
 
 

Εργαςία για το Project  

Μαθήτριεσ: Δανδόλου Δήμητρα – Λάμπρου Κωνςταντίνα 

Καθηγήτρια: Γκάγκαρη Φωτεινή 

 



  Πνιινί έρνπκε αλαξσηεζεί ηη είλαη θαη ηη κειεηάεη ε Αζηξνλνκία. Ωζηφζν 

ιίγνη απφ καο ςάμακε θαη βξήθακε ελ ηέιεη ηη πξαγκαηηθά είλαη! Αζηξνλνκία, 

ινηπφλ, ζηα αγγιηθά astronomy εθ ησλ ειιεληθψλ ιέμεσλ «άζηξν» + «λέκσ», 

είλαη ε θπζηθή επηζηήκε πνπ εξεπλά φια ηα νπξάληα ζψκαηα, φπσο άζηξα, 

γαιαμίεο, πιαλήηεο [ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεο], δνξπθφξνη, θνκήηεο, 

αζηξνεηδείο, ηε Φπζηθή, ηε Χεκεία, ηα θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ έμσ απφ ην 

ρψξν ηεο αηκφζθαηξαο ηεο Γεο, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη εθξήμεηο 

ππεξθαηλνθαλψλ αζηέξσλ, εθιάκςεηο αθηηλψλ Γ θαη θνζκηθή αθηηλνβνιία 

κηθξνθπκάησλ ππνβάζξνπ.  

  Φέηνο, ινηπφλ, καο δφζεθε ε επθαηξία ζην κάζεκα ηνπ Project λα γλσξίζνπκε 

θαιχηεξα απηή ηελ επηζηήκε θαη λα επηθεληξσζνχκε ζηα πην ραξαθηεξηζηηθά 

επηηεχγκαηα ηνπ 20νπ αηψλα!  



 
 

1905: O Einstein ζπζηήλεη ηε ζεσξία ηεο εηδηθήο ζρεηηθόηεηαο 

1910: O Hertzsprung θαη ν Russel αλαπηχζζνπλ κηα ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ αζηεξηώλ 

1913: Ο Bohr αλαπηχζζεη ηε ζεσξία ηεο δνκήο ηνπ αηόκνπ γηα ηελ νπνία βξαβεχεηαη κε Νφκπει 

1915:  Ο Einstein αλαπηχζζεη ηε ζεσξία ηεο γεληθήο ζρεηηθόηεηαο δίλνληαο κία λέα εμήγεζε ζηε 

βαξχηεηα 

1917: Ο Schwarzschid ζπζηήλεη ηε ζεσξία ηεο χπαξμεο καύξσλ ηξππώλ  

1926: Ο Lindblad αλαπηχζζεη ηε ζεσξία φηη νη γαιαμίεο πεξηζηξέθνληαη  

1927: Ο Lemaitre αλαπηχζζεη ηε ζεσξία ηνπ Big Bang  

1928: Ο Dirac πξνηείλεη ηελ χπαξμε ηεο αληί-ύιεο  

1929: Ο Hubble, κεηξψληαο ηηο απνζηάζεηο ζηνπο γαιαμίεο , πξνηείλεη ηε ζεσξία ελφο ζχκπαληνο πνπ 

επεθηείλεηαη, ιέγνληαο πσο νη γαιαμίεο απνκαθξύλνληαη ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Απηφ ππνλνεί πσο φιε ε 

χιε ηνπ ζχκπαληνο ήηαλ ζπκπηεζκέλε ζε έλα κηθξφ κέξνο. Έηζη ζπκπεξαίλνπκε φηη ε χιε απηή εμεξάγε 

10 κε 15 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ  

 



1931: Τν αληί-ειεθηξφλην ή αληί-ύιε αλαθαιχπηεηαη απφ ηνλ Anderson 

1930: Ο Πινύησλαο αλαθαιχπηεηαη απφ ηνλ Tombaugh  

1932: Ο Chadwick αλαθαιχπηεη ην λεηξόλην  

1946: Ο Ryle αλαθαιχπηεη ην Cygnus Α’, ηε πξψηε θαη πην θσηεηλή πεγή ξαδηελέξγεηαο πέξα απφ 

ηνλ γαιαμία καο 

1958: Ζ NASA ηδξχεηαη  

1965: Ο θνζκνλαχηεο Leonov εθηειεί ηνλ πξώην δηαζηεκηθό πεξίπαην 

1968-72: Ακεξηθάλνη αζηξνλαχηεο επηβηβάδνληαη ζην πξψην επαλδξσκέλν δηαζηεκόπινην κε 

πξννξηζκφ ην θεγγάξη 

1969: Οη Ακεξηθάλνη αζηξνλαχηεο ηνπ ζθάθνπο Apollo 11 , Armstrong, Aldrin & Collins 

ηαμηδεχνπλ ζην θεγγάξη φπνπ νη πξψηνη δχν θάλνπλ ηα πξώηα βήκαηα ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο 

1974: O Hαwking ιέεη πσο νη καύξεο ηξύπεο κπνξνχλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα αξγά. Ζ Μαχξε 

Τξχπα είλαη έλα ζψκα ηνπ νπνίνπ ε βαξχηεηα ηεο επηθάλεηάο ηνπ είλαη ηφζν δπλαηή ψζηε θαζφινπ 

θψο δε κπνξεί λα δηαθχγεη απ’ ην εζσηεξηθφ ηεο 

 



1980: Γηαζηεκηθά ιεσθνξεία εθηνμεχνληαη 

1981: Ο Hoyle πξνηείλεη φηη ηα πξώηα ίρλε δσήο πξνήιζαλ απφ δηαζηξηθή ζθόλε θνκεηώλ  

1990: Τν δηαζηεκηθφ ηειεζθόπην ηνπ Hubble ιαλζάξεηαη θαη αξρίδεη λα κεηαδίδεη δηαγαιαμηαθά 

βίληεν ζηε γε 

1991: Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο (www) δεκηνπξγείηαη σο κέξνο ηνπ Παγθφζκηνπ Γηαδηθηχνπ  

1996: Έλαο κεηεσξίηεο απ’ ηνλ Άξε πνπ βξέζεθε ζηε γε απνθαιχπηεη φηη ν θφθθηλνο πιαλήηεο 

θάπνηε θηινμελνύζε δσή 

1999: Ο πιεζπζκφο ηεο Γεο θηάλεη ηα 6 δηζεθαηνκκύξηα  

 

 







Μαύξε ηξύπα είλαη κηα ζπγθέληξσζε ζεκαληηθά κεγάιεο κάδαο ψζηε ε δχλακε ηεο βαξχηεηαο λα 

κελ επηηξέπεη ζε νηηδήπνηε λα μεθεχγεη απφ απηή, παξά κφλν κέζσ θβαληηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Αλαθέξεηαη ζε κηα πεξηνρή ηνπ ρψξνπ, απφ ηελ νπνία ηίπνηα δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη. 

 

Μία «καχξε ηξχπα» είλαη ην ζεκείν εθείλν ηνπ δηαζηήκαηνο φπνπ θάπνηε ππήξρε ν ππξήλαο ελφο 

γηγάληηνπ άζηξνπ, ν νπνίνο ζηελ ηειηθή θάζε ηεο εμέιημεο ηνπ έραζε ηελ πάιε ηνπ ελάληηα ζηε 

βαξχηεηα, κε απνηέιεζκα ηα πιηθά ηνπ λα θαηαξξεχζνπλ θαη λα ζπκπηεζηνχλ πεξηζζφηεξν. 

 

Οη καχξεο ηξχπεο ζρεκαηίδνληαη ζηε θχζε νπνηεδήπνηε ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα δεδνκέλν ρψξν 

επαξθήο πνζφηεηα κάδαο. Σχκθσλα κε ηελ θιαζηθή γεληθή ζρεηηθφηεηα, νχηε χιε νχηε πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα θηλεζνχλ απφ ην εζσηεξηθφ κηαο καχξεο ηξχπαο πξνο έλαλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή. 

Παξνιαπηά, θβαληνκεραληθά θαηλόκελα κπνξνύλ λα επηηξέςνπλ ζε ύιε θαη ελέξγεηα λα 

δξαπεηεύζνπλ από καύξεο ηξύπεο.  

 





ΕΙΔΙΚΗ ΣΦΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ζ εηδηθή ζρεηηθφηεηα είλαη κηα ζεσξία γηα ηε δνκή ηνπ ρσξνρξόλνπ. Βαζίδεηαη ζε δχν αμηψκαηα: 

1. Οη λόκνη ηεο θπζηθήο είλαη νη ίδηνη γηα φινπο ηνπο παξαηεξεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε αδξαλεηαθφ 

ζχζηεκα αλαθνξάο. 

2. Ζ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό είλαη ίδηα γηα φινπο ηνπο παξαηεξεηέο. 

 Ζ ζεσξία έρεη νξηζκέλεο ζπλέπεηεο. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Δηαζηνιή ρξόλνπ: Τα ξνιφγηα δχν παξαηεξεηψλ πνπ θηλνχληαη κε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα, 

γπξλάλε κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ. Γηα ηνλ ηαρχηεξν παξαηεξεηή ην ξνιφη γπξλάεη πην αξγά.  

2. Σπζηνιή ηνπ κήθνπο: Τα κήθε πνπ κεηξνχλ δχν παξαηεξεηέο πνπ θηλνχληαη κε δηαθνξεηηθή 

ηαρχηεηα είλαη δηαθνξεηηθά. Γηα ηνλ ηαρχηεξν παξαηεξεηή ηα κήθε είλαη κηθξφηεξα. 

 



3. Σρεηηθόηεηα ηεο ηαπηνρξνληθόηεηαο: Γχν γεγνλφηα πνπ θαίλνληαη λα ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα ζε έλαλ 

παξαηεξεηή Α, δε ζα ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα γηα έλαλ παξαηεξεηή Β, εάλ ν Β θηλείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ Α. 

4. Ιζνδπλακία κάδαο-ελέξγεηαο 

Ζ εηδηθή ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο εηζάγεη ηηο έλλνηεο ηεο κάδαο εξεκίαο θαη ηεο κάδαο αδξαλείαο γηα θάζε 

παξαηεξνχκελν ζψκα.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΦΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ζ γεληθή ζρεηηθφηεηα είλαη κηα ζεσξία βαξχηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Ατλζηάηλ ηελ πεξίνδν 1907-

1915. 

Σχκθσλα κε ηε γεληθή ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο: 

 1. Ο ρξφλνο πεξλά δηαθνξεηηθά ζε ρακειφηεξα βαξπηηθά δπλακηθά. Τν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη 

βαξπηηθή δηαζηνιή ηνπ ρξόλνπ. 

 2. Οη ηξνρηέο κεηαβάιινληαη κε ηξόπν κε αλακελόκελν απφ ηε ζεσξία ηνπ Νεχησλα γηα ηε βαξχηεηα. 

 3. Αθφκα θαη νη αθηίλεο ηνπ θσηόο αιιάδνπλ πνξεία κε ηελ παξνπζία βαξπηηθνχ πεδίνπ. 

 4. Δξκελεχεηαη ε δηαζηνιή ηνπ Σύκπαληνο, θαη πσο ηα καθξηλά κέξε ηνπ απνκαθξύλνληαη απφ εκάο 

ζρεδφλ κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο.  
 





 

 

Ζ Μεγάιε Έθξεμε είλαη ε θνζκνινγηθή ζεσξία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζχκπαλ δεκηνπξγήζεθε 

απφ κηα ππεξβνιηθά ππθλή θαη ζεξκή θαηάζηαζε. O Βέιγνο Εσξδ Λεκαίηξ πξφηεηλε σο αξρή ηνπ 

ζχκπαληνο ην αξρηθό άηνκν, φπνπ νιφθιεξε ε κάδα ηνπ Σχκπαληνο είλαη ζπγθεληξσκέλε ζε έλα 

θαη κνλαδηθφ ζεκείν θαη ν ρσξφρξνλνο δελ έρεη αθφκα δεκηνπξγεζεί. Τν αξρηθφ άηνκν ελ θαηξψ 

εμεξξάγε θαη απφ ηελ χιε πνπ εθηνμεχηεθε δεκηνπξγήζεθαλ νη γαιαμίεο θαη ηα αζηέξηα.  

 

Διαστολή Σύμπαντος  

Πξφθεηηαη γηα ηε δηαπίζησζε φηη νη γαιαμίεο απνκαθξύλνληαη κεηαμχ ηνπο, απφδεημε ηεο θνηλήο 

εθθίλεζεο ζην απψηαην παξειζφλ. 

 

Κατανομή Γαλαξιών  

Απφ ηελ αξρή ηεο δηαηχπσζεο ηεο ζεσξίαο ηεο Μεγάιεο έθξεμεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ππθλόηεηα 

ησλ γαιαμηψλ ζα πξέπεη λα κεηώλεηαη. 

 





Ζ αληηύιε είλαη ε κνξθή ηεο χιεο πνπ απνηειείηαη απφ ηα αληηζσκαηίδηα ησλ ζσκαηηδίσλ 

πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζπλήζε χιε θαη δεκηνπξγήζεθε ηαπηόρξνλα κε ηελ ύιε ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο. Αλ έλα ζσκαηίδην θαη έλα αληηζσκαηίδην έξζνπλ ζε επαθή, θαη 

ηα δχν θαηαζηξέθνληαη θαη παξάγεηαη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία.  

 

Υποθέσεις για την αντιύλη 

 Ζ αληηχιε ππάξρεη ζ' έλα μερσξηζηφ ζχκπαλ παξάιιειν πξνο ην δηθφ καο, αιιά ην πξφβιεκα 

είλαη φηη είλαη αδχλαηνλ λα απνδεηρζεί ε νξζφηεηα απηήο ηεο ππφζεζεο, εθφζνλ είλαη 

αδχλαηνλ λα έξζνπκε ζ' επαθή κ' έλα παξάιιειν ζχκπαλ (αλ πθίζηαηαη έλα). Σχκθσλα κε κηα 

άιιε ζεσξία, ε χιε θαη ε αληηχιε δεκηνπξγήζεθαλ ηαπηφρξνλα ηε ζηηγκή ηεο Μεγάιεο  

Έθξεμεο. Αιιά κφιηο κεξηθά θιάζκαηα ηνπ κηθξνδεπηεξνιέπηνπ αξγφηεξα, ε χιε θαη ε 

αληηχιε ζπγθξνχζηεθαλ θη εμαυιψζεθαλ.  

 




