοινό μεσοαστρικό υπόβαθρο, από το 
οποίο εκπέμπεται ισχυρότατη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. (3) Δύο ισομεγέθεις περίπου 
γαλαξίες πλησιάζουν με μέτρια ταχύτητα. Τότε δεν παρατηρείται το φαινόμενο του γαλαξιακού 
κανιβαλισμού, ούτε γρήγορη απομάκρυνση που αφήνει σχεδόν αμετάβλητους τους δύο γαλαξίες. 
Εδώ εκδηλώνονται έντονα παλιρροϊκά φαινόμενα του ενός επί του άλλου, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία σπειρών, οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν και μετά τη σύγκρουση, ή γεφυρών ύλης 
μεταξύ των γαλαξιών, ή ακανόνιστων πιδάκων ύλης. 

 
7. Προσδιορισμός των αποστάσεων γαλαξιών και σμηνών γαλαξιών  

Το πρόβλημα του προσδιορισμού των αποστάσεων γαλαξιών και σμηνών γαλαξιών είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο. Για την επίλυσή του, έχουν αναπτυχθεί λίγες σχετικά μέθοδοι, από τις οποίες 
οι κυριότερες και γνωστότερες είναι οι ακόλουθες. 
1. Χρησιμοποιούμε τον νόμο περιόδου–απολύτου μεγέθους (Κεφ. 2, Παρ. 11.1), που λέγεται και 
νόμος περιόδου–φωτεινότητας  ή, επίσης,  νόμος περιόδου–λαμπρότητας, για έναν κηφείδη 
αστέρα, ο οποίος παρατηρείται στον άγνωστης απόστασης γαλαξία. Από τον νόμο αυτόν 
προκύπτει το απόλυτο μέγεθος, Μ, του παρατηρούμενου κηφείδη αστέρα. Με τη φωτογραφική 
συγκριτική μέθοδο προσδιορίζεται εύκολα και το φαινόμενο μέγεθός του,  m. Οπότε η σχέση 
απολύτου–φαινομένου  μεγέθους (Κεφ. 2, Παρ. 2.1, Εξ. [2.10])  

)log(55 rmM −+=  

δίδει την απόσταση του κηφείδη αστέρα r σε pc, άρα και του γαλαξία που τον περιέχει. Η 
μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για αποστάσεις μέχρι  ~30 Mpc. 
2. Στον άγνωστης απόστασης γαλαξία, εντοπίζουμε υπερκαινοφανή αστέρα ορισμένου τύπου  
και βρίσκουμε το φαινόμενο μέγεθός του, m, με τη φωτογραφική συγκριτική μέθοδο. Στη 
συνέχεια, θεωρούμε ότι τα απόλυτα μεγέθη των υπερκαινοφανών αστέρων  αυτού του τύπου 
είναι κατά προσέγγιση γνωστά, οπότε και το απόλυτο μέγεθος, M, του παρατηρούμενου 
υπερκαινοφανούς θεωρείται γνωστό. Με χρήση της σχέσης απολύτου–φαινομένου  μεγέθους 
προκύπτει η απόσταση του υπερκαινοφανούς, r, άρα και του γαλαξία που τον περιέχει. Η 
μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για αποστάσεις μέχρι  ~1 Gpc. 
3. Υποθέτουμε ότι το απόλυτο μέγεθος του λαμπρότερου γαλαξία ενός σμήνους γαλαξιών είναι 

  



 
Β. Γερογιάννη: «Κοσμολογία» 

47

γνωστό και χρησιμοποιούμε τη σχέση απολύτου–φαινομένου μεγέθους για τον προσδιορισμό της 
απόστασης ενός σμήνους, στο οποίο ο λαμπρότερος γαλαξίας έχει φαινόμενο μέγεθος m 
(μετρούμενο με τη φωτογραφική συγκριτική μέθοδο). 
4. Γίνεται χρήση της σχέσης Tully–Fisher, η οποία συνδέει την ταχύτητα περιστροφής ενός 
σπειροειδούς γαλαξία με την λαμπρότητά του, ή, ισοδύναμα, με το απόλυτο μέγεθός του, M. 
Συγκεκριμένα, όσο γρηγορότερα περιστρέφεται ένας σπειροειδής γαλαξίας, τόσο μεγαλύτερη 
μάζα έχει και τόσο λαμπρότερος είναι. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η σχέση απολύτου–
φαινομένου  μεγέθους για τον προσδιορισμό της απόστασης του σμήνους γαλαξιών, του οποίου 
ο συγκεκριμένος σπειροειδής γαλαξίας είναι μέλος. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για αποστάσεις 
μέχρι  ~100 Mpc. 
5. Σε πολύ μακρινούς γαλαξίες και σμήνη γαλαξιών γίνεται χρήση του κοσμολογικού νόμου του 
Hubble, ο οποίος περιγράφει τη διαστολή του Σύμπαντος. Συγκεκριμένα, o νόμος του Hubble 
συνδέει την ταχύτητα απομάκρυνσης, υ, ενός γαλαξία ή σμήνους γαλαξιών με την απόστασή 
του, r (σε Mpc), από τον παρατηρητή. Ισχύει προσεγγιστικά η σχέση 

,rH=υ                                                               (4.7.1) 
όπου  είναι η λεγόμενη σταθερά του Hubble. Η ταχύτητα απομάκρυνσης, υ, 

προσδιορίζεται από τη φασματική μετατόπιση προς το ερυθρό, z, που οφείλεται στο 
φαινόμενο Doppler, μέσω του τύπου 

-1-1 Mpcs km70≅H
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Ο τύπος αυτός είναι προσεγγιστικός και ισχύει για σχετικά μικρές φασματικές μετατοπίσεις 
( ). Ο ακριβής τύπος δίδεται από τη γενική θεωρία της σχετικότητας και ισχύει για κάθε 

τιμή της φασματικής μετατόπισης, 
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 Ο κοσμολογικός νόμος του Hubble  θα αναπτυχθεί λεπτομερέστερα στα επόμενα. 
 
8. Ραδιογαλαξίες, κβάζαρς, γαλαξίες Seyfert, μπλάζαρς 

Η ραδιοαστρονομία, που αναπτύχθηκε μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, ασχολείται με 
παρατηρήσεις ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ραδιοφωνική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει 
τα λεγόμενα ραδιοκύματα με μήκη κύματος από 1 mm έως 100 m. Σήμερα διαθέτουμε 
ραδιοχάρτες του ουρανού με πληθώρα ραδιοπηγών (αστέρες, νεφελώματα, γαλαξίες).  

Οι συνήθεις γαλαξίες εκπέμπουν ραδιοφωνική ακτινοβολία μικρής σχετικά ισχύος. Π.χ., 
ο γαλαξίας της Ανδρομέδας εκπέμπει ραδιοκύματα ισχύος  ~1038 erg s-1. Ο Γαλαξίας μας έχει 
αντίστοιχη ισχύ  ~1037 erg s-1. Γαλαξίες με ισχύ ραδιοκυμάτων μεγαλύτερη των 1040 erg s-1  
θεωρούνται ισχυρές ραδιοπηγές και αναφέρονται ως ραδιογαλαξίες ή ιδιάζοντες γαλαξίες. 
Φαίνεται ότι οι ραδιογαλαξίες διαθέτουν στον πυρήνα τους ενεργειακό μηχανισμό, ο οποίος 
εκλύει νέφος φορτισμένων υποατομικών σωματιδίων υψηλής ενέργειας. Τα σωματίδια αυτά 
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(κυρίως πρωτόνια και ηλεκτρόνια) έχουν ταχύτητα που πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός. 
Καθώς περιστρέφονται περί τις μαγνητικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου της ραδιοπηγής, 
παράγουν «ακτινοβολία σύγχροτρον», η οποία εκδηλώνεται ως ραδιοφωνική ακτινοβολία. 
Γνωστός ραδιογαλαξίας είναι ο Κύκνος Α σε απόσταση ~220 Mpc (~700 Mly), ο οποίος 
παρουσιάζει δύο κέντρα ραδιοφωνικής εκπομπής που απέχουν μεταξύ τους  ~100 kpc και που 
βρίσκονται σε συμμετρικές θέσεις ως προς το οπτικό είδωλο του γαλαξία αυτού.  

Οι κβάζαρς (quasars = quasi-stellar  radio sources) είναι αντικείμενα με πολύ έντονη 
ενεργειακή δραστηριότητα και πολύ μεγάλη φασματική μετατόπιση προς το ερυθρό, , η 

οποία κατά τον νόμο του Hubble αντιστοιχεί σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 250 Mpc (~800 
Μly). Αρχικά οι κβάζαρς ονομάσθηκαν και «ημιαστέρες» ή «αστρόμορφες ραδιοπηγές», επειδή 
τα οπτικά τους είδωλα φαινόντουσαν στις φωτογραφικές πλάκες σαν μικροί κυκλικοί δίσκοι, 
δηλαδή σαν αστέρες. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι στη συντριπτική  πλειοψηφία τους (~90%) οι 
κβάζαρς είναι «ραδιοφωνικά ανενεργοί» (radio-quiet quasars) και μόνο μία μικρή μειοψηφία 
(~10%) από αυτούς εμφανίζονται ως «ραδιοφωνικά ενεργοί» (radio-loud quasars). Σήμερα είναι 
γνωστοί περί τους 100000 κβάζαρς.  

06.0≥z

Ο πρώτος κβάζαρ παρατηρήθηκε το 1960 με το τηλεσκόπιο του Palomar, στη θέση που 
είχε ήδη εντοπισθεί ο ραδιογαλαξίας 3C48 (= 48η ραδιοπηγή στον 3ο κατάλογο του Cambridge). 
Το φάσμα του περιείχε γραμμές που ήταν αδύνατο να ταυτισθούν εργαστηριακά με 
οποιεσδήποτε γνωστές φασματικές γραμμές. Ο δεύτερος κβάζαρ παρατηρήθηκε το 1963 στη 
θέση που είχε ήδη εντοπισθεί ο ραδιογαλαξίας 3C273 (= 273η ραδιοπηγή του 3ου καταλόγου του 
Cambridge). Το φάσμα του ήταν ομοίως πολύ αινιγματικό. Αλλά ο ολλανδός αστρονόμος M. 
Schmidt είχε την έμπνευση να μετρήσει τους λόγους των μηκών κύματος των ισχυρότερων 
γραμμών του και να διαπιστώσει ότι πρόκειται απλώς για τις γνωστές γραμμές Ηα, Ηβ, Ηγ, Ηδ του 
υδρογόνου μετατοπισμένες προς το ερυθρό κατά z = 0.158. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα 
απομάκρυνσής του (Εξ. [4.7.3]) είναι  ~44x103 km s-1 και η απόστασή του σύμφωνα με τον νόμο 
του Hubble (Εξ. [4.7.1]) είναι  ~620 Mpc (~2 Gly). Το “κλειδί” επίλυσης του προβλήματος για 
τον 3C273 χρησιμοποιήθηκε και στον 3C48, οπότε διαπιστώθηκε ότι αυτός έχει μεγαλύτερη 
φασματική μετατόπιση, z = 0.367, άρα μεγαλύτερη ταχύτητα απομάκρυνσης, ~90x103 km s-1, 
και μεγαλύτερη απόσταση από εμάς, ~1.3 Gpc (~4 Gly). 

Το γεγονός ότι δεν έχουν παρατηρηθεί κβάζαρς με μικρή φασματική μετατόπιση (δηλαδή 
με  z < 0.06) σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κοντινοί κβάζαρς (δηλαδή με r < 800 Mly). Επομένως οι 
κβάζαρς έχουν παύσει να δημιουργούνται τουλάχιστον κατά τα τελευταία 800 My. Κατά τις 
σύγχρονες απόψεις, οι περισσότεροι κβάζαρς δημιουργήθηκαν στα πρώτα 4 Gy της εξέλιξης του 
Σύμπαντος, ενώ, ουσιαστικά, έπαυσαν να δημιουργούνται από την ηλικία των  ~8 Gy.     

Η φωτεινότητα ενός κβάζαρ, L, μπορεί να υπολογισθεί από τη φαινόμενη λαμπρότητά 
του, b, και από την απόστασή του, r, δηλαδή ως το γινόμενο της φαινόμενης λαμπρότητάς του 
επί το εμβαδόν της επιφάνειας σφαίρας ακτίνας ίσης με την απόστασή του. Για τον 3C273 
υπολογίζεται φωτεινότητα  ~1047 erg s-1 ή  ~25x1012 LΟ, δηλαδή 25 τρισεκατομμύρια  ηλιακές 

  



 
Β. Γερογιάννη: «Κοσμολογία» 

49

φωτεινότητες!. Η εντονότατη ενεργειακή δραστηριότητα, από 1045 έως 1049 erg s-1, είναι κοινό 
χαρακτηριστικό  για όλους τους κβάζαρς. Κατά την αρχική περίοδο της ανακάλυψής τους, ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθούν μηχανισμοί που να εξηγούν την ύπαρξη αντικειμένων με τέτοια 
κολοσσιαία ισχύ. Για να παρακάμψουν το «ενεργειακό πρόβλημα», επί αρκετά χρόνια οι 
ερευνητές συζητούσαν σοβαρά τη λεγόμενη «τοπική υπόθεση», σύμφωνα με την οποία οι 
κβάζαρς δεν βρίσκονται σε κοσμολογικές αποστάσεις, αλλά πλησιέστερα, ακόμη και κάπου στη 
“γειτονιά” μας. Για κάποιον λόγο, ενδεχομένως ως θραύσματα μίας βίαιης έκρηξης, έχουν 
μεγάλες ταχύτητες απομάκρυνσης, άρα οι ταχύτητες που υπολογίζονται από το φαινόμενο 
Doppler εξηγούνται με ένα τοπικό αίτιο (την έκρηξη) και όχι με ένα κοσμολογικό αίτιο (τον 
νόμο του Hubble).  

Με την τοπική υπόθεση λύνεται το ενεργειακό πρόβλημα των κβάζαρς (η φωτεινότητα 
ενός τοπικού κβάζαρ είναι πλέον πολύ μικρότερη, ως γινόμενο της φαινόμενης λαμπρότητάς του 
επί το εμβαδόν της επιφάνειας μίας σφαίρας πολύ μικρότερης ακτίνας). Όμως οι υποστηρικτές 
της τοπικής υπόθεσης δεν κατάφεραν να εξηγήσουν γιατί δεν παρατηρήθηκαν ποτέ κβάζαρς με 
φασματική μετάθεση προς το ιώδες, κάτι που έπρεπε να συμβαίνει στην περίπτωση της έκρηξης, 
αφού άλλα θραύσματα θα απομακρύνονταν (φασματική μετάθεση προς το ερυθρό) και άλλα θα 
πλησίαζαν (φασματική μετάθεση προς το ιώδες). Η τοπική υπόθεση πέρασε στο περιθώριο από 
τότε που οι ερευνητές κατάφεραν να περιγράψουν ενεργειακούς μηχανισμούς με κολοσσιαία 
ισχύ, όπως εκείνη των κβάζαρς. Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις, οι κβάζαρς είναι 
“υπερφωτεινά αντικείμενα” (ultraluminous objects) που εντοπίζονται στα κέντρα γαλαξιών. Ο 
γαλαξίας που “φιλοξενεί” στο κέντρο του έναν κβάζαρ αναφέρεται ως «ξενιστής γαλαξίας» (host 
galaxy). 

Οι γαλαξίες Seyfert ανακαλύφθηκαν περί το 1943 από τον C. Seyfert. Πρόκειται για 
σπειροειδείς γαλαξίες με λαμπρό συμπαγή πυρήνα, ο οποίος παρουσιάζει έντονη ενεργειακή 
δραστηριότητα και ισχυρές γραμμές εκπομπής στο φάσμα του. Οι γαλαξίες Seyfert έχουν 
φωτεινότητα από 1043 έως 1045  erg s-1. Συνεπώς οι φωτεινότεροι από αυτούς είναι συγκρίσιμοι 
με τους αμυδρούς κβάζαρς. Στην πλειοψηφία τους οι γαλαξίες Seyfert είναι ασθενείς ραδιοπηγές. 
Επιπλέον εκπέμπουν έντονη υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία. 

Οι μπλάζαρς (blazars) μοιάζουν με τους κβάζαρς στο οπτικό είδωλό τους, που θυμίζει 
το είδωλο απλού αστέρα,  και στην εξαιρετικά μεγάλη φωτεινότητά τους. Διαφέρουν από τους 
κβάζαρς στο γεγονός ότι το φάσμα τους στερείται γραμμών απορρόφησης και εκπομπής. Ο 
πρώτος μπλάζαρ βρίσκεται στην περιοχή που το 1929 ανακαλύφθηκε ο “μεταβλητός αστέρας” 
BL στον αστερισμό της Σαύρας (Lacerta). Εντέλει αποδείχθηκε ότι ο BL Lacertae δεν είναι 
μεταβλητός αστέρας, ούτε καν αστέρας. Πράγματι, κατά τη δεκαετία του 1970 ο J. Miller 
ανακάλυψε ότι το αντικείμενο αυτό περιβάλλεται από ομιχλώδη μανδύα. Μελετώντας το φάσμα 
του ομιχλώδους μανδύα, ανίχνευσε γραμμές απορρόφησης πανομοιότυπες με τις γραμμές 
απορρόφησης των ελλειπτικών γαλαξιών. Ώστε το αντικείμενο BL Lacertae είναι ένας 
ελλειπτικός γαλαξίας με εξαιρετικά φωτεινό κέντρο ή, ορθότερα, ένα εξαιρετικά φωτεινό 
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αντικείμενο στο κέντρο ενός ξενιστή ελλειπτικού γαλαξία. Αντικείμενα όπως αυτό ονομάζονται  
μπλάζαρς. Εκπέμπουν πολωμένο φως με ασαφές μη θερμικό φάσμα, τυπικό της ακτινοβολίας 
σύγχροτρον. Η ραδιοαστρονομική παρατήρηση των μπλάζαρς αποκαλύπτει διάχυτη 
ραδιοφωνική ακτινοβολία προερχόμενη από δύο κέντρα εκπομπής (όπως συμβαίνει και στον 
ραδιογαλαξία Κύκνο Α), τα οποία περιστοιχίζουν τον λαμπρό γαλαξιακό πυρήνα. Ο «πίδακας 
της ακτινοβολίας σύγχροτρον» (synchrotron radiation jet) φαίνεται ότι κείται επί της οπτικής 
ευθείας του παρατηρητή, οπότε ευνοείται η ακτινοβολία σύγχροτρον έναντι της ραδιοφωνικής 
ακτινοβολίας του μπλάζαρ. 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες απόψεις, οι ραδιογαλαξίες, οι κβάζαρς, οι γαλαξίες Seyfert, 
και οι μπλάζαρς αναφέρονται πλέον ενιαία ως ενεργοί γαλαξίες και οι πυρήνες τους ως ενεργοί 
γαλαξιακοί πυρήνες (AGN = active galactic nuclei). Για την ερμηνεία τους, προτείνεται το 
σενάριο μίας «υπερμεγέθους μελανής οπής» (supermassive black hole), η οποία τυλίγει τις 
μαγνητικές γραμμές του προϋπάρχοντος μαγνητικού πεδίου σε συμπαγή έλικα. Τα υπερταχέως 
κινούμενα (επάνω στην έλικα) φορτισμένα υποατομικά σωματίδια δημιουργούν έναν 
«σχετικιστικό πίδακα σωματιδίων» (relativistic jet of particles) εκτεινόμενο πάνω από τον 
«δίσκο επισώρευσης ύλης» (mass accretion disk) της μελανής οπής, και έναν αντιδιαμετρικό 
πίδακα σωματιδίων εκτεινόμενο κάτω από τον δίσκο επισώρευσης. Γενικά, ο παρατηρητής 
“βλέπει” έναν πίδακα που τον πλησιάζει, και έναν πίδακα που απομακρύνεται από αυτόν. Οπότε, 
ανάλογα με τη γωνία που σχηματίζει η οπτική ευθεία του με τον ευθύγραμμο φορέα των 
πιδάκων, ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται (1) έναν ραδιογαλαξία (ενδεχομένως γαλαξία Seyfert) 
όταν η γωνία αυτή είναι μεγάλη, (2) έναν κβάζαρ όταν η γωνία είναι μικρή, και (3) έναν μπλάζαρ 
όταν η γωνία είναι μηδενική, δηλαδή όταν η οπτική ευθεία του παρατηρητή συμπίπτει με τον 
ευθύγραμμο φορέα των πιδάκων. 

Η μέγιστη ισχύς, δηλαδή η μέγιστη φωτεινότητα, μίας τέτοιας κολοσσιαίας ενεργειακής 
μηχανής καθορίζεται από το λεγόμενο «όριο Eddington», LEdd, 
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Αν η φωτεινότητα υπερβεί το όριο αυτό, τότε η πίεση της ακτινοβολίας υπερβαίνει τη βαρυτική 
έλξη που ωθεί τη μεσοαστρική ύλη προς τη μελανή οπή. Έτσι η πρόσπτωση υλικού περιορίζεται, 
άρα περιορίζεται και η μετατροπή της κινητικής ενέργειας του προσπίπτοντος υλικού σε 
ακτινοβολία, η δε παραγόμενη ισχύς μειώνεται κάτω από το όριο Eddington. Τότε αρχίζει πάλι η 
πρόσπτωση υλικού, …, κ.ο.κ. Ο κβάζαρ 3C273 πρέπει να έχει όριο Eddington,  LEdd, περίπου ίσο 
με τη φωτεινότητά του, ~3x1013 LO. Οπότε η προηγούμενη σχέση δίδει τη μάζα της 
υπερμεγέθους μελανής οπής, την οποία ο 3C273 “φιλοξενεί” στον πυρήνα του, 
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5 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  
   

1. Υπερσμήνη και κενά στο Σύμπαν 
Το 1958 ο Abell μελέτησε έναν κατάλογο με ~2700 πολυπληθή σμήνη γαλαξιών. 

Παρατήρησε ότι τα ~1700 από αυτά σχημάτιζαν μεγαλύτερες ομάδες, δηλαδή “σμήνη από 
σμήνη γαλαξιών”. Πράγματι, τα πολυπληθή σμήνη γαλαξιών έχουν την τάση να συγκροτούν 
μεγαλύτερες δομές, οι οποίες ονομάζονται υπερσμήνη (superclusters) ή σμήνη δεύτερης 
τάξης. Η τυπική διάμετρος ενός υπερσμήνους είναι  ~50 Mpc (~160 Mly) και η τυπική μάζα του  
~1016-1017 MO. Οι Abell και de Vaucouleurs έχουν υποδείξει υπερσμήνη με 10 περίπου 
πολυπληθή σμήνη το κάθε ένα και με χαρακτηριστικά που συμπίπτουν με τα προηγούμενα 
τυπικά χαρακτηριστικά των υπερσμηνών.  

Ο de Vaucouleurs έχει περιγράψει μία υπερδομή στη “γειτονιά” μας, η οποία μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως το τοπικό υπερσμήνος (local supercluster). Πρόκειται για ένα ελλειψοειδές 
σύστημα διαμέτρου ~40 Mpc (~130 Μly) και πάχους ~1 Mpc. Η τοπική ομάδα γαλαξιών 
βρίσκεται στο χείλος αυτού του συστήματος. Στο κέντρο του δεσπόζει το σμήνος γαλαξιών της 
Παρθένου (Κεφ. 4, Παρ. 6). Από τη δυναμική μελέτη του συστήματος προκύπτει ότι αυτό 
περιστρέφεται και διαστέλλεται. Η μάζα του, που υπολογίζεται από τον τρόπο περιστροφής του,  
είναι ίση με ~1015 MO. Επειδή η περισσότερη μάζα του τοπικού υπερσμήνους είναι 
συγκεντρωμένη στο κέντρο του, διατυπώθηκε η άποψη ότι ο Γαλαξίας μας κινείται προς τα εκεί. 
Πράγματι, μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι η κίνηση του Γαλαξία μας προς το κέντρο του 
τοπικού υπερσμήνους γίνεται με ταχύτητα  ~250 km s-1. 

Το μεγαλύτερο υπερσμήνος που υπάρχει στην “κοσμολογική γειτονιά” μας αναφέρεται 
ως ο μέγας ελκυστής (the great attractor), σε απόσταση  ~50 Mpc (~160 Mly), προς την ίδια 
διεύθυνση με το υπερσμήνος Ύδρας–Κενταύρου και πολύ κοντά σε αυτό. Η βαρυτική του 
επίδραση είναι τόσο μεγάλη, ώστε ολόκληρο το τοπικό υπερσμήνος κινείται προς αυτό με 
ταχύτητα μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. 

Οι πιο λεπτομερείς γαλαξιακοί χάρτες που διαθέτουμε σχεδιάσθηκαν το 2004 από το 
SDSS (= [S]loan [D]igital [S]ky [S]urvey). Δείχνουν  ~60000 γαλαξίες που βρίσκονται προς τα 
“επάνω” και προς τα “κάτω” σε σχέση με το γαλαξιακό επίπεδο. Περιλαμβάνουν γαλαξίες με 
φασματική μετατόπιση έως και z = 0.25, τιμή που αντιστοιχεί σε ταχύτητα απομάκρυνσης 
~66x103 km s-1 και σε απόσταση  ~1 Gpc (~3.3 Gly). Οι χάρτες αυτοί δείχνουν ότι ανάμεσα στα 
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διάφορα υπερσμήνη υπάρχουν πελώρια κενά (voids), κατά προσέγγιση σφαιρικά διαμέτρου  
~30-120 Mpc (~100-400 Mly). Βέβαια τα κενά αυτά δεν είναι απολύτως “άδεια”. Μερικά 
περιέχουν νέφη υδρογόνου, ενώ μερικά άλλα διαπερνώνται από «νηματοειδείς διατάξεις 
αμυδρών γαλαξιών» (dim galaxies strings).  

Τα κενά καταλαμβάνουν χώρο με όγκο μεγαλύτερο από το 90% του ολικού όγκου του 
Σύμπαντος. Τα υπερσμήνη καταλαμβάνουν το υπόλοιπο 10% αυτού του όγκου και σχηματίζουν 
σχεδόν επίπεδα υλικά φύλλα. Αν παρομοιάσουμε αυτήν την μεγάλης κλίμακας δομή του 
Σύμπαντος με μία κυψέλη, τότε τα τοιχώματα των κυψελίδων είναι τα υπερσμήνη, ενώ τα κενά 
είναι οι ίδιες οι κυψελίδες. Υπολογιστικά πειράματα σε υπερυπολογιστές δείχνουν ότι η ύλη του 
Σύμπαντος συγκροτεί ένα πελώριο πλέγμα κυψελίδων (τα κενά) με λεπτότατα τοιχώματα (τα 
υπερσμήνη). Ένα εκατομμύριο περίπου τέτοιες κυψελίδες οικοδομούν το ορατό μας Σύμπαν. Η 
“μακροδομή” αυτή μεταβάλλεται βραδέως, η δε μεταβολή της περιγράφει τον τρόπο με τον 
οποίο σχηματίσθηκαν και εξελίχθηκαν τα υπερσμήνη.  
               
2. Ομογένεια και ισοτροπία 

Οι χαρακτηριστικότερες ιδιότητες του Σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα είναι η ομογένεια 
και η ισοτροπία. Ο όρος «ομογενές Σύμπαν» σημαίνει ότι κάθε περιοχή του Σύμπαντος είναι 
ίδια με οποιαδήποτε άλλη περιοχή του. Π.χ., κάθε περιοχή του Σύμπαντος έχει την ίδια μέση 
πυκνότητα. Ο όρος «ισότροπο Σύμπαν» σημαίνει ότι το Σύμπαν φαίνεται το ίδιο προς κάθε 
διεύθυνση παρατήρησης από κάθε θέση παρατήρησης. Π.χ., οι κάτοικοι αντιδιαμετρικών 
περιοχών της γήινης σφαίρας σχηματίζουν την ίδια εικόνα για το Σύμπαν παρατηρώντας τον 
ουρανό.  

Η υπόθεση ότι το Σύμπαν είναι ομογενές και ισότροπο συνιστά τη λεγόμενη 
κοσμολογική αρχή, η οποία είναι θεμελιώδους σημασίας για την Κοσμολογία. Η κοσμολογική 
αρχή είναι ένα αξίωμα  υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε να την αποδείξουμε με “άμεσο τρόπο” 
(αφού κάτι τέτοιο απαιτεί διαστημικά ταξίδια σε όλο το Σύμπαν!).  

Ως λογικά όντα αποδεχόμαστε την κοσμολογική αρχή για τους εξής λόγους. (1) Έχουμε 
διαπιστώσει ότι η Γη μας είναι μία ισότροπη θέση παρατήρησης, κατέχουμε δηλαδή ως 
παρατηρητές μία ισότροπη θέση μέσα στο Σύμπαν. (2) Γνωρίζουμε από τη φυσική ότι ένα 
ανισότροπο σύστημα μπορεί να έχει το πολύ μία ισότροπη θέση παρατήρησης. Π.χ., σε μία 
τεράστια και επίπεδη πόλη με έναν και μόνο λόφο, η κορυφή του λόφου αυτού αποτελεί 
ισότροπη θέση παρατήρησης. Οποιαδήποτε άλλη θέση παρατήρησης μέσα στην πόλη είναι 
ανισότροπη, αφού εκεί ο παρατηρητής σχηματίζει την ίδια εικόνα για την πόλη παρατηρώντας 
προς διάφορες διευθύνσεις, εκτός από μία και μόνο μία διεύθυνση προς την οποία βλέπει τον 
μοναδικό λόφο της πόλης!. (3) Συνεπώς, είτε (α) κατέχουμε τη μοναδική ισότροπη θέση μέσα σε 
ένα παμμέγεθες ανισότροπο σύστημα, είτε (β) όλες οι θέσεις του συστήματος είναι ισότροπες, 
άρα και το σύστημα ως ολότητα είναι ισότροπο. Η λογική απορρίπτει, ως ιδιαίτερα μικρής 
πιθανότητας, την εκδοχή (α) και υιοθετεί την εκδοχή (β). (4) Όμως ένα ισότροπο σύστημα 

  



 
Β. Γερογιάννη: «Κοσμολογία» 

53

πρέπει να είναι και ομογενές. Το λήμμα αυτό μπορεί να αποδειχθεί δια της «εις άτοπον 
απαγωγής» κατά την έννοια ότι ο αντίθετος ισχυρισμός “ισότροπο και ανομογενές σύστημα” 
είναι ψευδής. Έστω λοιπόν ότι ισχύει ο αντίθετος ισχυρισμός. Επιλέγουμε ένα απλό μοντέλο 
ανομογένειας, στο οποίο η πυκνότητα του συστήματος αυξάνει μονότονα από “κάτω” προς τα 
“επάνω”, άρα παραμένει σταθερή σε κάθε “οριζόντιο επίπεδο”. Επειδή το σύστημα είναι 
ισότροπο, οφείλουμε να αποκαλύψουμε την ανομογένειά του παρατηρώντας προς οποιαδήποτε 
διεύθυνση. Έστω ότι τώρα παρατηρούμε προς μία διεύθυνση επί ενός “οριζοντίου επιπέδου”. 
Αλλά επί ενός οριζοντίου επιπέδου δεν υπάρχει μεταβολή της πυκνότητας σύμφωνα με το 
μοντέλο ανομογένειας που επιλέξαμε. Συνεπώς έχουμε εντοπίσει μία τουλάχιστον διεύθυνση 
παρατήρησης, η οποία δεν μπορεί να μας αποκαλύψει την ανομογένεια του συστήματος. Άρα το 
σύστημα είναι ανισότροπο και ο ισχυρισμός περί “ισότροπου και ανομογενούς συστήματος” 
είναι ψευδής. Οπότε ο αρχικός ισχυρισμός περί “ισότροπου και ομογενούς συστήματος” είναι 
αληθής.  

Εντέλει η κοσμολογική αρχή ταυτίζεται με τον  ισχυρισμό περί ισότροπου και ομογενούς 
Σύμπαντος και είναι ένα αξίωμα, δεδομένου ότι η ισοτροπία όλου του Σύμπαντος συμπεραίνεται 
έμμεσα από την ισοτροπία της δικής μας θέσης παρατήρησης και δεν αποδεικνύεται με άλλον 
άμεσο τρόπο (προς το παρόν τουλάχιστον). 

Πάντως οι θεωρητικοί κοσμολόγοι εργάζονται και με άλλα μοντέλα σύμπαντος, δηλαδή 
και με “άλλα σύμπαντα”, τα οποία δεν υπακούουν υποχρεωτικά στην κοσμολογική αρχή. Π.χ., 
ένα «περιστρεφόμενο σύμπαν» είναι ομογενές και ανισότροπο λόγω της προεξάρχουσας 
διεύθυνσης που ορίζει ο άξονας περιστροφής. Το ίδιο ισχύει και για ένα «σύμπαν με μαγνητικό 
πεδίο», στο οποίο ο άξονας του πεδίου ορίζει μία προεξάρχουσα διεύθυνση. Τα γενικότερα 
μοντέλα που επεξεργαζόμαστε σήμερα στους υπερυπολογιστές παριστάνουν «ανομογενή και 
ανισότροπα σύμπαντα». Δηλαδή, εκτός από προεξάρχουσες διευθύνσεις (= ανισοτροπία), 
υποθέτουμε ότι στα μοντέλα αυτά υπάρχουν και γραμμικές ή νηματοειδείς υλικές δομές μεγάλης 
πυκνότητας και μεγάλου μήκους (κοσμολογικής διάστασης), οπότε σε μεγάλη κλίμακα δεν έχουν 
ίδια μέση πυκνότητα (= ανομογένεια).              

             
3. Κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου και ακτινοβολία μικροκυμάτων 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, οι ερευνητές κατάλαβαν ότι η αναλογία του ηλίου στο 
Σύμπαν (~25% της ύλης του Σύμπαντος, με αντίστοιχη αναλογία για το υδρογόνο  ~74% και για 
τα μέταλλα ~1%)  δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από την παραγωγή ηλίου με σύντηξη 
υδρογόνου στο εσωτερικό των αστέρων. Πράγματι, η θεωρία της σύντηξης υδρογόνου στους 
αστέρες υπολογίζει ότι το ήλιο που δημιουργείται έτσι είναι μόνο το  ~1-4% της συνολικής ύλης, 
δηλαδή  ~6-25 φορές λιγότερο από την αναλογία που αναφέρθηκε.  

Λίγο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Alpher, Bethe, Gamow, και Hermann 
υποστήριξαν ότι το Σύμπαν άρχισε να διαστέλλεται από μία υπέρπυκνη και υπέρθερμη 
κατάσταση προς καταστάσεις μικρότερης πυκνότητας και θερμοκρασίας (θεωρία της μεγάλης 

  



 
Β. Γερογιάννη: «Κοσμολογία» 

54

έκρηξης [big bang theory], διαστολή του Σύμπαντος [expansion of the Universe]). Κατά τη 
θεωρία αυτή, όταν το Σύμπαν είχε ηλικία 03min:00s και θερμοκρασία ~109 K, οι συγκρούσεις 
πρωτονίων και νετρονίων δημιούργησαν δευτέριο και, στη συνέχεια, οι συγκρούσεις δευτερίου 
με πρωτόνια και νετρόνια δημιούργησαν ήλιο. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο δημιουργήθηκε όλο το 
κοσμικό ήλιο στην αναλογία που γνωρίζουμε σήμερα. Στο τέλος εκείνης της φάσης η ηλικία του 
Σύμπαντος ήταν 03min:45s και η θερμοκρασία του  ~5x108 Κ.  

Συγχρόνως, το θερμό υπόβαθρο γέμισε με φωτόνια υψηλής ενέργειας και πολύ μικρού 
μήκους κύματος, όπως γίνεται σήμερα στο εσωτερικό του Ήλιου μας (στη δημιουργία ενός 
πυρήνα ηλίου από 4 πυρήνες υδρογόνου, παρατηρείται έλλειμμα μάζας που αντιστοιχεί σε 
~4x10-5 erg, ή σε  ~10-5 erg ανά εκπεμπόμενο φωτόνιο, ή σε συχνότητα φωτονίων  ~1021 Hz, ή 
σε μήκος κύματος φωτονίων  ~5x10-11 cm, δηλαδή στην περιοχή των ακτίνων γ: 10-13-10-9 cm). 
Οι ιδιότητες εκείνης της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου (cosmic background radiation) 
καθορίζονταν από τη θερμοκρασία του υποβάθρου σύμφωνα με τη θεωρία του μέλανος 
σώματος. 

Λόγω της διαστολής του Σύμπαντος, το μήκος κύματος των φωτονίων υποβάθρου 
επιμηκυνόταν και η ενέργειά τους μειωνόταν συνεχώς. Ως επακόλουθο,  ~700000 έτη μετά τη 
μεγάλη έκρηξη (~400000 έτη, σύμφωνα με πιο πρόσφατους υπολογισμούς) τα φωτόνια 
υποβάθρου έπαυσαν να έχουν την απαραίτητη ενέργεια για να κρατούν την ύλη υπό μορφή 
«πλάσματος» (= αέριο πρωτονίων, ηλεκτρονίων και φωτονίων, στο οποίο τα φωτόνια 
συγκρούονται συνεχώς με τα ηλεκτρόνια και τα εκδιώκουν από τις ευσταθείς τροχιές περί τα 
πρωτόνια). Έτσι μπόρεσαν να δημιουργηθούν ουδέτερα άτομα υδρογόνου. Ελάχιστα ηλεκτρόνια 
παρέμειναν ελεύθερα, οπότε η αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων και φωτονίων σταμάτησε. Από τότε 
τα φωτόνια υποβάθρου αποδεσμεύθηκαν από την ύλη και κινούνται ελεύθερα μέσα στον χώρο. 
Η ηλικία των 700000 ετών ονομάζεται χρόνος επανασύνδεσης (recombination time) υπό την 
έννοια ότι τα ηλεκτρόνια συνδέθηκαν με τα πρωτόνια για τη δημιουργία ατόμων υδρογόνου. 
Πάντως ο όρος «επανασύνδεση» είναι μάλλον αποπροσανατολιστικός, αφού δεν υπήρξε 
νωρίτερα άλλη “σύνδεση” ηλεκτρονίων και πρωτονίων.  

Η θερμοκρασία του Σύμπαντος πριν από τον χρόνο επανασύνδεσης  ήταν  μεγαλύτερη 
των 3000 Κ, απαγορευτική για τη δημιουργία ατόμων υδρογόνου. Το Σύμπαν ήταν «αδιαφανές», 
δηλαδή τα φωτόνια υποβάθρου συγκρούονταν συνεχώς με τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια και 
δεν μπορούσαν να ταξιδεύσουν ελεύθερα μέσα στον χώρο. Η ύλη και η ακτινοβολία υποβάθρου 
είχαν την ίδια θερμοκρασία. Μετά τον χρόνο επανασύνδεσης υπήρχαν πλέον άτομα υδρογόνου 
και ελάχιστα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Το Σύμπαν έγινε «διαφανές», δηλαδή τα φωτόνια υποβάθρου 
μπορούν να ταξιδεύουν από τότε ελεύθερα μέσα στον χώρο. Η ύλη και η ακτινοβολία 
υποβάθρου αποσυζεύχθηκαν και έπαυσαν να έχουν την ίδια θερμοκρασία.  

Σήμερα η ακτινοβολία υποβάθρου αντιστοιχεί σε ακτινοβολία μέλανος σώματος 
θερμοκρασίας 2.725 Κ, ενώ αντίθετα η θερμοκρασία της ύλης κυμαίνεται από λίγα δέκατα του 
βαθμού Kelvin (π.χ., στο μεσοαστρικό αέριο) έως εκατοντάδες εκατομμύρια βαθμούς Kelvin 
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(π.χ., στο εσωτερικό των γιγάντων αστέρων). Η τωρινή θερμοκρασία της ακτινοβολίας 
υποβάθρου δίδει, σύμφωνα με τον νόμο του Wien (Κεφ. 2, Παρ. 4.1, Εξ. [1.20]), χαρακτηριστικό 
μήκος κύματος  ~1 mm = 10-1 cm ευρισκόμενο στην περιοχή των μικροκυμάτων (10-1-101 cm). 
Γιαυτό η ακτινοβολία υποβάθρου αναφέρεται και ως ακτινοβολία μικροκυμάτων (microwave 
radiation).  

Η φασματική μετατόπιση προς το ερυθρό της ακτινοβολίας υποβάθρου από τον χρόνο 
επανασύνδεσης μέχρι σήμερα μπορεί να υπολογισθεί με τη βοήθεια του νόμου του Wien, 
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όπου ο δείκτης “now” αναφέρεται στο παρόν και ο δείκτης “past” στον χρόνο επανασύνδεσης.  
Αφού το Σύμπαν ήταν «αδιαφανές» πριν από τον χρόνο επανασύνδεσης, είναι αδύνατο 

να παρατηρήσουμε φωτόνια υποβάθρου που να έχουν δημιουργηθεί πριν από αυτόν τον χρόνο, 
άρα δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε το Σύμπαν σε ηλικίες μικρότερες των 700000 ετών. Τα 
πιο “ηλικιωμένα” φωτόνια υποβάθρου που μπορούμε να παρατηρήσουμε  είναι τα φωτόνια της 
ακτινοβολίας μικροκυμάτων, τα οποία ξεκίνησαν ελεύθερα το ταξίδι τους μέσα στον χώρο 
ακριβώς κατά τον χρόνο επανασύνδεσης. 

Η ακτινοβολία μικροκυμάτων ανακαλύφθηκε σχεδόν τυχαία το 1965 από τους A. 
Penzias, και R. Wilson, μηχανικούς της Bell Telephone Laboratories. Αυτοί έκαναν πειράματα 
με μία νέα κεραία μικροκυμάτων σχεδιασμένη για τηλεφωνικές κλήσεις μέσω 
τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων. Έκπληκτοι ανακάλυψαν μία διάχυτη ακτινοβολία που 
ανιχνευόταν ομοιόμορφα από όλες τις διευθύνσεις και αντιστοιχούσε σε ακτινοβολία μέλανος 
σώματος θερμοκρασίας  ~3 Κ. Η ακτινοβολία αυτή δεν μπορούσε να αποδοθεί σε γνωστές γήινες 
ή εξωγήινες πηγές. Στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν τις παρατηρήσεις τους, 
πληροφορήθηκαν ότι οι αστροφυσικοί R. Dicke και P. Peebles του πανεπιστημίου του Princeton 
είχαν ήδη προβλέψει, με βάση τις θεωρητικές απόψεις που προαναφέραμε, την ακτινοβολία 
μικροκυμάτων. Μάλιστα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Dicke και οι συνεργάτες του 
εργάζονταν στην κατασκευή μίας κεραίας μικροκυμάτων για την ανίχνευση της ακτινοβολίας 
αυτής. Οπότε, όταν το 1965 δημοσιεύθηκαν οι παρατηρήσεις των Penzias και  Wilson, σχεδόν 
συγχρόνως δημοσιεύθηκε και η ερμηνεία τους από τη θεωρητική ομάδα του Princeton. 

Οι πρώτες μεγάλης ακρίβειας μετρήσεις της ακτινοβολίας μικροκυμάτων έγιναν με τον 
δορυφόρο COBE (= [CO]smic [B]ackground [E]xplorer) που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη 
το 1989. Διαπιστώθηκε ότι η ακτινοβολία μικροκυμάτων αντιστοιχεί σε ακτινοβολία μέλανος 
σώματος θερμοκρασίας 2.725 Κ και ότι η έντασή της είναι ισότροπη, δηλαδή ίδια σε όλες τις 
διευθύνσεις παρατήρησης. Πρόκειται για μία ισχυρή επιβεβαίωση της υπόθεσης περί ισοτροπίας 
του Σύμπαντος.  
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Βέβαια, μεταγενέστερες εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις αποκάλυψαν ότι η ακτινοβολία 
μικροκυμάτων είναι ελάχιστα θερμότερη, ως μέλαν σώμα, προς τη διεύθυνση του αστερισμού 
του Λέοντα και ελάχιστα ψυχρότερη προς την αντιδιαμετρική διεύθυνση του αστερισμού του 
Υδροχόου. Η παρατηρούμενη «διπολική ανισοτροπία» της ακτινοβολίας μικροκυμάτων 
αποκαλύπτει την κίνηση της Γης μέσα στο κοσμικό υπόβαθρο από τη διεύθυνση του αστερισμού 
του Λέοντα προς τη διεύθυνση του Υδροχόου. Πρόκειται για θερμοκρασιακή διαφορά ΔΤ = 
0.0034 Κ ως προς τη μέση τιμή Τ = 2.725 Κ. Εργαζόμενοι όπως στη σχέση (5.3.1) και σε 
συνδυασμό με το φαινόμενο Doppler (Κεφ. 4, Παρ. 7, Εξ. [4.7.2]), βρίσκουμε 
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Ώστε η Γη κινείται από τον αστερισμό του Υδροχόου προς τον αστερισμό του Λέοντα με 
ταχύτητα  ~370 km s-1. Λαμβάνοντας υπόψη την κίνηση του Ήλιου μέσα στον Γαλαξία (Κεφ. 3, 
Παρ. 1) καθώς και την κίνηση του Γαλαξία μέσα στο τοπικό υπερσμήνος (Παρ. 1), 
συμπεραίνουμε ότι ολόκληρο το τοπικό υπερσμήνος κινείται προς το υπερσμήνος Ύδρας–
Κενταύρου (Παρ. 1) με ταχύτητα ~620 km s-1. Πρόσφατες παρατηρήσεις δείχνουν ότι και 
χιλιάδες άλλοι γαλαξίες κινούνται προς την ίδια διεύθυνση. Η εντυπωσιακή αυτή “ροή κοσμικής 
ύλης” οφείλεται στη βαρυτική έλξη ενός τερατώδους υπερσμήνους που βρίσκεται προς αυτή τη 
διεύθυνση και πλησίον του υπερσμήνους Ύδρας–Κενταύρου, του ονομαζόμενου «μέγα 
ελκυστή» (Παρ. 1). 
 
4. Διαστολή του Σύμπαντος 

Στηριζόμενος σε πολλές παρατηρήσεις του ίδιου αλλά και των Slipher και Humason, o 
Edwin Hubble πρότεινε το 1929 τον κοσμολογικό νόμο διαστολής του Σύμπαντος, ο οποίος 
έχει την απλή μαθηματική διατύπωση (Κεφ. 4, Παρ. 7, Εξ. [4.7.1]) 

.rH=υ  

Το υ, σε km s-1, παριστάνει την ταχύτητα απομάκρυνσης ενός γαλαξία που βρίσκεται σε 
απόσταση r, σε Mpc. To H είναι η σταθερά του γραμμικού αυτού νόμου και, προς τιμήν του 
Hubble, αναφέρεται ως σταθερά του Hubble. Σήμερα, η πλέον αποδεκτή τιμή για τη σταθερά 
του Hubble είναι Η = 70 Km s-1 Mpc-1. 

Σημειωτέον ότι ο Hubble ήταν ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία της φιλοσοφίας, της 
θεολογίας, και της επιστήμης, που διατύπωσε την άποψη ότι το Σύμπαν διαστέλλεται. Ορισμένοι 
υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ψήγματα αυτής της ιδέας σε κείμενα του Αριστοτέλη, αλλά τα 
επιχειρήματά τους δεν είναι πειστικά. 

Η σχετικιστική ερμηνεία του νόμου του Hubble είναι ότι ο χώρος μεταξύ των γαλαξιών, 
ή, ακριβέστερα, ο χώρος μεταξύ των σμηνών γαλαξιών διαστέλλεται. Ώστε «διαστολή του 
Σύμπαντος» σημαίνει «διαστολή του χώρου». Όσα συστήματα παρουσιάζουν «βαρυτική 
συνοχή», όπως οι γαλαξίες και τα σμήνη γαλαξιών, δεν υφίστανται κοσμολογική διαστολή. 
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Οπότε, αν παραστήσουμε τον “χώρο” του Σύμπαντος με την “επιφάνεια” ενός πολύ μεγάλου 
μπαλονιού, τότε τους γαλαξίες και γενικότερα τα σμήνη γαλαξιών πρέπει να τα εξομοιώσουμε με 
μικρά κέρματα κολλημένα επάνω στην επιφάνεια του μπαλονιού. Έτσι, κατά το “φούσκωμα” 
του μπαλονιού, η επιφάνεια μεταξύ των κερμάτων αυξάνει, ενώ τα ίδια τα κέρματα παραμένουν 
αμετάβλητα.   

Λόγω της μαθηματικής του απλότητας, ο νόμος του Hubble μπορεί να δημιουργήσει την 
εσφαλμένη εντύπωση ότι αναφέρεται σε έναν παρατηρητή, ο οποίος βρίσκεται στη μοναδική 
ισότροπη θέση ενός ανισότροπου συστήματος, δηλαδή στο κέντρο του!. Αυτό δεν είναι αληθές. 
Αντίθετα, οποιοσδήποτε παρατηρητής, σε οποιονδήποτε γαλαξία, ή, καλύτερα, σε οποιοδήποτε 
σμήνος γαλαξιών και αν βρίσκεται, παρατηρεί όλα τα άλλα σμήνη γαλαξιών να απομακρύνονται 
από αυτόν με ταχύτητες ανάλογες της απόστασής του από αυτά. Αν, π.χ., παραστήσουμε το 
Σύμπαν με μία σταφιδόπιττα που ψήνεται στον φούρνο (όπου οι σταφίδες της σταφιδόπιττας 
εξομοιώνουν ακριβώς τα σμήνη γαλαξιών), τότε, από όποια σταφίδα και αν παρατηρούμε τη 
διόγκωση της πίττας καθώς αυτή ψήνεται, βλέπουμε όλες τις άλλες σταφίδες να απομακρύνονται 
από εμάς υπακούοντας στον νόμο του Hubble. 

Ο νόμος του Hubble μπορεί να δημιουργήσει και μία δεύτερη εσφαλμένη εντύπωση: Ότι 
το Σύμπαν διαστέλλεται “μέσα σε έναν απόλυτο χώρο”, στον οποίον εμπεριέχεται. Ούτε αυτό 
είναι αληθές. Στην πραγματικότητα το Σύμπαν περιέχει όλον τον τριδιάστατο χώρο και, 
συνεπώς, η διαστολή όλου του τριδιάστατου χώρου συμβαίνει σε όλο το Σύμπαν. Ομοίως, η 
μεγάλη έκρηξη (Παρ. 3) αφορούσε όλον τον χώρο του Σύμπαντος, οπότε αυτή έγινε σε όλο το 
Σύμπαν και όχι σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή του. Τα προβλήματα αυτά μοιάζουν κατά 
κάποιον τρόπο με το εξής ψευδοερώτημα: Ποιό σημείο επί του ισημερινού παραλλήλου της Γης 
βρίσκεται πιο κοντά στον ισημερινό της Γης? (!). 

Η μετατόπιση προς το ερυθρό μίας ακτινοβολίας, η οποία οφείλεται στην επιμήκυνση 
του μήκους κύματος λόγω διαστολής του Σύμπαντος, αναφέρεται ως «κοσμολογική μετατόπιση 
προς το ερυθρό» (cosmological redshift). Δεν ταυτίζεται με την «μετατόπιση (του φαινομένου) 
Doppler» (Doppler shift), αφού η μετατόπιση Doppler προκαλείται από την κίνηση ενός 
αντικειμένου μέσα στον χώρο, ενώ η κοσμολογική μετατόπιση προς το ερυθρό οφείλεται στη 
διαστολή του ίδιου του χώρου. 

Ένα μέτρο της διαστολής του Σύμπαντος δίδεται μέσω της φασματικής μετατόπισης προς 
το ερυθρό, z = (λ1 – λ0)/λ0, όπου λ0 είναι το μήκος κύματος της εκπεμφθείσας ακτινοβολίας κατά 
τον παρελθόντα χρόνο t0 και λ1 το μήκος κύματος της ανιχνευόμενης ακτινοβολίας κατά τον 
παρόντα χρόνο t1. Η σχέση αυτή γράφεται 

,1
0

1 += z
λ
λ

                                                               (5.4.1) 

οπότε ο λόγος των μηκών κύματος  λ1/λ0  χρησιμοποιείται ως μέτρο της διαστολής που έλαβε 
χώρα κατά το χρονικό διάστημα  t1 – t0  και βρίσκεται με απλό τρόπο από την αντίστοιχη  
φασματική μετατόπιση προς το ερυθρό. Π.χ., ένας κβάζαρ με z = 3, όταν εξέπεμψε την 
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ακτινοβολία του, “ζούσε” σε ένα Σύμπαν με τυπικές διαστάσεις μεταξύ σμηνών γαλαξιών z + 1 
= 4 φορές μικρότερες από τις αντίστοιχες σημερινές διαστάσεις και με τυπικούς όγκους  (z + 1)3 
= 43 = 64 φορές μικρότερους από τους αντίστοιχους σημερινούς όγκους. Η ταχύτητα 
απομάκρυνσης του κβάζαρ βρίσκεται από τον σχετικιστικό τύπο του φαινομένου Doppler (Κεφ. 
4, Παρ. 7, Εξ. [4.7.3]), ο οποίος, επιλυόμενος ως προς την ταχύτητα, γράφεται  

( )
( )

.
11
11

2

2

c
z
z

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

++
−+

=υ                                                        (5.4.2) 

Ο τύπος αυτός δίδει για τον κβάζαρ ταχύτητα απομάκρυνσης ~265000 km s-1 και απόσταση, 
σύμφωνα με τον νόμο του Hubble, ~3.8 Gpc (~12.3 Gly). Άρα το φως του κβάζαρ χρειάσθηκε 
~12.3 Gy για να φθάσει εδώ. Ο χρόνος αυτός αναφέρεται ως «παρελθόχρονος» (lookback time) 
του συγκεκριμένου αντικειμένου, αφού στην πραγματικότητα παρατηρούμε το αντικείμένο όπως 
αυτό ήταν στο παρελθόν και σε βάθος χρόνου ίσο προς τον παρελθόχρονό του. Για να 
αποφύγουν την αβεβαιότητα που υπάρχει στον προσδιορισμό της σταθεράς του Hubble, Η, οι 
αστροφυσικοί αναφέρονται στο παρελθόν μέσω της φασματικής μετατόπισης, z, χωρίς να 
εκφράζουν τον αντίστοιχο παρελθόχρονο σε πραγματικές μονάδες χρόνου. Π.χ., σε ένα βιβλίο 
μπορεί να γραφτεί ότι: “H φωτεινότητα του παρατηρούμενου κβάζαρ πριν από χρόνο z = 3  ήταν 
…”, αντί του: “Η φωτεινότητα του παρατηρούμενου κβάζαρ πριν από  ~12.3 Gy ήταν …”.   
 
5. Ηλικία του Σύμπαντος 

Για την απλότητα των υπολογισμών, υποθέτουμε ότι το Σύμπαν διαστέλλεται γραμμικά. 
Οπότε ένας γαλαξίας, ή, ακριβέστερα, ένα σμήνος γαλαξιών ήταν “σε επαφή” με το δικό μας 
σμήνος γαλαξιών πριν από χρόνο tU ίσο με  

,U υ
rt =                                                              (5.4.1) 

όπου υ είναι η ταχύτητα απομάκρυνσης και r η απόσταση του παρατηρούμενου σμήνους. 
Αντικαθιστώντας το υ από τον νόμο του Hubble, βρίσκουμε 

.s
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70
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⎤
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⎡====

HrH
rrt

υ
                                        (5.4.2) 

Για να υπολογίσουμε τον χρόνο tU, πρέπει να εισάγουμε στη σχέση τον αριθμητικό συντελεστή 
του λόγου [Mpc/km]. Ο αδιάστατος αυτός λόγος είναι ίσος με ~3.086x1019. Αν θέλουμε να 
μετατρέψουμε το αποτέλεσμα σε έτη, πρέπει να εισάγουμε και τον συντελεστή μετατροπής των 
δευτερολέπτων σε έτη, 1 s = (3.156x107)-1 y. Οπότε έχουμε 

19

U 7

1 3.086 10 yr 14Gy.
70 3.156 10

t ×
= × ≈

×
                                       (5.4.3) 

Ο χρόνος tU ~14 Gy είναι μία προσέγγιση της ηλικίας του Σύμπαντος, αφού στο 
παρελθόν και σε βάθος χρόνου tU όλα τα σμήνη γαλαξιών ήταν “σε επαφή”, δηλαδή μόλις τότε 
άρχιζε η διαστολή του Σύμπαντος.   
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6 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
 

1. Ποιες παρατηρήσεις έχουν κοσμολογική σημασία 
Η δομή του Σύμπαντος αποκτά κοσμολογική σημασία σε μεγάλη κλίμακα. Επομένως 

παρατηρήσεις που επηρεάζουν τις απόψεις μας για τη δομή του Σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα 
έχουν ιδιαίτερη κοσμολογική σημασία. Τέτοιες «παρατηρήσεις κοσμολογικής σημασίας» έχουμε 
ήδη γνωρίσει στο προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. 5, Παρ. 3 & 4). Αυτές είναι (1) η ακτινοβολία 
μικροκυμάτων και (2) η διαστολή του Σύμπαντος. Στο παρόν κεφάλαιο θα γνωρίσουμε δύο 
ακόμη παρατηρήσεις κοσμολογικής σημασίας, δηλαδή (3) το παράδοξο του Olbers και (4) την 
κατανομή των ραδιογαλαξιών. 
 
2. Το παράδοξο του Olbers 

Το 1826 ο γερμανός αστρονόμος Heinrich Olbers δημοσίευσε μία εργασία, στην οποία το  
κεντρικό συμπέρασμα ήταν ότι ο νυκτερινός ουρανός πρέπει να έχει λαμπρότητα ίση με τη 
λαμπρότητα του ηλιακού δίσκου!. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με την 
παρατήρηση και ακριβώς αυτή η αντίθεση αναφέρεται ως το παράδοξο του Olbers. 

Οι υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκε ο Olbers είναι οι εξής. (1) Η κατανομή των αστέρων 
είναι ομογενής. (2) Η μέση τιμή της ολικής φωτεινότητας των αστέρων που καταλαμβάνουν 
έναν αρκετά μεγάλο όγκο του σύμπαντος παραμένει αμετάβλητη με τη θέση και τον χρόνο. (3) 
Το σύμπαν είναι άπειρο και στατικό.  

Κατά την εποχή του Olbers οι υποθέσεις αυτές εθεωρούντο ευλογοφανείς, δηλαδή 
συνιστούσαν ένα “αποδεκτό μοντέλο σύμπαντος”. Για να παρακάμψει το παράδοξο συμπέρασμα 
της εργασίας του, ο Olbers θεώρησε ότι υπάρχει ένα λεπτό απορροφητικό μέσο, το οποίο 
απορροφά την ακτινοβολία και ελαττώνει το φως των αστέρων. Η υπόθεση αυτή είναι 
λανθασμένη, επειδή το απορροφητικό μέσο θα έφθανε σταδιακά σε «κατάσταση κορεσμού», 
οπότε θα ακτινοβολούσε ενέργεια ίση με αυτή που θα προσλάμβανε.  

Η διερεύνηση των υποθέσεων του Olbers δείχνει ότι για το παράδοξο συμπέρασμά του 
ευθύνονται οι δύο τελευταίες υποθέσεις. Συγκεκριμένα, (δ2) από τη δεύτερη υπόθεση προκύπτει 
ένα αιώνιο σύμπαν, δηλαδή ένα σύμπαν άπειρης ηλικίας. Αν εγκαταλείψουμε την υπόθεση αυτή, 
θεωρώντας μία πεπερασμένη ηλικία για το σύμπαν, τότε το παράδοξο του Olbers αίρεται. (δ3) Η 
τρίτη υπόθεση περί στατικού σύμπαντος έρχεται σε αντίθεση με τη διαστολή του Σύμπαντος. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τη διαστολή και το συνεπαγόμενο φαινόμενο Doppler, βρίσκουμε ότι η 
φωτεινότητα από τους μακρινούς αστέρες είναι μικρότερη εκείνης που υπέθετε ο Olbers, οπότε 
το παράδοξο του Olbers αίρεται. (δ2-δ3) Αν επιμείνουμε στην υπόθεση του αιώνιου σύμπαντος, 
όπως ισχυρίζεται η λεγόμενη «θεωρία της συνεχούς δημιουργίας» ή, όπως αλλιώς λέγεται, 
«θεωρία της σταθερής κατάστασης», τότε το σύμπαν αυτό δεν μπορεί να είναι και στατικό, αφού 
σύμφωνα με τη θεωρία της συνεχούς δημιουργίας το σύμπαν διαστέλλεται (οπότε καταλήγουμε 
πάλι στην περίπτωση [δ3]). (δ2+δ3) Άρση του παραδόξου του Olbers έχουμε προφανώς και στην 
περίπτωση που απορρίπτουμε συγχρόνως και τις δύο υποθέσεις, οπότε καταλήγουμε σε ένα 
διαστελλόμενο σύμπαν πεπερασμένης ηλικίας, όπως είναι το δικό μας Σύμπαν.     

Από τις προηγούμενες σκέψεις καταλαβαίνουμε ότι η κοσμολογική σημασία του 
παραδόξου του Olbers είναι μεγάλη. Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι ο ουρανός είναι 
σκοτεινός τη νύκτα (που είναι η απλούστερη και ευκολότερη παρατήρηση που μπορεί να κάνει ο 
καθένας μας!) οδηγεί στο σωστό κοσμολογικό μοντέλο για το Σύμπαν μας. 
 
3. Η κατανομή των ραδιογαλαξιών 

Η παρατήρηση μακρινών γαλαξιών ισοδυναμεί με παρατήρηση γαλαξιών που έχουν 
μεγάλο παρελθόχρονο (Κεφ. 5, Παρ. 4). Συνεπώς παρατηρούμε τους μακρινούς γαλαξίες όπως 
αυτοί ήταν στο αντίστοιχο μακρινό παρελθόν. Αν λοιπόν το Σύμπαν διαστέλλεται, τότε ισχυρή 
ένδειξη για τη διαστολή του θα αποτελεί η  παρατήρηση μίας μεγαλύτερης πυκνότητας 
κατανομής των μακρινών γαλαξιών έναντι αυτής των πλησιέστερων γαλαξιών. Όσο πιο μακρινοί 
είναι οι παρατηρούμενοι γαλαξίες, τόσο πιο πειστική θα είναι η ένδειξη για τη διαστολή του 
Σύμπαντος. Γιαυτό οι επιστήμονες κατέφυγαν σε ραδιοαστρονομικές παρατηρήσεις, οι οποίες 
μπορούν να επεκταθούν σε πολύ μακρινούς ραδιογαλαξίες (με πολύ μεγάλο παρελθόχρονο). 
Αντίθετα, οι οπτικές παρατηρήσεις μακρινών γαλαξιών είναι μάλλον ασαφείς και μικρής 
αξιοπιστίας. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο άγγλος αστρονόμος Martin Ryle επιβεβαίωσε το 
γεγονός ότι η πυκνότητα των ραδιογαλαξιών αυξάνει με την απόσταση. Προς τιμήν του, το 
φαινόμενο αυτό ονομάσθηκε φαινόμενο Ryle.  

Η βασική υπόθεση, με την οποία ξεκίνησε ο Ryle τις παρατηρήσεις του, ήταν ότι η 
πυκνότητα ρ0 των ραδιογαλαξιών είναι σταθερή και ότι όλοι έχουν σταθερή ισχύ Ε0. Η ένταση S 
της ακτινοβολίας που ανιχνεύεται στο ραδιοτηλεσκόπιο είναι 

.
4 2

0

r
E

S
π

=                                                            (6.3.1) 

Με τη βοήθεια του τύπου που δίδει το πλήθος Ν των ραδιογαλαξιών μέχρι την απόσταση r, 

,
3
4 3

0 rN ρπ=                                                         (6.3.2) 

επιτυγχάνεται η απαλοιφή της απόστασης r από τη σχέση (6.3.1), 
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Η σχέση αυτή λογαριθμίζεται ως προς Ν και δίδει 
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Η τελευταία σχέση είναι γραμμική στο διάγραμμα log(N)-log(S) με κλίση  -1.5 αφού ο δεύτερος 
όρος του δεξιού μέλους είναι σταθερός, σύμφωνα με την υπόθεση περί σταθερών ρ0 και Ε0.  

Όμως ο Ryle βρήκε από την ανάλυση των παρατηρήσεών του κλίση μεγαλύτερη σε 
απόλυτη τιμή και περίπου ίση με  -1.8. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε ότι η πυκνότητα και η 
ισχύς των ραδιογαλαξιών μεταβάλλονται με την απόσταση. Είτε η πυκνότητα αυξάνει με την 
απόσταση, είτε η ισχύς, ή και τα δύο αυτά μεγέθη. Επειδή όμως η ισχύς ενός ραδιογαλαξία είναι 
το αποτέλεσμα ενός φυσικού μηχανισμού παραγωγής ενέργειας, η υιοθέτηση της άποψης ότι 
“ένας τέτοιος φυσικός μηχανισμός μεταβάλλεται με την απόσταση” ισοδυναμεί με τον ισχυρισμό 
ότι “κάποιοι φυσικοί νόμοι μεταβάλλονται με την απόσταση”, δηλαδή ότι “στο μακρινό 
παρελθόν οι φυσικοί νόμοι δεν ήταν ίδιοι με αυτούς που δεχόμαστε σήμερα”. Αυτή είναι μία 
πολύπλοκη υπόθεση που δεν μπορεί να υιοθετηθεί εύκολα (Κεφ. 7, Παρ. 2). Οπότε είναι πιο 
ρεαλιστικό να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο Ryle ως το αποτέλεσμα  μίας όλο και μεγαλύτερης 
πυκνότητας των ραδιογαλαξιών καθώς αυξάνει η απόστασή τους, άρα και καθώς αυξάνει ο 
παρελθόχρονός τους, δηλαδή καθώς πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην χρονική αρχή του 
Σύμπαντος. 

Το φαινόμενο Ryle είναι σαφής ένδειξη ότι το Σύμπαν ξεκίνησε την εξέλιξή του από μία 
κατάσταση με πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα από τη σημερινή. Επομένως αποβαίνει υπέρ της 
θεωρίας της μεγάλης έκρηξης (Κεφ. 5, Παρ. 3) και εναντίον της θεωρίας της συνεχούς 
δημιουργίας (Παρ. 2), η οποία δέχεται σταθερή πυκνότητα και ισχύ για τους ραδιογαλαξίες.   
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7 
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ 

 
1. Η κοσμολογική αρχή και η τέλεια κοσμολογική αρχή 

Η κοσμολογική αρχή αποτελεί θεμελιώδες κοσμολογικό αξίωμα, σύμφωνα με το οποίο 
το Σύμπαν μας είναι ομογενές και ισότροπο (Κεφ. 5, Παρ. 2). Συνεπώς ένας παρατηρητής, σε 
οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται και προς οποιαδήποτε διεύθυνση και αν παρατηρεί, 
σχηματίζει την ίδια εικόνα για το Σύμπαν. Αυτό σημαίνει ότι και η δική μας θέση παρατήρησης, 
δηλαδή η Γη μας, δεν έχει κάτι το προνομιακό, κάτι το ξεχωριστό. Είναι μία συνηθισμένη θέση 
παρατήρησης, όπως όλες οι άλλες μέσα στο Σύμπαν. Από την ιδιότητα της ομογένειας προκύπτει 
ότι το Σύμπαν δεν έχει όρια (διότι στα “όρια” ένα σύστημα παύει να είναι ομογενές), ενώ από 
την ιδιότητα της ισοτροπίας προκύπτει ότι αυτό δεν έχει κέντρο (διότι τότε θα ήταν ανισότροπο, 
με το “κέντρο” να αποτελεί τη μοναδική ισότροπη θέση του).  

Την κοσμολογική αρχή εισήγαγε ο Albert Einstein το 1915. Αναπτύσσοντας τη Γενική 
Θεωρία της Σχετικότητας (ΓΘΣ), παρουσίασε ένα κοσμολογικό μοντέλο, στο οποίο υπέθετε 
ότι το Σύμπαν είναι ομογενές και ισότροπο. Όμως στο μοντέλο εκείνο το σύμπαν εθεωρείτο και 
στατικό, δηλαδή αμετάβλητο μέσα στον χρόνο. Σημειωτέον ότι το 1915 οι αστρονόμοι δεν 
γνώριζαν ακόμη τη διαστολή του Σύμπαντος, αφού ο Hubble διατύπωσε τον κοσμολογικό νόμο 
της διαστολής το 1929 (Κεφ. 5, Παρ. 4). Αν γνώριζε τη διαστολή του Σύμπαντος, ο Einstein δεν 
θα είχε λόγο να υιοθετήσει την πρόσθετη υπόθεση του στατικού σύμπαντος, δεδομένου ότι το 
κοσμολογικό του μοντέλο έδιδε αβίαστα ευσταθείς λύσεις που αντιστοιχούσαν σε ένα 
διαστελλόμενο σύμπαν. Αντίθετα, η λύση που αντιστοιχούσε σε ένα στατικό σύμπαν ήταν 
ασταθής!.  

Στην πραγματικότητα, στο κοσμολογικό του μοντέλο ο Einstein έκανε χρήση της 
ονομαζόμενης τέλειας κοσμολογικής αρχής, κατά την οποία το σύμπαν είναι ομογενές, 
ισότροπο, αμετάβλητο μέσα στον χρόνο, άρα και αιώνιο. Ώστε, σύμφωνα με το αξίωμα της 
τέλειας κοσμολογικής αρχής, ένας παρατηρητής, σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται, προς 
οποιαδήποτε διεύθυνση και αν παρατηρεί, οποτεδήποτε και αν παρατηρεί (παρελθόν, παρόν, ή 
μέλλον), σχηματίζει την ίδια εικόνα για το Σύμπαν.  

Σημειωτέον ότι πίσω από την ακριβή διατύπωση της τέλειας κοσμολογικής αρχής 
κρύβεται μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Συγκεκριμένα, κατά τη λεγόμενη «ισχυρή–τέλεια  
κοσμολογική αρχή»  η φράση “το σύμπαν παραμένει αμετάβλητο μέσα στον χρόνο” σημαίνει 
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υποχρεωτικά ότι αυτό είναι στατικό, δηλαδή τα αντικείμενα που το αποτελούν δεν εκτελούν 
κινήσεις μεγάλης κλίμακας. Ενώ κατά τη λεγόμενη «ασθενή–τέλεια κοσμολογική αρχή» η 
φράση “το σύμπαν παραμένει αμετάβλητο μέσα στον χρόνο” σημαίνει ότι υπάρχουν κινήσεις 
μεγάλης κλίμακας των αντικειμένων που το αποτελούν (π.χ., υλικά ρεύματα μεγάλης κλίμακας, 
ολική περιστροφή, διαστολή), αλλά η μέση εικόνα του σύμπαντος διατηρείται σταθερή στον 
χρόνο. Επομένως ο Einstein έκανε χρήση της ισχυρής–τέλειας  κοσμολογικής αρχής.      

Στην τέλεια κοσμολογική αρχή στηρίχθηκε η «θεωρία της συνεχούς δημιουργίας» 
(continuous creation theory), που λέγεται και «θεωρία της σταθερής κατάστασης» (steady state 
theory), η οποία αναπτύχθηκε το 1948 από τον F. Hoyle, καθώς και από τους H. Bondi και T. 
Gold. Σύμφωνα με τη βασική υπόθεση της θεωρίας αυτής, το σύμπαν είναι κατά μέσον όρο 
παντού και πάντοτε ίδιο, επειδή “δημιουργείται συνεχώς νέο υδρογόνο από το μηδέν”, το οποίο 
καταλαμβάνει τα κενά που προκύπτουν από τη διαστολή του σύμπαντος, ώστε η πυκνότητα του 
σύμπαντος να παραμένει σταθερή στον χρόνο. Προφανώς η θεωρία της συνεχούς δημιουργίας 
κάνει χρήση της ασθενούς–τέλειας κοσμολογικής αρχής, αφού αναφέρεται σε ένα 
διαστελλόμενο σύμπαν.  

 
2. Η υπόθεση της παγκοσμιότητας και αιωνιότητας των φυσικών νόμων 

Στη μελέτη του Σύμπαντος αποδεχόμαστε μία θεμελιώδη υπόθεση: Οι φυσικοί νόμοι 
έχουν γνωστή έκταση ισχύος (= όλο το Σύμπαν, δηλαδή είναι «παγκόσμιοι φυσικοί νόμοι») και 
γνωστή περίοδο ισχύος (= παρελθόν + παρόν + μέλλον, δηλαδή είναι «αιώνιοι φυσικοί νόμοι»). 
Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, οι φυσικοί νόμοι είναι ίδιοι σε όλο το Σύμπαν και αμετάβλητοι 
στον χρόνο. Ομοίως οι φυσικές σταθερές (όπως η ταχύτητα του φωτός, η σταθερά του Planck, το 
απόλυτο μηδέν, η μάζα του πρωτονίου) είναι ίδιες παντού στο Σύμπαν και μάλιστα χρονικά 
αμετάβλητες.  

Οι παρατηρήσεις των μακρινών αντικειμένων του Σύμπαντος παγιώνουν την πεποίθησή 
μας για την ισχύ της θεμελιώδους αυτής υπόθεσης. Την ίδια πεποίθηση παρέχουν και οι  
παρατηρήσεις που επιβεβαιώνουν την ομογένεια και ισοτροπία του Σύμπαντος, αφού αυτές είναι 
ιδιότητες που σχετίζονται άμεσα με την παγκοσμιότητα των φυσικών νόμων. 

Η Κοσμολογία δεν θα μπορούσε να συγκροτηθεί ως επιστήμη χωρίς την υπόθεση της 
παγκοσμιότητας των φυσικών νόμων. Πράγματι, κάθε προσπάθεια για την ερμηνεία των 
διαφόρων παρατηρήσεων μακρινών αντικειμένων θα απέβαινε άκαρπη, αφού θα ήταν αδύνατο 
να ελεγχθούν πειραματικά στη Γη οι όποιες θεωρίες και υποθέσεις μας για το Σύμπαν. Σε σχέση 
μάλιστα με την αιωνιότητα των φυσικών νόμων, η κατάσταση θα ήταν ακόμη πιο αινιγματική 
και πολύπλοκη, αφού θα ήμασταν αντιμέτωποι με ένα μίγμα από παρατηρήσεις αντικειμένων 
διαφορετικών ηλικιών (δηλαδή αντικειμένων με διαφορετικούς παρελθόχρονους). Έτσι οι όποιες 
θεωρίες και υποθέσεις μας θα είχαν διπλή αβεβαιότητα διατύπωσης: στον χώρο (αποστάσεις) και 
στον χρόνο (ηλικίες).      
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3. Κοσμολογία και γεωμετρικές υποθέσεις 
Η θεωρητική μελέτη του Σύμπαντος γίνεται με τη βοήθεια κοσμολογικών μαθηματικών 

μοντέλων, στα οποία σημαντικό ρόλο έχουν οι υποθέσεις για τη γεωμετρία του χώρου. Η πλέον 
καθοριστική γεωμετρική υπόθεση είναι το αξίωμα της παραλλήλου. Συγκεκριμένα, στην 
Ευκλείδεια γεωμετρία το αξίωμα της παραλλήλου αναφέρει ότι “από σημείο εκτός ευθείας 
άγεται μία και μόνο μία ευθεία συνεπίπεδη και παράλληλη προς τη δοθείσα”.  

Όμως το αξίωμα αυτό δεν ισχύει στις άλλες εναλλακτικές γεωμετρίες. Έτσι η γεωμετρία 
του Riemann, στην οποία ο χώρος έχει θετική καμπυλότητα (π.χ., μία σφαιρική επιφάνεια), 
υιοθετεί το ακόλουθο αξίωμα της παραλλήλου: “Από σημείο εκτός ευθείας ουδεμία ευθεία 
άγεται συνεπίπεδη και παράλληλη προς τη δοθείσα”. Ενώ στη γεωμετρία του Lobatchevsky, 
στην οποία ο χώρος έχει αρνητική καμπυλότητα (π.χ., μία σαγματοειδής επιφάνεια), το επίμαχο 
αξίωμα διατυπώνεται ως εξής: “Από σημείο εκτός ευθείας άγονται άπειρες ευθείες συνεπίπεδες 
και παράλληλες προς τη δοθείσα”.  

Αντίστοιχες αποκλίσεις υπάρχουν στο άθροισμα των γωνιών τριγώνου. Στην Ευκλείδεια 
γεωμετρία το άθροισμα αυτό είναι ίσο με 180ο, στη γεωμετρία του Riemann είναι μεγαλύτερο 
των 180ο, ενώ στη γεωμετρία του Lobatchevsky είναι μικρότερο των 180ο. Ομοίως το μήκος 
περιφέρειας κύκλου ακτίνας r είναι ίσο, μικρότερο, ή μεγαλύτερο του 2 π r για τις τρεις 
γεωμετρίες, αντίστοιχα. Τέλος το εμβαδόν κύκλου ακτίνας r είναι ίσο, μικρότερο, ή μεγαλύτερο 
του π r2 για τις τρεις γεωμετρίες, αντίστοιχα.  

Από φυσική άποψη, η «θετική καμπυλότητα» του χώρου της γεωμετρίας του Riemann 
συνδέεται με την έννοια του «κλειστού σύμπαντος», ενώ η «αρνητική καμπυλότητα» του χώρου 
της γεωμετρίας του Lobatchevsky συνδέεται με την έννοια του «ανοικτού σύμπαντος». Σε σχέση 
με τα παραδείγματα επιφανειών που δώσαμε προηγουμένως, το κλειστό σύμπαν αντιστοιχεί σε 
μία σφαιρική επιφάνεια, ενώ το ανοικτό σύμπαν αντιστοιχεί σε μία σαγματοειδή επιφάνεια. 
Τέλος, η «μηδενική καμπυλότητα» του χώρου της Ευκλείδειας γεωμετρίας συνδέεται με την 
έννοια του «επίπεδου σύμπαντος», το οποίο παριστάνει την οριακή περίπτωση μεταξύ κλειστού 
και ανοικτού σύμπαντος.  

Στον προσδιορισμό της πραγματικής γεωμετρίας του Σύμπαντος, θεμελιώδη ρόλο έχει  η 
κρίσιμη πυκνότητα του Σύμπαντος, ρc. Αυτή μπορεί να υπολογισθεί από τον απλό τύπο της 
«ταχύτητας διαφυγής» της κλασικής μηχανικής. Πράγματι, η ρc πρέπει να δίδει ταχύτητα 
απομάκρυνσης των γαλαξιών, ή, καλύτερα, των σμηνών γαλαξιών, ακριβώς ίση με την ταχύτητα 
διαφυγής του φυσικού συστήματος, 

.2
r

GM
=υ                                                              (7.3.1) 

Αντικαθιστούμε την ταχύτητα διαφυγής από τον νόμο του Hubble, υ = Η r, τη μάζα του φυσικού 
συστήματος από τον προφανή τύπο 

,
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οπότε, λύνοντας ως προς ρc, βρίσκουμε 
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(7.3.3) 
Η σχέση αυτή δίδει ρc ~9.2x10-30 g cm-3.  

Αποδεικνύεται ότι (1) αν ένα μοντέλο σύμπαντος έχει μέση πυκνότητα ρ0 ίση με την 
κρίσιμη πυκνότητα, ρ0 = ρc, τότε είναι επίπεδο με μηδενική καμπυλότητα και με Ευκλείδεια 
γεωμετρία. (2) Αν το μοντέλο αυτό έχει μέση πυκνότητα μεγαλύτερη της κρίσιμης πυκνότητας, 
ρ0 > ρc, τότε είναι κλειστό με θετική καμπυλότητα και με γεωμετρία του Riemann. (3) Ενώ αν 
έχει μέση πυκνότητα μικρότερη της κρίσιμης πυκνότητας, ρ0 < ρc, τότε είναι ανοικτό με 
αρνητική καμπυλότητα και με γεωμετρία του Lobatchevsky.  

Με την εισαγωγή της λεγόμενης παραμέτρου πυκνότητας, Ω0 =  ρ0 / ρc, τα προηγούμενα 
συμπεράσματα διατυπώνονται ως εξής. (1) αν ένα μοντέλο σύμπαντος έχει παράμετρο 
πυκνότητας ίση με τη μονάδα, Ω0 = 1, τότε είναι επίπεδο με μηδενική καμπυλότητα και με 
Ευκλείδεια γεωμετρία. (2) Αν το μοντέλο αυτό έχει παράμετρο πυκνότητας μεγαλύτερη της 
μονάδας, Ω0 > 1, τότε είναι κλειστό με θετική καμπυλότητα και με γεωμετρία του Riemann. (3) 
Ενώ αν έχει παράμετρο πυκνότητας μικρότερη της μονάδας, Ω0 < 1, τότε είναι ανοικτό με 
αρνητική καμπυλότητα και με γεωμετρία του Lobatchevsky.   

 
4. Η θεωρία της μεγάλης έκρηξης 

Η θεωρία της μεγάλης έκρηξης (Κεφ. 5, Παρ. 3) αποτελεί σήμερα την πλέον αποδεκτή 
θεωρία δημιουργίας του Σύμπαντος. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το Σύμπαν ξεκίνησε από μία 
υπέρπυκνη και υπέρθερμη κατάσταση και, υποκείμενο σε μία γιγάντια έκρηξη,  εξελίχθηκε προς 
καταστάσεις μικρότερης πυκνότητας και θερμοκρασίας.  

Τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης θεμελίωσε το 1927 ο βέλγος μαθηματικός Georges 
Lemaitre, ο οποίος στηρίχθηκε στις εξισώσεις της ΓΘΣ και σε συλλογισμούς που αφορούν την 
εντροπία του Σύμπαντος. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπήρξε μία «κατάσταση 
ελάχιστης εντροπίας», κατά την οποία η ύλη είχε τη μέγιστη δυνατή οργάνωση. Διατύπωσε 
λοιπόν την υπόθεση περί ενός «αρχικού ατόμου» (primeval atom) του Σύμπαντος, το οποίο 
πρέπει να ήταν υπέρπυκνο. Αυτό το αρχικό άτομο δημιούργησε το Σύμπαν με την τεράστια 
έκρηξη που υπέστη.  

Το 1948 ο ρωσοαμερικανός φυσικός Gamow προχώρησε στη σκέψη ότι το αρχικό άτομο 
του Lemaitre πρέπει να ήταν όχι μόνον υπέρπυκνο αλλά και υπέρθερμο. Στην υπέρθερμη αυτή 
κατάσταση τα πρωτόνια και τα νετρόνια δημιούργησαν πυρήνες ηλίου (Κεφ. 5, Παρ. 3). Έτσι 
μαζί με τους συνεργάτες του Alpher και Bethe κατάφεραν να εξηγήσουν την κοσμική αναλογία 
του ηλίου και του δευτερίου. Στη συνέχεια προσπάθησαν να περιγράψουν τη δημιουργία και 
άλλων στοιχείων, αλλά δεν το κατόρθωσαν, επειδή ο μηχανισμός που πρότειναν “σταματούσε” 
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σε ένα μη ευσταθές στοιχείο με μαζικό αριθμό 5. Η συγκεκριμένη “ενότητα” της θεωρίας της 
μεγάλης έκρηξης ονομάσθηκε «θεωρία α-β-γ» από τα αρχικά των Alpher, Bethe, και Gamow στη 
ρωσική γλώσσα. 

Ακολούθησε μία περίοδος 20 περίπου ετών (1948–1967 ), κατά τη διάρκεια της οποίας η 
δημιουργία των άλλων στοιχείων της ύλης εξηγήθηκε από τη θεωρία των G. Burbidge, M. 
Burbidge, Fowler, και Hoyle (1957). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τα στοιχεία παράγονται στο 
εσωτερικό των αστέρων όλων των ειδών, μέχρι και των υπερκαινοφανών αστέρων. Όμως η 
θεωρία τους δεν μπορούσε να εξηγήσει την κοσμική αναλογία του ηλίου. Το 1967 οι Wagoner, 
Fowler, και Hoyle αναγκάσθηκαν να επανέλθουν στη θεωρία α-β-γ και να υπολογίσουν εκ νέου 
τη σωστή κοσμική αναλογία του ηλίου. Έτσι, στην κοινότητα των αστρονόμων και 
αστροφυσικών έγινε κατανοητό ότι και οι δύο θεωρίες μαζί, συμπληρώνοντας η μία την άλλη, 
εξηγούν ικανοποιητικά τη δημιουργία των διαφόρων στοιχείων της ύλης. 

Οι κυριότερες ενδείξεις που συνηγορούν για την ορθότητα της θεωρίας της μεγάλης 
έκρηξης εντάσσονται στις εξής κατηγορίες. 
1. Παρατηρησιακές ενδείξεις. Η παλαιότερη παρατηρησιακή ένδειξη είναι η εκτίμηση της 
κοσμικής αναλογίας του ηλίου, η οποία συμφωνεί με τους υπολογισμούς της θεωρίας α-β-γ. 
Ακολουθεί η διαπίστωση του Ryle  ότι η πυκνότητα της κατανομής των ραδιογαλαξιών ήταν 
μεγαλύτερη στο μακρινό παρελθόν του Σύμπαντος (φαινόμενο Ryle, Κεφ. 6, Παρ. 3). Τρίτη 
παρατηρησιακή ένδειξη είναι η ακτινοβολία μικροκυμάτων (Κεφ. 5, Παρ. 3). Η ακτινοβολία 
αυτή οφείλεται στα φωτόνια που κατά τον χρόνο επανασύνδεσης, δηλαδή  ~700000 έτη μετά τη 
μεγάλη έκρηξη, αποδεσμεύθηκαν από την ύλη και άρχισαν να ταξιδεύουν ελεύθερα μέσα στον 
χώρο. Τότε το Σύμπαν είχε θερμοκρασία  ~3000 Κ (κοινή για την ύλη και την ακτινοβολία), 
οπότε τα φωτόνια δεν μπορούσαν πλέον να κρατήσουν την ύλη σε μορφή πλάσματος. Σήμερα τα 
φωτόνια της ακτινοβολίας μικροκυμάτων αντιστοιχούν σε εξαιρετικά ισότροπη ακτινοβολία 
μέλανος σώματος θερμοκρασίας ~3 Κ. Καμία άλλη κοσμολογική θεωρία δεν μπόρεσε να 
ερμηνεύσει την ακτινοβολία μικροκυμάτων!.  
2. Μικτές ενδείξεις. Η πιο σημαντική μικτή ένδειξη αφορά την ηλικία του Σύμπαντος. 
Υπολογισμοί από παρατηρήσεις (κυρίως ο «υπολογισμός της ηλικίας των ραδιενεργών 
στοιχείων» και ο «υπολογισμός της ηλικίας των γηραιότερων σφαιρωτών σμηνών»), καθώς και 
υπολογισμοί από τη θεωρία διαστολής του Σύμπαντος (Κεφ. 5, Παρ. 5) δίδουν συγκρίσιμα 
αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα, το Σύμπαν μας έχει πεπερασμένη 
ηλικία, η οποία είναι μεταξύ 10 και 20 δισεκατομμυρίων ετών. 
3. Θεωρητικές ενδείξεις. Η μεγάλη έκρηξη του Σύμπαντος προβλέπεται από τις εξισώσεις και 
τα θεωρήματα της ΓΘΣ. Συγκεκριμένα, η μεγάλη έκρηξη περιγράφεται ως λύση των εξισώσεων, 
οι οποίες διέπουν ένα σχετικιστικό, ομογενές και ισότροπο μοντέλο του Σύμπαντος.  Πάντως 
μεσολάβησε μία μεγάλη περίοδος (1920-1970), κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν 
αμφιβολίες για την ρεαλιστικότητα της κοσμολογικής αρχής. Υποστηρίχθηκε ότι ακόμη και μία 
μικρή απόκλιση του μοντέλου από την ομογένεια και ισοτροπία μπορεί να δώσει λύσεις που να 
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μην περιγράφουν διαστολή. Καταλυτικό ρόλο στην άρση τέτοιων αμφιβολιών είχε το «θεώρημα 
Hawking–Penrose» (1969), κατά το οποίο “κάθε σύμπαν που δεν είναι απολύτως ομογενές και 
ισότροπο, αλλά που έχει προσεγγιστικά χαρακτηριστικά ομογένειας και ισοτροπίας, αρχίζει την 
εξέλιξή του από μία μαθηματική ανωμαλία, δηλαδή από μία υπέρπυκνη και υπέρθερμη 
κατάσταση”. Επομένως η ΓΘΣ προβλέπει την αρχική ανωμαλία του Σύμπαντος, δηλαδή μία 
υπέρπυκνη και υπέρθερμη κατάστασή του. Στην πραγματικότητα, η θεωρητική κοσμολογία 
ταυτίζεται σήμερα με τη σχετικιστική κοσμολογία, δηλαδή την κοσμολογία της ΓΘΣ. 
 
5. Το πρόβλημα του ορίζοντα και το πρόβλημα της επιπεδότητας 

Η ακτινοβολία μικροκυμάτων είναι μία ισχυρή ένδειξη υπέρ της θεωρίας της μεγάλης 
έκρηξης. Όμως η σχεδόν απόλυτη ισοτροπία της δημιουργεί ένα πρόβλημα στην θεωρία αυτή 
που αναφέρεται ως το πρόβλημα της ισοτροπίας ή το πρόβλημα του ορίζοντα (the isotropy 
problem, the horizon problem). Συγκεκριμένα, έστω ότι δύο αντιδιαμετρικά σημεία Α και Β 
του ουρανού απέχουν το καθένα από εμάς τη μέγιστη δυνατή απόσταση παρατήρησης, ~14 Gly, 
δηλαδή απόσταση που το φως διατρέχει σε χρόνο ίσο με την ηλικία του Σύμπαντος. Έτσι 
βρίσκονται και τα δύο επάνω στη σφαιρική επιφάνεια του δικού μας κοσμικού οπτικού 
ορίζοντα (cosmic light horizon). Συνεπώς το Α βρίσκεται εκτός του κοσμικού οπτικού ορίζοντα 
του Β και αντιστρόφως. Αυτό σημαίνει ότι κανένα φωτόνιο της περιοχής Α δεν έχει φθάσει 
ακόμη στην περιοχή Β και αντιστρόφως. Αν όμως οι δύο περιοχές δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν 
σε “επαφή”, τότε με ποιόν τρόπο αντάλλαξαν θερμότητα ώστε να εξισώσουν τις θερμοκρασίες 
τους στους 2.725 Κ, δηλαδή στη θερμοκρασία της ακτινοβολίας μικροκυμάτων, με σχεδόν 
μαθηματική ακρίβεια? (!). 

Μία ισοδύναμη περιγραφή για το πρόβλημα του ορίζοντα ξεκινάει από τον τρόπο με τον 
οποίο διαστελλόταν το νεαρό Σύμπαν σύμφωνα με την κλασική θεωρία της μεγάλης έκρηξης. 
Υπολογισμοί της θεωρίας αυτής δείχνουν ότι στην ηλικία των 10-32 s το Σύμπαν είχε ήδη ακτίνα 
ίση με  ~1 cm. Αυτό σημαίνει ότι,  μέχρι εκείνη την ηλικία, διαστελλόταν με ταχύτητα  ~3x1021 
φορές μεγαλύτερη της ταχύτητας του φωτός!. Συνεπώς οι διάφορες περιοχές του δεν κατάφεραν 
ποτέ να έλθουν σε επαφή μέσω ανταλλαγής φωτονίων.  

Δεύτερο πρόβλημα για τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης είναι το λεγόμενο πρόβλημα της 
επιπεδότητας (the flatness problem). Συγκεκριμένα, παρατηρήσεις της θερμοκρασιακής 
μεταβολής της ακτινοβολίας μικροκυμάτων δείχνουν ότι η παράμετρος πυκνότητας Ω0 αποκλίνει 
ελάχιστα από τη μονάδα, οπότε το Σύμπαν πρέπει να είναι επίπεδο με μηδενική καμπυλότητα. 
Αυτό σημαίνει ότι το Ω0 έλαβε αμέσως μετά τη μεγάλη έκρηξη την τιμή αυτή και, μάλιστα, με 
θαυμαστή μαθηματική ακρίβεια (για να μην αποκλίνει το Σύμπαν από την Ευκλείδεια γεωμετρία 
κατά τη διάρκεια της διαστολής του, πρέπει η παράμετρος πυκνότητας να ήταν τότε 
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6. Το πληθωριστικό Σύμπαν 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 προτάθηκε (από τον έλληνα Καζάνα, τον ρώσο 

Starobinsky, και τον αμερικανό Guth, κατά ανεξάρτητο τρόπο) η λεγόμενη θεωρία του 
πληθωριστικού Σύμπαντος (theory of the inflationary Universe), η οποία αντιμετωπίζει με 
επιτυχία τα προβλήματα  του ορίζοντα και της επιπεδότητας. Η βασική υπόθεση της θεωρίας 
αυτής είναι η εξής. Από τον «χρόνο του Planck», t = 10-43 s, μέχρι τον χρόνο t = 10-35 s, η 
διαστολή του Σύμπαντος έγινε με εξαιρετικά αργό ρυθμό, αφού στο τέλος της περιόδου αυτής το 
Σύμπαν είχε ακτίνα μόλις ~10-45 cm. Συνεπώς η ταχύτητα της διαστολής ήταν μόλις ~10-10 cm s-1 
και έτσι τα φωτόνια, ταξιδεύοντας με ταχύτητα  ~1020 φορές μεγαλύτερη, έφεραν σε επαφή όλες 
τις περιοχές του Σύμπαντος. Δηλαδή ο κοσμικός οπτικός ορίζοντας κάθε περιοχής του νεαρού 
Σύμπαντος περιείχε όλες τις άλλες περιοχές του.  

Όμως, από τον χρόνο t = 10-35 s μέχρι τον χρόνο t = 10-32 s, το Σύμπαν υπέστη μία 
ραγδαία διαστολή, ή, όπως καθιερώθηκε να λέγεται, μία πληθωριστική διαστολή (inflation). 
Στο τέλος της πληθωριστικής εποχής (inflationary epoch), το Σύμπαν είχε ακτίνα  ~1-105 cm, 
δηλαδή τουλάχιστον 1045 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που είχε στην αρχή της πληθωριστικής 
εποχής. Όλες οι περιοχές του Σύμπαντος απομακρύνθηκαν αμοιβαία σε τρομακτικές αποστάσεις. 
Ο κοσμικός οπτικός ορίζοντας κάθε περιοχής δεν περιείχε πλέον τις άλλες περιοχές. Παρόλα 
αυτά “οι διάφορες περιοχές του Σύμπαντος δεν ξέχασαν το παρελθόν τους”, κατά το οποίο ήταν 
σε αμοιβαία στενή επαφή μέσω ανταλλαγής φωτονίων, εξίσωσαν τη θερμοκρασία τους και 
απόκτησαν κοινά χαρακτηριστικά. Ώστε, παρατηρώντας σήμερα την ακτινοβολία μικροκυμάτων 
από μακρινές αντιδιαμετρικές περιοχές του ουρανού, είναι σαν να ανιχνεύουμε την ακτινοβολία 
αυτή από περιοχές που ήταν κάποτε σε στενή επαφή. Με αυτούς τους συλλογισμούς επιλύεται το 
πρόβλημα του ορίζοντα από τη θεωρία του πληθωριστικού Σύμπαντος. 

Το πρόβλημα της επιπεδότητας επιλύεται με τον εξής απλό συλλογισμό. Όποια 
καμπυλότητα και αν είχε ο χώρος πριν από την πληθωριστική εποχή, αυτή μειώθηκε τόσο πολύ 
με την πληθωριστική διαστολή, ώστε μετά από την πληθωριστική εποχή είναι σχεδόν μηδέν, 
τουλάχιστον στην κλίμακα αποστάσεων του δικού μας κοσμικού οπτικού ορίζοντα. Το 
φαινόμενο αυτό μπορεί να περιγραφεί με το εξής “πείραμα”. Φουσκώνοντας ένα παιδικό 
μπαλόνι, παρατηρούμε ότι στην αρχή η σφαιρική επιφάνειά του έχει εμφανή καμπυλότητα. 
Καθώς όμως το μπαλόνι διαστέλλεται όλο και περισσότερο, η καμπυλότητα της επιφάνειάς του 
μειώνεται όλο και περισσότερο. Άρα, στο όριο της διαδικασίας αυτής (= πολύ μεγάλη ακτίνα 
μπαλονιού), η καμπυλότητα της επιφάνειας του μπαλονιού θα είναι σχεδόν μηδενική.   

Σημειωτέον ότι η πληθωριστική διαστολή του Σύμπαντος δεν αντιβαίνει την 
«απαγορευτική αρχή των ταχυτήτων» του Einstein, σύμφωνα με την οποία “κανένα υλικό σώμα 
δεν μπορεί να υπερβεί την ταχύτητα του φωτός”. Πράγματι, η πληθωριστική διαστολή 
αναφέρεται στην ραγδαία διαστολή του χώρου και μόνον του χώρου, και όχι στην κίνηση υλικών 
σωμάτων μέσα στον χώρο!. 
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Η φυσική ερμηνεία της θεωρίας του πληθωριστικού Σύμπαντος είναι η εξής. Κατά τον 
χρόνο του Planck, t = 10-43 s, και σε θερμοκρασία  ~1032 Κ, σπάζει η συμμετρία μεταξύ της 
βαρύτητας και των υπολοίπων τριών δυνάμεων (ισχυρή, ηλεκτρομαγνητική, και ασθενής). Το 
Σύμπαν τροφοδοτείται με ενέργεια από την αλλαγή φάσης, που οφείλεται στο σπάσιμο της 
συμμετρίας, οπότε αρχίζει η “αργή διαστολή” του. Βρίσκεται όμως σε μία ασταθή 
θερμοδυναμική κατάσταση που λέγεται ψευδές κενό (false vacuum) και που οφείλεται σε ένα 
δυναμικό πληθωριστικό πεδίο (inflaton field) με περίσσεια ενέργειας έναντι του αληθούς 
κενού (true vacuum).  

Κατά τον χρόνο t = 10-35 s, και σε θερμοκρασία ~1027 Κ, σπάζει η συμμετρία μεταξύ των 
ισχυρών και των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων. Το Σύμπαν τροφοδοτείται με ενέργεια από την 
αντίστοιχη αλλαγή φάσης, αλλά κυρίως από την περίσσεια ενέργειας του ψευδούς κενού έναντι 
του αληθούς κενού. Δηλαδή το Σύμπαν “κυλάει” από μία υψηλότερη ενεργειακή στάθμη 
(ψευδές κενό) προς μία χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη (αληθές κενό). Εκλύεται κολοσσιαία 
ποσότητα ενέργειας που το οδηγεί σε τρομακτική πληθωριστική διαστολή. Η πληθωριστική 
εποχή τερματίζεται κατά τον χρόνο t = 10-32 s, αλλά η διάρκειά της (~1000 μονάδες των 10-35 s ή 
~100 δισεκατομμύρια μονάδες των 10-43 s) είναι αρκετή για να αυξήσει την ακτίνα του 
Σύμπαντος κατά   ~1045-1050 φορές!. 

 
7. Η θεωρία της συνεχούς δημιουργίας  

Η θεωρία της συνεχούς δημιουργίας (Παρ. 1), που λέγεται και θεωρία της σταθερής 
κατάστασης, αναπτύχθηκε ως απόπειρα διάσωσης της τέλειας κοσμολογικής αρχής, ειδικότερα 
δε της ασθενούς–τέλειας κοσμολογικής αρχής. Η βασική της υπόθεση είναι ότι δημιουργείται 
υδρογόνο από το μηδέν, το οποίο συνεισφέρει στη διατήρηση σταθερής μέσης πυκνότητας που, 
αν δεν υπήρχε  το συνεχώς δημιουργούμενο υδρογόνο, θα μειωνόταν λόγω της διαστολής του 
Σύμπαντος. Υπολογισμοί της θεωρίας αυτής δείχνουν ότι πρέπει να δημιουργούνται ~1000 
άτομα υδρογόνου ανά κυβικό μέτρο και ανά ένα δισεκατομμύριο έτη. 

Η θεωρία της συνεχούς δημιουργίας πάσχει από τις εξής σημαντικές αδυναμίες. (1) Δεν 
μπορεί να προτείνει καμία ερμηνεία για την ακτινοβολία μικροκυμάτων. (2) Δεν μπορεί να 
εξηγήσει την κοσμική αναλογία του ηλίου. (3) Δίδει απαράδεκτη τιμή για την παράμετρο 
πυκνότητας Ω0 (Παρ. 3). (4) Το φαινόμενο Ryle (Κεφ. 6, Παρ. 3), κατά το οποίο η πυκνότητα 
κατανομής των ραδιογαλαξιών ήταν μεγαλύτερη στο απώτερο παρελθόν του Σύμπαντος, έρχεται 
σε πλήρη αντίθεση με την τέλεια κοσμολογική αρχή, επί της οποίας θεμελιώνεται η θεωρία. Οι 
σημαντικές αυτές αδυναμίες οδήγησαν τελικά στην εγκατάλειψη της θεωρίας της συνεχούς 
δημιουργίας. 

 
 
 
 

  



 
Β. Γερογιάννη: «Κοσμολογία» 

71

 
    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Διευκρίνιση: Δεδομένου ότι η Κοσμολογία εξελίσσεται ραγδαία, στην προτεινόμενη 

βιβλιογραφία δεν περιλαμβάνονται βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν από το 1980. 
 
 
Bahcall, J.N, and Ostriker, J.P. (Editors), Unsolved problems in astrophysics, Princeton 

University Press, Princeton, 1997. 
Carroll, B.W., and Ostlie, D.A, An introduction to modern astrophysics, Pearson 

Education Limited, 2014.  
Ciufolini, I., and J.A. Wheeler, Gravitation and inertia, Princeton University Press, 

Princeton, 1995. 
D’Inverno, R., Introducing Einstein’s relativity, Oxford University Press, Oxford, 1995. 
Field, G.B., and Chaisson, E.J., Το αθέατο σύμπαν, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

1990. 
Glendenning, N.K., Special and general relativity, Springer Science, 2010. 
Hartle, J.B., Gravity: an introduction to Einstein's general relativity, Addison Wesley, 

San Francisco, 2003. 
Hawking, S., Το χρονικό του χρόνου – εικονογραφημένο, έκδοση αναθεωρημένη και 

επηυξημένη, Εκδόσεις Κάτοπτρο – Αλ. Μάμαλης και Σία Ο.Ε., Αθήνα, 1996.  
Hawking, S., and Penrose, R., Η φύση του χώρου και του χρόνου, Γκοβόστης Εκδοτική 

Α.Β.Ε.Ε., Αθήνα, 1996. 
Islam, J.N., An introduction to mathematical cosmology, Cambridge University Press, 

New York, 1992. 
Kaufmann III, W.J, Universe, 3rd edition, W. H. Freeman and Company, New York, 

1991. 
Martin, J.L., Γενική σχετικότητα: Μία βασική εισαγωγή για φυσικούς, μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα τής 2ης έκδοσης του ξενόγλωσσου βιβλίου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2005. 

Mo, H., van den Bosch, F., and White, S., Galaxy formation and evolution, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010. 

Peebles, P.J.E., The large scale structure of the universe, Princeton University Press, 
Princeton, 1980. 

Prialnik, D., An introduction to the theory of stellar structure and evolution, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010. 

Rowan-Robinson, M., Cosmology, Oxford University Press, Oxford, 1981. 

  



 
Β. Γερογιάννη: «Κοσμολογία» 

 

72

 

Schutz, B.F., A first course in general relativity, Cambridge University Press, New York, 
1985. 

Shapiro, S.L., and Teukolsky, S.A., Black holes, white dwarfs, and neutron stars: The 
physics of compact objects, Wiley-Interscience Publication, New York, 1983. 

Shu, F.H., Αστροφυσική: Δομή και εξέλιξη του σύμπαντος, Τόμος Ι: Αστέρες, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009. 

Shu, F.H., Αστροφυσική: Δομή και εξέλιξη του σύμπαντος, Τόμος ΙΙ: Γαλαξίες – Ηλιακό 
Σύστημα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009.  

Sparke, L.S., and Gallagher, J.S., Galaxies in the universe: An introduction, 2nd edition, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2007. 

Αντωνακόπουλου, Γ.Α., Εισαγωγή στην αστροφυσική, 4η έκδοση, Οργανισμός Εκδόσεως 
Σχολικών Βιβλίων, Αθήνα, 2000. 

Βάρβογλη, Χ., και Σειραδάκη, Γ.Χ., Εισαγωγή στη σύγχρονη αστρονομία, 3η έκδοση, 
Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, 1994. 

Κοντόπουλου, Γ., και Κωτσάκη, Δ., Κοσμολογία: Η δομή και η εξέλιξη του σύμπαντος, 2η 
έκδοση, Graphic Arts – Γιώργος Παπανικολάου, Αθήνα, 1984. 

Σπύρου, Ν.Κ., Εισαγωγή στη γενική  θεωρία της σχετικότητας, 2η έκδοση, Εκδόσεις Άγις-
Σάββας Δ. Γαρταγάνης, Θεσσαλονίκη, 2009. 

 
 
 

 


	cosmoB_20160515
	CH_4h567_COSM_BRIEF_NEW
	ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
	1. Ποιες παρατηρήσεις έχουν κοσμολογική σημασία
	Η δομή του Σύμπαντος αποκτά κοσμολογική σημασία σε μεγάλη κλίμακα. Επομένως παρατηρήσεις που επηρεάζουν τις απόψεις μας για τη δομή του Σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα έχουν ιδιαίτερη κοσμολογική σημασία. Τέτοιες «παρατηρήσεις κοσμολογικής σημασίας» έχουμε ήδη γνωρίσει στο προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. 5, Παρ. 3 & 4). Αυτές είναι (1) η ακτινοβολία μικροκυμάτων και (2) η διαστολή του Σύμπαντος. Στο παρόν κεφάλαιο θα γνωρίσουμε δύο ακόμη παρατηρήσεις κοσμολογικής σημασίας, δηλαδή (3) το παράδοξο του Olbers και (4) την κατανομή των ραδιογαλαξιών.
	2. Το παράδοξο του Olbers
	 Το 1826 ο γερμανός αστρονόμος Heinrich Olbers δημοσίευσε μία εργασία, στην οποία το  κεντρικό συμπέρασμα ήταν ότι ο νυκτερινός ουρανός πρέπει να έχει λαμπρότητα ίση με τη λαμπρότητα του ηλιακού δίσκου!. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με την παρατήρηση και ακριβώς αυτή η αντίθεση αναφέρεται ως το παράδοξο του Olbers.
	3. Η κατανομή των ραδιογαλαξιών
	 Η παρατήρηση μακρινών γαλαξιών ισοδυναμεί με παρατήρηση γαλαξιών που έχουν μεγάλο παρελθόχρονο (Κεφ. 5, Παρ. 4). Συνεπώς παρατηρούμε τους μακρινούς γαλαξίες όπως αυτοί ήταν στο αντίστοιχο μακρινό παρελθόν. Αν λοιπόν το Σύμπαν διαστέλλεται, τότε ισχυρή ένδειξη για τη διαστολή του θα αποτελεί η  παρατήρηση μίας μεγαλύτερης πυκνότητας κατανομής των μακρινών γαλαξιών έναντι αυτής των πλησιέστερων γαλαξιών. Όσο πιο μακρινοί είναι οι παρατηρούμενοι γαλαξίες, τόσο πιο πειστική θα είναι η ένδειξη για τη διαστολή του Σύμπαντος. Γιαυτό οι επιστήμονες κατέφυγαν σε ραδιοαστρονομικές παρατηρήσεις, οι οποίες μπορούν να επεκταθούν σε πολύ μακρινούς ραδιογαλαξίες (με πολύ μεγάλο παρελθόχρονο). Αντίθετα, οι οπτικές παρατηρήσεις μακρινών γαλαξιών είναι μάλλον ασαφείς και μικρής αξιοπιστίας.
	ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ


