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5. Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ: 12 μήνες. Έλαξμε εξεπλεηηθνχ έξγνπ: 15 Οθησβξίνπ 2015
6. πλνπηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά θαηεγνξία:
α) Δθδφζεηο:
1300 €
β) Αλαιψζηκα:
200 €
2. Ανηικείμενο ηοσ προηεινόμενοσ έργοσ και επιδιωκόμενα αποηελέζμαηα
Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα πνιιέο απφ ηηο επί καθξφλ παγησκέλεο αληηιήςεηο ηεο
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζην χκπαλ ζην νπνίν δνχκε, έρνπλ
αλαηξαπεί. Πξάγκαηη, ζεκαληηθφο αξηζκφο πξφζθαησλ αζηξνλνκηθψλ παξαηεξήζεσλ
ζπγθιίλεη ζην εληππσζηαθφ γεγνλφο φηη ε δηαζηνιή ηνπ χκπαληνο, αληί λα
επηβξαδχλεηαη (ιφγσ ηεο ίδην-βαξχηεηαο ηνπ), επιηασύνεηαι. Οη πξψηεο, εμαηξεηηθά
ζεκαληηθέο ελδείμεηο παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε κειέηε καθξηλψλ ππεξθαηλνθαλψλ
αζηέξσλ ηχπνπ Ια (δεο, π.ρ., Riess et al. 1998, 2004, 2007; Perlmutter et al. 1999;
Astier et al. 2006; Wood-Vasey et al. 2007; Kowalski et al. 2008; Hicken et al. 2009).
Δπηπξνζζέησο, νη ιεπηνκεξείο κεηξήζεηο ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο
ηεο κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο ππνβάζξνπ, ηδίσο κεηά ηελ αμηνπνίεζε ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ δηεξεπλεηή ηεο κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο Wilkinson (WMAP),
επηβεβαίσζαλ πεξίηξαλα φηη, ην χκπαλ ζην νπνίν δνχκε είλαη σωπικά επίπεδο (δεο,
π.ρ., de Bernardis et al. 2000; Spergel et al. 2003), δειαδή, ε ζπλνιηθή ππθλφηεηα (ε)
ηεο χιεο-ελέξγεηαο πνπ πεξηέρεη, είλαη πνιχ θνληά ζε κηα κπίζιμη ηιμή (εcr), ε νπνία
δηαρσξίδεη ηα δηαζηειιφκελα απφ ηα ζπζηειιφκελα θνζκνινγηθά πξφηππα.
Σα παξαπάλσ παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα έρνπλ σο βάζε έλα θαη κνλαδηθφ
ζεσξεηηθφ απνηέιεζκα, ην «αποηέλεζμα ηηρ σιλιεηίαρ» φπσο ραξαθηεξίζηεθε, πνπ
είλαη, πσο, κεγάιν κέξνο (~73%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο χιεο-ελέξγεηαο πνπ
πεξηέρεηαη ζην χκπαλ, αληηζηνηρεί ζε θάπνην άγνωζηο είδορ (ζκοηεινήρ) ενέπγειαρ,
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ε νπνία απνηειεί θαη ηελ αηηία ηεο παξαηεξνχκελεο επηηαρπλφκελεο δηαζηνιήο. Η ελ
ιφγσ ζεσξία έηπρε κηαο ηδηαίηεξα ζεξκήο ππνδνρήο απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα, ε νπνία θνξπθψζεθε κε ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ Nobel Φπζηθήο 2011
ζηνπο εκπλεπζηέο ηεο, Saul Perlmutter, Brian Schmidt θαη Adam Riess.
Όκσο, αθφκε θαη ζήκεξα, απηή θαζαπηή ε θχζε ηεο ζθνηεηλήο ελέξγεηαο
παξακέλεη έλα ζεκειηψδεο αίληγκα γηα ηε ζχγρξνλε Φπζηθή, ε επίιπζε ηνπ νπνίνπ
είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε αλαζεψξεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζεκειησδψλ
ζεσξηψλ, αλάινγε ησλ αλαζεσξήζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε ηεο Γεληθήο
Θεσξίαο ηεο ρεηηθφηεηαο ή/θαη ηεο Κβαληηθήο Μεραληθήο.
Υαξαθηεξηζηηθέο ηνπ πνιχ κεγάινπ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο γηα ην ελ ιφγσ
ζέκα, είλαη νη κειέηεο δχν δηαθξαηηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο: Η πξψηε νκάδα (Albrecht
et al. 2006) έρεη ζπζηαζεί απφ ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ
(USA Department of Energy), ηε NASA θαη ην αληίζηνηρν Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ
(USA National Science Foundation). Η δεχηεξε (Peacock et al. 2006) έρεη ζπζηαζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο (European Space Agency). ηφρνο θαη
ησλ δχν απηψλ νκάδσλ είλαη λα ζπκβνπιέςνπλ ηνπο πξναλαθεξζέληεο
(ρξεκαηνδνηηθνχο) νξγαληζκνχο, φζνλ αθνξά ζηηο πην απνδνηηθέο κεζνδνινγίεο θαη
ζηα πεηξάκαηα πνπ άπηνληαη ηεο κειέηεο ηεο ζθνηεηλήο ελέξγεηαο. Απνηέιεζκα ησλ
εηζεγήζεσλ ησλ δχν απηψλ νκάδσλ ήηαλ ε ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηε δηελέξγεηα
κεγάισλ θαη δαπαλεξψλ πεηξακάησλ, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ηεο θχζεο (πην
ζπγθεθξηκέλα, ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο) ηεο ζθνηεηλήο ελέξγεηαο, φπσο, π.ρ., ε
Joint Dark Energy Mission ηεο NASA, http://jdem.gsfc.nasa.gov/, ν Euclides ηεο
ESA, http://sci.esa.int/science-e, ε (επξείαο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο) Dark Energy
Survey https://www.darkenergysurvey.org/, θ.α..
ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, πξηλ απφ ηέζζεξα
ρξφληα πξνηείλακε ηε κειέηε ελφο ππωηόηςπος ζεναπίος, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα
ειθπζηηθφ γηα ηελ απιφηεηά ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, ε νπνία
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλψλ ηνπ (ηφηε
επνλνκαδφκελνπ) ΣΔΙ εξξψλ, νδήγεζαλ ζε δύο δεκνζηεχζεηο, νη νπνίεο έγηλαλ
δεθηέο κε ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθά ζρφιηα, ζην δηεζλνχο θχξνπο επηζηεκνληθφ
πεξηνδηθφ κε θξηηέο Astronomy & Astrophysics, ην νπνίν έρεη ζπληειεζηή
επηζηεκνληθνχ αληίθηππνπ 4,587 (Kleidis & Spyrou 2011 θαη Kleidis & Spyrou
2015). χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε, ε ζθνηεηλή ελέξγεηα απνηειεί ηε
καθξνζθνπηθή εθδήισζε ηεο ελέξγεηαο ησλ εζσηεξηθψλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ηεο
ζθνηεηλήο χιεο.
Η ζκοηεινή ύλη απνηειεί ην θπξίαξρν ζπζηαηηθφ (85%) ηεο κάδαο ηνπ πιηθνχ
πεξηερνκέλνπ ηνπ χκπαληνο θαη ην 23% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ηεο χιεοελέξγεηάο ηνπ (δεο, π.ρ., Komatsu et al. 2009). Καηά ζπλέπεηα, είλαη ε θχξηα ππεχζπλε
γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ δνκψλ κεγάιεο θαη πνιχ κεγάιεο θιίκαθαο, δειαδή ησλ
γαιαμηψλ θαη ησλ ζκελψλ γαιαμηψλ (δεο, π.ρ., Hooper 2009). Καη ζ’ απηήλ ηελ
πεξίπησζε, ην επίζεην «ζκοηεινή» αληηθαηνπηξίδεη ηελ άγλνηά καο γηα ηε θχζε ηνπ ελ
ιφγσ θνζκηθνχ ζπζηαηηθνχ, γηα ην νπνίν νη επηζηήκνλεο ζπκθσλνχλ ζην φηη
απνηειείηαη απφ ζσκαηίδηα ζρεηηθά κεγάιεο κάδαο, ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ
ηνπο κφλν κέζσ ηεο αζζελνχο ππξεληθήο δχλακεο (WIMPs). Γηα ην ιφγν απηφ, ε
ελεξγφο δηαηνκή, πνπ αθνξά ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεηο, αλακέλνληαλ ηδηαίηεξα
κηθξή (δεο, π.ρ., Olive 2003).
Όκσο, πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο αληρλεπηψλ ζσκαηηδίσλ κεγάιεο ελέξγεηαο
θαη εμσγήηλεο πξνέιεπζεο, φπσο, π.ρ., απηνί ησλ επηζηεκνληθψλ πξνγξακκάησλ
ATIC (Chang et al. 2008) θαη PAMELA (Andriani et al. 2009), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αλάιπζε λέσλ δεδνκέλσλ (Hooper, Finkbeiner & Dobler 2007) πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ
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ην δνξπθφξν WMAP, ππέδεημαλ φηη ε παξαπάλσ άπνςε δελ είλαη απφιπηα αθξηβήο.
Με άιια ιφγηα, είλαη πιένλ πηζαλφλ φηη, ε ζθνηεηλή χιε απνηειείηαη απφ ζσκαηίδηα
ηα νπνία ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο πολύ ζςσνόηεπα απ’ φζν λνκίδακε κέρξη ζήκεξα.
Οη ελ ιφγσ παξαηεξήζεηο έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ζρεηηθά πξφζθαηεο αλαιχζεηο
δεδνκέλσλ (Gilmore et al. 2007), πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ελφο κεγάινπ
αξηζκνχ γαιαμηψλ - λάλσλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ζθνηεηλή χιε δελ είλαη ηφζν
«τςσπή» φζν πηζηεχακε κέρξη ζήκεξα (ε ζεξκνθξαζία ησλ – απζηεξά θαζνξηζκέλεο
ειάρηζηεο γξακκηθήο θιίκαθαο – ζπγθεληξψζεψλ ηεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10000 οK),
κε απνηέιεζκα, ηψξα πηα, λα ηηρ αποδίδονηαι και κάποιος είδοςρ θεπμοδςναμικά
σαπακηηπιζηικά. ηελ πεξίπησζε απηή, ην πιηθφ πεξηερφκελν ηνπ χκπαληνο δελ
απνηειείηαη πιένλ απφ «ζκόνη», φπσο πηζηεχακε κέρξη ζήκεξα, αιιά απφ έλα ξεπζηφ
κε κηθξή (κελ, αιιά πάλησο ππαξθηή) πίεζε, p. Αθνινχζσο, νη δηάθνξεο θηλήζεηο
κέζα ζην χκπαλ δελ αληηζηνηρνχλ πιένλ ζε γεσδαηζηαθέο ηξνρηέο ζεκεηαθψλ
ζσκαηηδίσλ, αιιά ζε πδξνδπλακηθέο ξνέο ησλ ζηνηρείσλ φγθνπ ηνπ ελ ιφγσ ξεπζηνχ.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, φηη, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ
βαξπηηθνχ πεδίνπ ηνπ χκπαληνο (δειαδή ηε ζπλαξηεζηαθή έθθξαζε ηνπ κεηξηθνχ
ηαλπζηή), ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε αθφκε έλαλ φξν ζην δεμί κέινο ησλ
εμηζψζεσλ Einstein, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ ενέπγεια ηων εζωηεπικών κινήζεων
ηος πεςζηού (δεο, π.ρ., Fock 1959).
ην παξαπάλσ πιαίζην, ππφ ηελ ππφζεζε ιζόθεπμων θνζκνινγηθψλ ξνψλ, νη
Kleidis θαη Spyrou (2011) έδεημαλ φηη, πξάγκαηη, ε εηζαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
φξνπ, ηξνπνπνηεί ηε ζπλαξηεζηαθή κνξθή ηνπ κεηξηθνχ ηαλπζηή (ζε ζρέζε κε ηελ
αληίζηνηρε ηνπ κνληέινπ ζθφλεο), κε αληίθηππν ζε κηα ζεηξά πνζνηήησλ
θνζκνινγηθήο ζεκαζίαο, φπσο είλαη ε «παπάμεηπορ κοζμολογικήρ μεηάθεζηρ ππορ ηο
επςθπό», ε «απόζηαζη λαμππόηηηαρ», ε «παπάμεηπορ Hubble» θαη ε «παπάμεηπορ
επιβπάδςνζηρ». Απηφ είρε, ελ ηέιεη σο απνηέιεζκα, ε ζεσξεηηθψο ππνινγηζκέλε
θακπχιε ηεο απφζηαζεο ιακπξφηεηαο ησλ θσηεηλψλ πεγψλ θνζκνινγηθήο
πξνέιεπζεο λα ζπκθσλεί πιήξσο κε ηελ παξαηεξνχκελε θαηαλνκή ησλ
ππεξθαηλνθαλψλ αζηέξσλ ηχπνπ Ia.
Παξφι’ απηά, φκσο, φπσο αλαγλσξίζηεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο
ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, ε ζπκθσλία κεηαμχ ζεσξίαο θαη παξαηήξεζεο είλαη αθξηβήο
κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ζθνηεηλή χιε απνηειείηαη απφ ηαρέσο θηλνχκελα
(ζρεηηθηζηηθά) ζσκαηίδηα θαη θάηη ηέηνην δε θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηελ
παξαηεξνχκελε θαηαλνκή ησλ δνκψλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην χκπαλ (δεο, π.ρ., Olive
2003, Hooper 2009). ηελ πξνζπάζεηά καο λα αληηκεησπίζνπκε ηελ παξαπάλσ
αληίθαζε, παξαηεξήζακε φηη, ελ ηέιεη, νη πολςηποπικέρ ξνέο ηνπ πιηθνχ
πεξηερνκέλνπ ηνπ χκπαληνο θαίλεηαη πσο έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν θπζηθφ
πεξηερφκελν απφ ηηο αληίζηνηρεο ηζφζεξκεο (Kleidis θαη Spyrou 2015).

3. Ανάλσζη ηης επιζηημονικής μεθόδοσ και θάζεις εργαζίας (παραδοηέα)
Πεξίπνπ δέθα ρξφληα πξηλ, δχν αλεμάξηεηεο εξεπλεηηθέο νκάδεο αζηξνθπζηθψλ,
αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζπλέιιεμαλ απφ ηελ παξαηήξεζε καθξηλψλ ππέξθαηλνθαλψλ αζηέξσλ, θαηέιεμαλ ζ’ έλα εληππσζηαθφ απνηέιεζκα: Σα ηειεπηαία 6.5
(ηνπιάρηζηνλ) δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα ην χκπαλ δηαζηέιιεηαη κ’ επιηασςνόμενο
πςθμό. Σν απνηέιεζκα απηφ, νδήγεζε ζηελ απνλνκή ηνπ Βξαβείνπ Nobel Φπζηθήο
2011, ζηνπο εκπλεπζηέο ηνπ αληίζηνηρνπ πεηξάκαηνο.
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Ση είλαη, φκσο, απηφ πνπ πξνθαιεί ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ
χκπαληνο; Οη επηζηήκνλεο ζπκθψλεζαλ φηη, γηα λα εμεγεζεί ε επηηαρπλφκελε
θνζκηθή δηαζηνιή, ην ζπλνιηθφ απφζεκα χιεο θαη ελέξγεηαο ηνπ χκπαληνο ζα
πξέπεη λα θπξηαξρείηαη απφ κηα (άγλσζηε πξνο ην παξφλ) κνξθή ελέξγεηαο, ε νπνία
πξνθαιεί βαπςηική άπωζη. Σν φλνκά ηεο είλαη επξχηαηα πιένλ γλσζηφ, αθφκε θαη
ζην κε εηδηθφ θνηλφ, ιφγσ ηεο άλεπ πξνεγνπκέλνπ θάιπςεο ηνπ ζέκαηνο απφ ηα
ΜΜΔ θαη ζπκππθλψλεηαη ζε δχν ιέμεηο: Σκοηεινή Ενέπγεια (dark energy). ήκεξα,
κηα δεθαεηία κεηά ηελ πιήξε επηβεβαίσζε ηεο χπαξμήο ηεο, ε θχζε (θαη ε Φπζηθή)
απηήο ηεο άγλσζηεο κνξθήο ελέξγεηαο ζπληζηά ην πιένλ ζεκειηψδεο, πξψηεο
γξακκήο ελδηαθέξνληνο επηζηεκνληθφ πξφβιεκα ηεο ζχγρξνλεο Κνζκνινγίαο.
ην παξφλ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, πξνηείλνπκε ηε κειέηε ελφο ζελαξίνπ, ην
νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα ηελ απιφηεηά ηνπ. χκθσλα κε απηφ, ε ζθνηεηλή
ελέξγεηα απνηειεί ηε καθξνζθνπηθή εθδήισζε ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ησλ
αδιαβαηικών ποών ελφο ξεπζηνχ απνηεινχκελνπ, θαηά θχξην ιφγν, απφ ζθνηεηλή
χιε.
Πξάγκαηη, πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο αληρλεπηψλ ζσκαηηδίσλ κεγάιεο
ελέξγεηαο θαη εμσγήηλεο πξνέιεπζεο, φπσο, π.ρ., απηνί ησλ επηζηεκνληθψλ πξνγξακκάησλ ATIC θαη PAMELA, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε λέσλ δεδνκέλσλ πνπ
ζπιιέρζεθαλ απφ ην δνξπθφξν WMAP, ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζθνηεηλή χιε
απνηειείηαη απφ ζσκαηίδηα ηα νπνία ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο πνιχ ζπρλφηεξα απ’
φζν λνκίδακε κέρξη ζήκεξα. Οη ελ ιφγσ παξαηεξήζεηο έξρνληαη λα εληζρχζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο (απφ δηεηίαο) κειέηε καο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζθνηεηλή χιε
δηαζέηεη θαη θάπνηνπ είδνπο ζεξκνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά.
ηελ πεξίπησζε απηή, ην πιηθφ πεξηερφκελν ηνπ χκπαληνο δελ απνηειείηαη
πιένλ απφ «ζκόνη», φπσο πηζηεχακε κέρξη ζήκεξα, αιιά απφ έλα ξεπζηφ κε κηθξή
πίεζε, p. Αθνινχζσο, νη δηάθνξεο θηλήζεηο κέζα ζην χκπαλ δελ αληηζηνηρνχλ πιένλ
ζε γεσδαηζηαθέο ηξνρηέο ζεκεηαθψλ ζσκαηηδίσλ, αιιά ζε πνιπηξνπηθέο ξνέο ησλ
ζηνηρείσλ φγθνπ ηνπ ελ ιφγσ ξεπζηνχ.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, φηη, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ
βαξπηηθνχ πεδίνπ ηνπ χκπαληνο (δειαδή ηε ζπλαξηεζηαθή έθθξαζε ηνπ κεηξηθνχ
ηαλπζηή), ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε αθφκε έλαλ φξν ζην δεμί κέινο ησλ
εμηζψζεσλ Einstein, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ ενέπγεια ηων πολςηποπικών
εζωηεπικών κινήζεων ηος κοζμικού πεςζηού. Δίλαη πξνθαλέο φηη, ε εηζαγσγή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ, ζα ηξνπνπνηήζεη ηε ζπλαξηεζηαθή κνξθή ηνπ κεηξηθνχ
ηαλπζηή ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ πξνεγνχκελνπ κνληέινπ ησλ ηζφζεξκσλ
ξνψλ (δεο, π.ρ., Kleidis & Spyrou 2011, 2015), θάηη πνπ αλακέλεηαη πσο, γηα κηα
αθφκε θνξά, ζα έρεη αληίθηππν ζε κηα ζεηξά πνζνηήησλ θνζκνινγηθήο ζεκαζίαο,
φπσο είλαη ε «παπάμεηπορ κοζμολογικήρ μεηάθεζηρ ππορ ηο επςθπό», ε «απόζηαζη
λαμππόηηηαρ», ε «παπάμεηπορ Hubble» θαη ε «παπάμεηπορ επιβπάδςνζηρ».
Οη θάζεηο ηεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ ζεσξεηηθνχ πξνηχπνπ, έρνπλ σο εμήο:
Αλάπηπμε ηνπ καζεκαηηθνχ ππνβάζξνπ πνπ αθνξά ζ’ έλα σωπικά επίπεδο
θνζκνινγηθφ πξφηππν ηνπ ηχπνπ Robertson-Walker, ζην νπνίν ην πιηθφ πεξηερφκελν
αληηζηνηρεί ζ’ έλα ηέιεην θνζκνινγηθφ ξεπζηφ, απνηεινχκελν (θπξίσο) απφ ζθνηεηλή
χιε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πίεζεο, p, θαη ηεο ππθλφηεηαο, π, ηνπ
θνζκηθνχ ξεπζηνχ δίδεηαη κέζσ ηεο πολςηποπικήρ εξίζωζηρ καηάζηαζηρ p = kπγ,
φπνπ k είλαη κηα ζεηηθή ζηαζεξά, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εληξνπία, θαη γ είλαη ν
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επνλνκαδφκελνο αδηαβαηηθφο δείθηεο, ν νπνίνο, ζε έλα ηέιεην ξεπζηφ, είλαη
ζπλάξηεζε ησλ εζσηεξηθψλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ελ ιφγσ
ξεπζηνχ. Δθφζνλ ε ζθνηεηλή χιε θαηέρεη θάπνηνπ είδνπο ζεξκνδπλακηθέο ηδηφηεηεο,
κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ππώηο θεπμοδςναμικό νόμο (ζηνλ θακπχιν
ρσξφρξνλν) γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηε ζπλαξηεζηαθή έθθξαζε ηεο ελέξγεηαο ησλ
εζσηεξηθψλ θηλήζεσλ ηνπ θνζκηθνχ ξεπζηνχ, σο ζπλάξηεζε ηεο ππθλφηεηαο, π.
Αθνινχζσο, απφ ηελ εξίζωζη ζςνέσειαρ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ εμέιημε
ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ χκπαληνο σο ζπλάξηεζε ηνπ
παπάγονηα κλίμακαρ, S (ην κέγεζνο ηνπ χκπαληνο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή,
ζπγθξηλφκελν κε ηελ ηηκή ηνπ θαηά ηε ζεκεξηλή επνρή). Καηφπηλ, εηζάγνληαο ηα
απνηειέζκαηα απηά ζην δεμί κέινο ησλ αληίζηνηρσλ εξιζώζεων Einstein (ζηελ
πεξίπησζή καο, ην ζχζηεκα ησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ Friedmann κε κεδεληθή
θνζκνινγηθή ζηαζεξά), ζα επηρεηξήζνπκε λα ηηο επηιχζνπκε, γηα λα βξνχκε ηε
ζπλαξηεζηαθή έθθξαζε ηνπ S σο πξνο ην «ζχκκνξθν» ρξφλν, η.
Η ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο S(η), ζα καο επηηξέςεη λα πξνζδηνξίζνπκε κηα
πιεζψξα παξαηεξεζηαθψλ κεγεζψλ θνζκνινγηθήο ζεκαζίαο, φια εμαξηψκελα απφ
ηελ παπάμεηπο ηηρ κοζμολογικήρ μεηάθεζηρ ππορ ηο επςθπό, z, φπσο είλαη ε
απόζηαζη λαμππόηηηαρ, dL(z), θαη ην αληίζηνηρν μέηπο απόζηαζηρ, μ(z), ησλ
θσηεηλψλ πεγψλ πνπ βξίζθνληαη ζε απνζηάζεηο θνζκνινγηθήο θιίκαθαο, θαζψο
επίζεο θαη ηηο παπαμέηποςρ Hubble, H(z), θαη επιβπάδςνζηρ, q(z), νη νπνίεο
ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνζκηθή δηαζηνιή, ή/θαη ηελ εμέιημε ηνπ χκπαληνο, ελ γέλεη.
Αθνινχζσο, ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζε έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ
κνληέινπ κε ηηο πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο θνζκνινγηθήο ζεκαζίαο, φπσο, π.ρ., ηα
παξαηεξεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε καθξηλψλ ππεξθαηλνθαλψλ αζηέξσλ ηχπνπ Ια.
Παραδοηέα – Γημοζίεσζη αποηελεζμάηων: Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ
εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα ππνβιεζνχλ πξνο δεκνζίεπζε ζην δηεζλνχο θχξνπο
επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο Entropy, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην
ηεηαξηεκφξην Q2 ηεο δηθηπαθήο πχιεο SCImago Journal & Country Rank
(http://www.scimagojr.com) θαη έρεη ζπληειεζηή επηζηεκνληθνχ αληίθηππνπ (impact
factor): 1,502.
4. ύνθεζη ηης ομάδας και απαζτόληζη ηοσ κάθε μέλοσς
1) Dr. Κσλ/λνο Κιεΐδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Σ.Δ., ΣΔΦ/ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θχξηνο
εξεπλεηήο θαη ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ.
2) Dr. Νηθφιανο Κ. πχξνπ, Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο
ΘΔ/ΑΠΘ, π. Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αζηξνλνκίαο, θχξηνο εξεπλεηήο.
Οη δχν θχξηνη εξεπλεηέο ζα δηεθπεξαηψζνπλ, ηφζν ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηνπ έξγνπ,
φζν θαη ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Το πποζυπικό πος θα πποζληθθεί αποκλειζηικά για ηο έπγο, να επιζημανθεί με αζηεπίζκο (*). Αν δεν έσοςν πποζδιοπιζηεί
ακόμα ηα ππόζυπα, αναθέπεηαι ειδικόηηηα και αναγκαία πποηγούμενη πείπα.
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5. Προηγούμενες εργαζίες ζτεηικές με ηο θέμα ζηην Δλλάδα και διεθνώς-Βιβλιογραθία

1. Albrecht, A., et al. [Dark Energy Task Force]: Report of the dark energy task
force, arXiv: astro-ph/0609591 (2006).
2. Adriani, O., et al. [PAMELA Collaboration]: An anomalous positron
abundance in cosmic rays with energies 1.5 - 100 GeV, Nature 458, 607-609
(2009).
3. Astier, P., et al. [SNLS Collaboration]: The Super-Nova Legacy Survey:
Measurement of ΩM , ΩΛ and w from the first year data set, A&A 447, 31-48
(2006).
4. Chang, J., et al. [ATIC Collaboration]: An excess of cosmic-ray electrons at
energies of 300 - 800 GeV, Nature 456, 362-365 (2008).
5. de Bernardis, P., et al. [BOOMERanG Collaboration]: A flat Universe from
high-resolution maps of the cosmic microwave background radiation, Nature
404, 955-959 (2000).
6. Fock, V.: The theory of space, time and gravitation, Pergamon Press, London
(1959), pp. 81 - 84 and 90 – 94.
7. Gilmore, G., Wilkinson, M. I., Wyse, R. F. G., et al.: The observed properties
of dark matter on small spatial scales, Astrophys. J. 663, 948 – 959 (2007).
8. Hicken, M., Wood-Vasey, M., Blondin, S., et al.: Improved dark-energy
constraints from 100 new CfA supernovae Type Ia light curves, Astrophys. J.
700, 1097-1140 (2009).
9. Hooper, D.: TASI 2008 Lectures on Dark Matter, arXiv: 0901.4090 [hep-ph]
(2009).
10. Hooper, D., Finkbeiner, D. P., & Dobler, G.: Possible evidence for darkmatter annihilations from the excess microwave emission around the centre of
the galaxy seen by the Wilkinson microwave anisotropy probe, Phys. Rev. D
76, 083012(1)-083012(6) (2007).
11. Kleidis, K., & Spyrou, N. K.: A conventional approach to the dark-energy
concept, A&A 529, A26 (2011).
12. Kleidis, K., & Spyrou, N. K.: Polytropic DM flows illuminate DE and
accelerated expansion, A&A 576, A23 (2015).
13. Komatsu, E., et al. [WMAP Collaboration]: Five - years Wilkinson microwave
anisotropy probe observations: Cosmological interpretation, Astrophys. J.
Suppl. Series 180, 330-376 (2009).
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14. Kowalski, M., et al. [Supernova Cosmology Project Group]: Improved
cosmological constraints from new, old, and combined supernova data-sets,
Astrophys. J. 686, 749-778 (2008).
15. Olive, K. A.: TASI 2002 Lectures on Dark Matter, arXiv:astro-ph/0301505
(2003).
16. Peacock, J. A., et al. [ESA-ESO Working Group on Fundamental
Cosmology]: Report of the ESA-ESO working group on fundamental
Cosmology, arXiv:astro-ph/0610906 (2006).
17. Perlmutter, S., et al. [Supernova Cosmology Project Collaboration]:
Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae, Astrophys. J.
517, 565-586 (1999).
18. Riess, A. G., et al. [High-z Supernova Search Team]: Observational evidence
from supernovae for an accelerating Universe and a cosmological constant,
Astron. J. 116, 1009-1038 (1998).
19. Riess, A. G., et al. [High-z Supernova Search Team]: Type Ia supernova
discoveries at redshifts z > 1 from the Hubble space telescope: Evidence for
past deceleration and constraints on dark-energy evolution, Astrophys. J. 607,
665-687 (2004).
20. Riess, A. G., et al. [High-z Supernova Search Team]: New Hubble space
telescope discoveries of Type Ia supernovae at z = 1: Narrowing constraints
on the early behavior of dark energy, Astrophys. J. 659, 98-121 (2007).
21. Spergel, D. N., et al. [WMAP Collaboration]: First-year Wilkinson microwave
anisotropy probe (WMAP) observations: Determination of cosmological
parameters, Astrophys. J. Suppl. Series 148, 175-194 (2003).
22. Wood-Vasey, W. M., et al. [ESSENCE Supernova Survey Team]:
Observational constraints on the nature of dark energy: First cosmological
results from the ESSENCE supernova survey, Astrophys. J. 666, 694-715
(2007).

6. Ανάλσζη ηης ζκοπιμόηηηας και ηοσ αναμενόμενοσ οθέλοσς
Η αλαδήηεζε ηεο θχζεο ηεο ζθνηεηλήο ελέξγεηαο, απνηειεί ζήκεξα έλα ξαγδαία
εμειηζζφκελν, πξψηεο γξακκήο ελδηαθέξνληνο εξεπλεηηθφ πεδίν, θαη, παξά ηελ
πινχζηα δηεζλή βηβιηνγξαθία, ην ζέκα βξίζθεηαη καθξάλ ηνπ λα έρεη εμαληιεζεί. ην
πιαίζην απηφ, ε πξνηεηλφκελε κειέηε θηινδνμεί λα ξίμεη θσο ζε πνιιά επηζηεκνληθά
ζέκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ ηελ αηρκή ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο θαη κπνξνχλ λα
παξάζρνπλ ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ θαηαλφεζε πξνβιεκάησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε ηνπ χκπαληνο σο ζχλνιν. ε θάζε πεξίπησζε, ε
ζπκκεηνρή επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε
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θαηλνηφκα, πξψηεο γξακκήο ελδηαθέξνληνο επηζηεκνληθά – εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα, θαη ε απφθηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ know how, ζπληζηά απφ κφλε ηεο έλα
κεγάιν φθεινο γηα ην ζχλνιν ηνπ Σερλνινγηθνχ Σνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο
ζηελ Διιάδα.

7. Γιάρθρωζη - Αιηιολόγηζη προϋπολογιζμού ηοσ έργοσ
Οη δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ αθνξνχλ:
(α) ε δαπάλεο γηα έμνδα δεκνζίεπζεο - 1400 Διβεηηθά Φξάγθα (1285 €), κε βάζε
ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ πεξηνδηθνχ Entropy. Σφζν ε ζπκβνιή ηνπ Δπηζηεκνληθψο
Τπεπζχλνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Κιεΐδε φζν θαη απηή ηνπ π. Γηεπζπληή ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Αζηξνλνκίαο ηνπ ΑΠΘ θαη Οκφηηκνπ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο
Φπζηθήο ΑΠΘ, θ. Ν. Κ. πχξνπ, παξέρνληαη αμιζθί.
(β) Αλαιψζηκα ρξήζεο Η/Τ, άθξσο απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή επηζηεκνληθψλ
δεκνζηεχζεσλ, νη νπνίεο θαη απνηεινχλ ηα παραδοηέα ηνπ έξγνπ.
Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνηαζέληνο
εξεπλεηηθνχ έξγνπ δε βαξχλνπλ δαπάλεο γηα ηε ρξήζε εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ,
θαζψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν πθηζηάκελνο εμνπιηζκφο ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο επαξθεί (θαη κε ην παξαπάλσ) γηα ηελ επηηπρή πεξάησζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (ζε εσρώ)
α/α

1

2

3
4
5

6
7

ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ
(ζε Δσρώ)

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΟΡΟΙ
ΔΙΓΙΚΟΤ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

ΑΛΛΔ
ΠΗΓΔ
(1)

ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΟΤ Σ.Δ.Ι.
(2)

ΤΠΔΡ ΔΙΓΙΚΟΤ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200
1300

200
1300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

1500

-

-

ΑΜΟΙΒΔ
α) πληνληζηή (Δπηζηεκ.
Τπεχζπλνπ.)
β) Δξεπλ. Οκάδαο
γ) πλεξγαηψλ - Βνεζψλ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ
α) Όξγαλα
β) Πάγηα
γ) Υξήζε εγθαηαζηάζεσλ
& εμνπιηζκνχ
δ) Λνηπά
ΑΝΑΛΩΙΜΑ
ΒΙΒΛΙΑ
ΔΚΓΟΔΙ
(Πεξηιακβάλνληαη
δαθηπινγξαθήζεηο,
θσηνηππίεο, θιπ)
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ
ΓΙΑΦΟΡΑ
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ΜΙΘΩΔΙ
9
ΤΝΟΛΟ

(1) Χπημαηοδόηηζη από θοπείρ εκηόρ ηος ΤΕΙ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ.
(2) Χπημαηοδόηηζη από ηο ΤΕΙ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ, εξαιποςμένυν, όμυρ, ηυν πόπυν ηος ειδικού λογαπιαζμού
ηηρ Επιηποπήρ Εκπαίδεςζηρ & Επεςνών.

Ο
Δπιζηημονικώς Τπεύθσνος ηοσ Έργοσ

Dr. Κων/νος Κλεΐδης
Δπίκοσρος Καθηγηηής
ηοσ Σμήμαηος Μητανολόγων Μητανικών Σ.Δ.
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