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 Η χρονική περίοδος 0 – 10-43s μας διαφεύγει. 

 

 Την περίοδο εκείνη η θερμοκρασία του σύμπαντος 

θα έπρεπε να είναι άπειρη. 

 

 Οι νόμοι της φυσικής καταρρέουν. 

 

 Η κβαντομηχανική μας βοηθά να ερμηνεύσουμε την 

ζωή του σύμπαντος μετά την χρονική περίοδο αυτή. 



 Η βαρυτική δύναμη διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες 

3 (Ισχυρή, Ασθενής Πυρηνική και 

Ηλεκτρομαγνητική).  

 

 Αρχίζει η δημιουργία των στοιχειωδών  σωματιδίων 

(Ηλεκτρόνια , Quarks , Φωτόνια). 

 

 Τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται από 

Quarks και δεν εντάσσονται στα στοιχειώδη 

σωματίδια.  



 Διαχωρίζεται η Ισχυρή Πυρηνική δύναμη. 

 

 Μέσα στην ελάχιστη χρονική περίοδο αυτή οι 

διαστάσεις του σύμπαντος αυξάνονται  10^26 φορές 

από τις αρχικές του. 

 

 Τα στοιχειώδη σωματίδια που είχαν προηγουμένως 

δημιουργηθεί διασκορπίζονται  στο σύμπαν , ενώ η 

θερμοκρασία του σύμπαντος μειώνεται. 

 



 Η Ισχυρή πυρηνική δύναμη διαχωρίζεται από τις 

υπόλοιπες 2. 

 

 Δημιουργούνται τα σωματίδια W και Z. 

 

 Το σύμπαν ψύχεται σε θερμοκρασία 4 τετράκις 

εκατομμυρίων βαθμών. 

 

 

 



 Η θερμοκρασία ελαττώνεται σε ένα 

τρισεκατομμύριο βαθμούς.  

 

 Δημιουργούνται τα πρωτόνια και τα νετρόνια.  



 Η Βαρυτική δύναμη έχει πάρει την κανονική της 

μορφή. 

 

 Τα άτομα υδρογόνου αρχίζουν λόγω της βαρύτητας 

να συγκεντρώνονται σε ορισμένα σημεία , 

αυξάνοντας την βαρύτητα που ασκούν και 

προσελκύοντας όλο και περισσότερα άτομα. 

 

 Έτσι αρχίζει η δημιουργία άστρων στα οποία έπειτα 

συμβαίνει η πυρηνική σύντηξη. 





•Σύντηξη ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία τα 
ελαφρύτερα στοιχεία ενώνονται και δίνουν βαρύτερα 

στοιχεία. 
 

•Μετά τα 3 πρώτα λεπτά της δημιουργίας του 
σύμπαντος το μόνο στοιχείο που υπήρχε ήταν  το 
υδρογόνο (H) και ελάχιστο ήλιο (He) . 
 

•Τα υπόλοιπα στοιχεία μέχρι τον σίδηρο άρχισαν να 
δημιουργούνται μέσα στα αστέρια και τα βαρύτερα σε 
εκρήξεις αστεριών (Supernova). 
 
 

 

 

 

 

   







 Ο ήλιος μας αποτελεί ένα πολύ μικρό αστέρι , και 

μπορεί και παράγει μέχρι το ήλιο (He),το όποιο 

μαζί με το υδρογόνο (Η) αποτελούν τα βασικά του 

καύσιμα. 



 Η ενέργεια η οποία παράγεται από τις αντιδράσεις 

που γίνονται στον ήλιο είναι αυτή η οποία καθιστά 

και την ζωή στο πλανήτη μας δυνατή. 

 

 Όμως οι αρνητικές επιπτώσεις ποικίλουν όπως είναι 

οι ακτίνες γ και η υπεριώδης ακτινοβολία.   



 Αόρατη υλη, η όποια έχει βάρος αλλά δεν 
αλληλεπιδρά με το φως. 

 Βρίσκεται παντού και περιβάλλει τους γαλαξίες σαν 
ένα «σκοτεινό φωτοστέφανο». 

 Δεν ανιχνεύεται άμεσα διότι δεν εκπέμπει καμιά 
ακτινοβολία. 

 Ανιχνεύεται βάσει της βαρύτητάς της. 

 Αποτελεί το 21% του σύμπαντος. 

 Σωματίδια σκοτεινής ύλης επιχειρούμε να 
ανιχνεύσουμε στα πειράματα του CERN χωρίς 
ακόμα επιτυχία.  

 







 Η ενέργεια του άδειου χώρου. Αρχικά αναφέρθηκε 
από τον Einstein το 1917. Η ενέργεια του τίποτα 
είναι γνωστή διότι είναι η πιο ισχυρή ενέργεια  στο 
σύμπαν και προκαλεί την επιταχυνόμενη διαστολή 
του . 

 Η προέλευση της είναι άγνωστη. Ένα πιθανό 
σενάριο είναι πως θα οδηγήσει το σύμπαν στο να 
παγώσει , να «σβήσει». 

 Η ποσότητα της είναι ανάλογη με τον όγκο του 
σύμπαντος, ενώ τα σημερινά δεδομένα δείχνουν 
πως το 72% της ενέργειας του σύμπαντος είναι στη 
μορφή της σκοτεινή.    




