
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 
& BIG BANG
Μία εργασία που θα σας αλλάξει το σύμπαν, όπως ακριβώς έκανε και το 
Big Bang



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΛΗ;

• Η ύλη πριν τον 20ό αιώνα οριζόταν ως το συστατικό από το οποίο αποτελούνται όλα τα

φυσικά αντικείμενα που έχουν μάζα (υλικά αντικείμενα), τα οποία διαχωρίζονται

από ενεργειακά φαινόμενα όπως ο ήχος ή το φως.

• Ο όρος ύλη χρησιμοποιείται για τα αντικείμενα που απαρτίζονται από άτομα και για τα

υποατομικά σωματίδια όπως τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια, τα οποία

εμφανίζουν, σε ηρεμία, εκτός από μάζα, και την ιδιότητα του να

καταλαμβάνουν όγκο στον χώρο.

• Μακροσκοπικά, από ύλη αποτελούνται τα φυσικά σώματα όπως μία πέτρα ή το νερό, ουράνια

σώματα όπως πλανήτες, αστέρες, γαλαξίες, κλπ.



ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ;

• Μέχρι το 1932 οι φυσικοί πίστευαν ότι όλη η ύλη αποτελείται από τέσσερα

βασικά σωματίδια: ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια και φωτόνια.

• Σήμερα, που γνωρίζουμε περισσότερα από 200 «στοιχειώδη σωμάτια»,

ξέρουμε ότι τα περισσότερα από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των νετρονίων

και των πρωτονίων, δε θεωρούνται πια στοιχειώδη, αλλά αποτελούνται από

μικρότερα σωματίδια. Έτσι επικράτησε τις πραγματικά στοιχειώδεις οντότητες

της ύλης να τις ονομάζουμε σωματίδια και τις πιο σύνθετες σωμάτια.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΔΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΤΑ 
ΚΟΥΑΡΚ;

• Η αφθονία των σωματίων κάνει την ταξινόμηση τους μια μάλλον περίπλοκη υπόθεση.

Συνήθως η ταξινόμηση των σωματίων βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις. Τα σωμάτια

που εκδηλώνουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις λέγονται αδρόνια. Στα αδρόνια ανήκουν

τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Όλα τα αδρόνια έχουν δομή και αποτελούνται από πιο

μικροσκοπικά συστατικά, που λέγονται κουαρκ. Τα κουάρκ έχουν ως φορτίο κλάσμα

του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου. Σήμερα πιστεύουμε ότι τα κουάρκ δεν έχουν

εσωτερική δομή. Υπάρχουν έξι κουάρκ, στα οποία έχουμε δώσει περίεργα ονόματα και

τα οποία χωρίζουμε σε τρία ζεύγη.
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ΤΑ ΕΞΙ ΚΟΥΑΡΚ



• Ας σημειώσουμε ότι όλα τα αδρόνια που παρατηρούμε σήμερα στο Σύμπαν

είναι φτιαγμένα από το ζεύγος των κουάρκ up και down.

• Το ηλεκτρικό φορτίο του up είναι 2/3 e και του down -1/3 e.

• Τα κουάρκ δεν εμφανίζονται ποτέ ελεύθερα αλλά πάντα σε ομάδες με άλλα

κουάρκ. Η ομαδοποίηση τους γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα αδρόνια που

σχηματίζουν να έχουν πάντα ακέραιο ηλεκτρικό φορτίο (0, ±1e, ±2e κτλ.).

• Έτσι, για παράδειγμα, το πρωτόνιο αποτελείται από 2 up και 1 down (uud), ενώ

το νετρόνιο από 1 up και 2 down (udd).



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΠΤΟΝΙΑ;

• Τα λεπτόνια είναι μια δεύτερη ανεξάρτητη κατηγορία σωματιδίων. Το

χαρακτηριστικό των λεπτονίων είναι ότι δε συμμετέχουν σε ισχυρές

αλληλεπιδράσεις, δεν αποτελούν συστατικό άλλων σωματιδίων και δε

δομούνται από άλλα.

• Υπάρχουν συνολικά μόνο έξι λεπτόνια. Τα τρία από αυτά, που έχουν φορτίο -

1e, είναι τα: ηλεκτρόνιο (e-), μιόνιο (μ-) και ταυ (τ-). Τα άλλα τρία είναι τα

αντίστοιχα νετρίνα: ve, νμ, vt.



ΤΙ ΕIΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ (BIG 
BANG); 

• Η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης με όλες τις σύγχρονες παραλλαγές και βελτιώσεις 

της είναι η πλέον αποδεκτή εκδοχή της Ιστορίας του Σύμπαντος σήμερα.

• Παρά τα αναπάντητα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα, το μοντέλο αυτό εξηγεί 

πολύ ικανοποιητικά σχεδόν το σύνολο των παρατηρησιακών δεδομένων που 

υπάρχουν μέχρι στιγμή.

• Η Μεγάλη Έκρηξη από την οποία γεννήθηκε το Σύμπαν είναι ένα φαινόμενο, του 

οποίου δεν υπάρχει ανάλογο στον κόσμο που ζούμε. Ο νους μας δεν μπορεί να το 

κατανοήσει στηριζόμενος στην εμπειρία του.



• α) Δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι η Μεγάλη Έκρηξη έγινε σε κάποιο σημείο του χώρου,

όπως π.χ. εκρήγνυται μια χειροβομβίδα, και από τότε το Σύμπαν διαστέλλεται μέσα σ'

αυτόν.

• β) Δεν έχει νόημα η ερώτηση «τι υπήρχε πριν τη Μεγάλη Έκρηξη;» Ο χρόνος δημιουργήθηκε

μαζί με το χώρο, την ύλη και την ακτινοβολία ακριβώς τη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης.

• γ) Δε γνωρίζουμε γιατί και πώς έγινε η Μεγάλη Έκρηξη. Επίσης δεν είμαστε σε θέση να

περιγράψουμε με την κατάσταση του Σύμπαντος από τη στιγμή της δημιουργίας του (t=0)

μέχρι 10-43 δευτερόλεπτα μετά από αυτήν. Στις εξαιρετικά ιδιάζουσες συνθήκες της περιόδου

αυτής οι έννοιες και οι νόμοι της σύγχρονης Φυσικής αποδεικνύονται ανεπαρκείς και μη

εφαρμόσιμοι. Μπορούμε όμως σήμερα να περιγράφουμε την εξέλιξη του Σύμπαντος με

βάση τις θεωρίες της Φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων 10-35s από τη Μεγάλη Έκρηξη

και μετά.



Α) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΔΡΟΝΙΩΝ

• Διήρκεσε λιγότερο από 10-6s μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Η θερμοκρασία

του Σύμπαντος ήταν μεγαλύτερη από 1012 Κ. Η φάση αυτή

χαρακτηρίζεται από ισόρροπη δημιουργία και καταστροφή αδρονίων.

Το Σύμπαν αποτελείται από φωτόνια, σωματίδια ύλης και σωματίδια

αντιύλης ομοιόμορφα κατανεμημένα σ' όλο το χώρο.



Β) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΝΙΩΝ

• Διήρκεσε από 10-6 έως 6s μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Η θερμοκρασία του

Σύμπαντος μεταβλήθηκε από τους 1013 στους 6·109 Κ. Η γρήγορη

διαστολή προκάλεσε πτώση της θερμοκρασίας και μείωση της

ενέργειας των φωτονίων. Τα φωτόνια δεν μπορούν πλέον να

δημιουργούν βαρέα σωματίδια.



Γ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

• Διήρκεσε ένα εκατομμύριο χρόνια από τη Μεγάλη Έκρηξη. Η θερμοκρασία του
Σύμπαντος μεταβλήθηκε από τους 109 στους 3.000 Κ. Κατά την περίοδο αυτή
από τα πρωτόνια και τα νετρόνια που είχαν σχηματιστεί σε προηγούμενες
φάσεις, δημιουργήθηκαν οι πυρήνες των ελαφρότερων στοιχείων. Λόγω της
υψηλής ακόμα θερμοκρασίας, η ύλη είναι πλήρως ιονισμένη. Δηλαδή, δεν
υπάρχουν ηλεκτρόνια γύρω από τους πυρήνες των ατόμων. Το Σύμπαν
συμπεριφέρεται σαν ένα πολύ πυκνό και θερμό αέριο που αποτελείται από
πρωτόνια, νετρόνια ηλεκτρόνια, πυρήνες ελαφρών στοιχείων και ακτινοβολία.



Δ) ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

• Διαρκεί από το τέλος της περιόδου του πλάσματος μέχρι σήμερα. Όταν η θερμοκρασία έπεσε στους
3.000 Κ, έγινε δυνατός ο σχηματισμός των πρώτων ατόμων: Οι πυρήνες των ελαφρών στοιχείων,
που είχαν ήδη συντεθεί, παγίδευσαν ηλεκτρόνια και δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα ουδέτερα άτομα:
υδρογόνου, δευτερίου, τριτίου, ηλίου, λιθίου και βηρυλλίου. Η ακτινοβολία δεν παγιδεύεται από την
ουδέτερη πλέον ύλη και αποδεσμεύεται απ' αυτήν. Καθώς το Σύμπαν διαστέλλεται και ψύχεται, η
θερμοκρασία της μειώνεται μέχρι τη σημερινή τιμή των 2,7 Κ. Κατά την περίοδο αυτή τοπικές
διαταραχές της ομοιογένειας της κοσμικής ύλης προκάλεσαν το σχηματισμό των γαλαξιών και των
αστέρων. Στους πυρήνες των αστέρων δημιουργήθηκαν τα υπόλοιπα γνωστά μας στοιχεία. Τελικά
σε κάποιο (ή κάποια;) πλανητικά συστήματα διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την
εμφάνιση της ζωής.



ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ 
ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ;

• Γνωρίζουμε ότι το Σύμπαν εξακολουθεί να διαστέλλεται. Στη διαστολή του, ωστόσο,
αντιτίθεται η βαρύτητα, η οποία και την επιβραδύνει. Είναι άραγε η βαρύτητα αρκετά
ισχυρή, ώστε να ανακόψει κάποτε τη διαστολή εντελώς και να προκαλέσει συστολή
του Σύμπαντος; (Σε αυτήν την περίπτωση το Σύμπαν διαγράφοντας αντίστροφα την
Ιστορία του θα καταλήξει σε μια μελανή οπή.) Ή θα συνεχίσει να διαστέλλεται επ'
άπειρον, έστω και με μειούμενο ρυθμό; Όλα τα πιθανά σενάρια απορρέουν από τη
Γενική θεωρία της Σχετικότητας: Το τι θα συμβεί εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η
πυκνότητα της ύλης του Σύμπαντος είναι μεγαλύτερη, ίση ή μικρότερη από μια κρίσιμη
τιμή.



ΜΕ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

• Φανταστείτε ότι το σύμπαν είναι ένας αγώνας δρόμου και η Μεγάλη Έκρηξη
το πιστόλι της εκκίνησης. Σκεφτείτε ότι τρέχετε έναν αγώνα δρόμου ενάντια σε
έναν επαγγελματία δρομέα. Για να έχετε πιθανότητες να κερδίσετε θα πρέπει
φυσικά να σας δοθεί ένα μικρό προβάδισμα χρόνου, να ξεκινήσετε δηλαδή
νωρίτερα. Στην παρομοίωση αυτή, εσείς συμβολίζετε οποιοδήποτε μικρό
σωματίδιο υφίσταται στο σύμπαν, και απαρτίζει ακόμη και εμάς τους
ανθρώπους, ενώ ο επαγγελματίας δρομέας συμβολίζει τη βαρύτητα, την
δύναμη που μας κρατάει στη γη.



• Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ σήμερα είναι ότι η βαρύτητα κέρδισε τον αγώνα
δρόμου σε μερικά πολύ συγκεκριμένα τυχερά σημεία: στη γη, στο ηλιακό μας
σύστημα και σε όλους τους γνωστούς μας γαλαξίες! Όλα τα μικρά σωματίδια που
ξεκίνησαν να απομακρύνονται το ένα από το άλλο, συγκρατήθηκαν από τη δύναμη
της βαρύτητας και κάποια εν τέλει, κατέληξαν να σχηματίσουν μορφές ζωής όπως ο
άνθρωπος!

• Κατά κύριο λόγο, όμως, στα πιο πολλά μέρη του σύμπαντος, τα μικρά σωματίδια
είχαν αρκετά μεγάλο προβάδισμα, ικανό για να μπορέσουν να ξεφύγουν από τη
δύναμη της βαρύτητας και να δημιουργήσουν τεράστια κενά ανάμεσα στους
διαφορετικούς γαλαξίες.

• Βλέπουμε επομένως, ότι δίνοντας προβάδισμα στο σωματίδιο, το ίδιο αποκτά μία
πιθανότητα. Μία πιθανότητα είτε για να ξεφύγει από τη βαρύτητα, είτε για να
συγκρατηθεί από αυτήν.



ΣΑς ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑς!

• Διονύσης Λιάρος

• Έλλη Αλεξανδρίδη

• Άγγελος Ανδρικόπουλος

• Γιάννης Αποστολάτος

• Μαριαλένα Βασιλοπούλου

• Μαρία Κοτζαμάνη

• Ζωή Λαμπρόγιαννη

• Μαρίνα Μαντενιώτη
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