
Η αρχη του Συµπαντος 

Βασιλική	  Σουγλέρη,	  Νεφέλη	  Ταραβήρα,	  Σοφία	  Χρηστάκη,	  
Κώστας	  Σταθόπουλος	  



Η αρχη – BIG BANG   

•  Tο	  Σύμπαν	  δημιουργήθηκε	  με	  μία	  μεγάλη	  έκρηξη	  που	  προήλθε	  από	  μια	  
υπερβολικά	  πυκνή	  και	  θερμή	  κατάσταση.	  

•  10-‐32	  s	  μετά	  το	  Big	  Bang,	  τα	  εικονικά	  σωματίδια	  μετατράπηκαν	  σε	  
πραγματικά	  και	  η	  μάζα	  του	  σύμπαντος	  αυξήθηκε	  ενώ	  παράλληλα	  η	  
θερμοκρασία	  έφτασε	  στους	  1000	  τρισεκατομμύρια	  τρισεκατομμυρίων	  
βαθμούς.	  





Αν το συµπαν ηταν 13 ετων... 

•  Το	  σύμπαν	  δημιουργήθηκε	  πριν	  από	  
13.800.000.000	  χρόνια.	  

•  Τα	  πρώτα	  αστέρια	  και	  γαλαξίες	  πριν	  
απο	  12.700.000.000	  χρόνια.	  

•  Η	  γη	  4.540.000.000	  πριν	  ενώ	  ο	  πρώτος	  
μονοκύτταρος	  οργανισμός	  
3.800.000.000	  χρόνια	  πριν	  και	  ο	  
πρώτος	  πολυκύτταρος	  οργανισμός	  
540.000.000	  χρόνια	  πρίν.	  

•  Ας	  υποθέσουμε	  οτι	  το	  σύμπαν	  
γεννήθηκε	  πριν	  απο	  13	  χρόνια	  τότε:	  	  

•  Τα	  πρώτα	  αστέρια	  και	  οι	  γαλαξίες	  θα	  
είχαν	  δημιουργηθεί	  12	  χρονια	  πριν	  

•  Η	  γη	  πριν	  απο	  4,5	  χρονια	  ενω	  πριν	  απο	  
4	  χρονια	  ο	  πρωτος	  μονοκύτταρος	  
οργανισμός	  και	  6	  μηνες	  πριν	  ο	  πρωτος	  
πολυκύτταρος	  οργανισμος	  στην	  γη.	  	  



•  Οπότε	  οι	  δεινοσαυροι	  θα	  είχαν	  
εξαφανιστεί	  3	  εβδομάδες	  πριν.	  

•  Ο	  homo	  sapiens	  θα	  είχε	  εμφανιστεί	  50	  
λεπτά	  πριν,	  η	  αρχαια	  Αίγυπτος	  3	  λεπτά	  
πρίν.	  	  

•  Ενώ	  όλα	  τα	  τελευταια	  γεγονοτα	  (ο	  πρώτος	  
παγκόσμιος	  πόλεμος,	  το	  ιντερνετ	  και	  η	  
γέννησή	  μας),	  θα	  είχαν	  γίνει	  το	  τελευταιο	  
δευτερόλεπτο!	  

•  Οι	  δείνοσαυροι	  εξαφανίστηκαν	  πριν	  
από	  65.000.000	  χρόνια.	  

•  Ο	  homo	  sapiens	  εμφανίστηκε	  
250.000	  χρόνια	  πριν,	  η	  αρχαία	  
Αίγυπτος	  5.000	  χρόνια	  πρίν.	  



Αστρονομία	  

Σωματιδιακή	  φυσική	  
	  
Τα	  πρώτα	  δευτερόλεπτα	  του	  
σύμπαντος	  

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΙΞΕΙΣ... 

300.000	  χρόνια	  μετά	  την	  
δημιουργία	  του	  
σύμπαντος	  μέχρι	  
σήμερα	  	  



Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΔΙΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ... 

•  Τα	  άστρα	  εμφανίζονται	  με	  χρώμα	  μετατοπισμένο	  προς	  το	  
κόκκινο	  άρα	  απομακρύνονται	  από	  εμάς.	  



ΚΟΣΜΙΚΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

Μια	  εικόνα	  του	  σύμπαντος	  12,8	  δισεκατομμύρια	  χρόνια	  πριν	  	  



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ... 



ΠΗΓΕΣ 

•  «Brief	  history	  of	  mme»	  Stephen	  Hawking	  

•  «Η	  βιογραφία	  του	  σύμπαντος»	  Διονύσης	  Π.	  Σιμόπουλος	  
•  hups://www.youtube.com/watch?v=tq6be-‐CZJ3w	  




