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ΠΡΟΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
1. σγκενηρωηικά ζηοιτεία
1. Αλάδνρνο, Σκήκα: ΣΔΙ Κενηρικής Μακεδονίας, Σμήμα Μητανολόγων Μητανικών
2. πλεξγαδόκελα Σκήκαηα, Ιδξύκαηα ή Φνξείο: Max-Planck Institute MIS, Leipzig, DE
3. Σίηινο έξγνπ: Δνοποιημένη περιγραθή ηης πρόζθαηης ζσμπανηικής επιηάτσνζης με
ασηήν ηης πληθωριζμικής εποτής, ζηο πλαίζιο ενός προηύποσ βαθμωηών πεδίων.
4. Δπηζηεκνληθώο ππεύζπλνο:
 Ολνκαηεπώλπκν: Dr. Κων/νος Κλεΐδης
 Θέζε: Δπίκοσρος Καθηγηηής, Πρόεδρος ηοσ Σμ. Μητανολόγων Μητανικών ΣΔ
5. Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ: 12 μήνες. Έλαξμε εξεπλεηηθνύ έξγνπ: 21 Οθηωβξίνπ 2015
6. πλνπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλά θαηεγνξία:
α) Ακνηβέο πξνζωπηθνύ:
1000 €
β) Μεηαθηλήζεηο:
500 €
2. Ανηικείμενο ηοσ προηεινόμενοσ έργοσ και επιδιωκόμενα αποηελέζμαηα
ηε ζύγρξνλε Κνζκνινγία είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα επηηύρεη θάπνηνο ηελ ελνπνίεζε
ηεο πεξηγξαθήο ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ύκπαληνο θαηά ηε ζεκεξηλή επνρή (late-time
acceleration) κε ηελ αληίζηνηρε επηηάρπλζε θαηά ηηο πξώηεο ζηηγκέο ηεο Γεκηνπξγίαο,
δειαδή απηήλ ηεο πιεζωξηζκηθήο επνρήο (inflation), ρξεζηκνπνηώληαο έλα κνληέιν ή
κηα ζεωξία κόλν [1]. ηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιά κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ
ηηο δύν απηέο θνζκνινγηθέο επνρέο μερωξηζηά κε έλαλ αξθεηά επηηπρεκέλν ηξόπν [2],
αιιά ππάξρνπλ θαη επηηπρεκέλεο πεξηγξαθέο πνπ πεξηγξάθνπλ πιήξωο θαη ηηο δπν
απηέο επνρέο επηηάρπλζεο, όπωο γηα παξάδεηγκα νη ζεωξίεο ηύπνπ F(R) [3], νη νπνίεο
απνηεινύλ γελίθεπζε ηεο Γεληθήο Θεωξίαο ηεο ρεηηθόηεηαο (ΓΘ) ζε ηέζζεξηο
δηαζηάζεηο.
ην πιαίζην απηό, ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο είλαη αθελόο
κελ λα επηρεηξήζνπκε κηα ελνπνηεκέλε πεξηγξαθή ηεο θνζκνινγηθήο επηηάρπλζεο
ηωλ παξαπάλω δύν ρξνληθά αλεμάξηεηωλ πεξηόδωλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ ύκπαληνο, θαη
αθεηέξνπ, λα θαηαιήμνπκε ζε έλα κνληέιν ζύκθωλα κε ην νπνίν, ε επηηάρπλζε θαηά
ηελ επνρή ηνπ θνζκηθνύ πιεζωξηζκνύ επεξεάδεη, θαη ζε θάπνην βαζκό πξνθαιεί ηελ
ηειηθή επηηάρπλζε ηνπ ύκπαληνο. Όι’ απηά, κε βάζε ηελ ππόζεζε ηεο ύπαξμεο κηαο
ρωξνρξνληθήο αλωκαιίαο ηύπνπ IV (Type IV singularity) [4] θαηά ην ηέινο ηεο
πιεζωξηζκηθήο επνρήο. Οη αλωκαιίεο ηύπνπ IV είλαη ιηγόηεξν θαηαζηξνθηθέο από ηηο
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άιινπ ηύπνπ γλωζηέο ρωξνρξνληθέο αλωκαιίεο [5] θαη, όπωο ζα δείμνπκε, έρνπλ
αξθεηέο θαηλνκελνινγηθέο εθαξκνγέο. Η ελ ιόγω επηζηεκνληθή εξγαζία αλακέλεηαη
λα ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ έξεπλα ζην πεδίν ηεο ζύγρξνλεο Κνζκνινγίαο, ιόγω
ηεο πηζαλήο επαιήζεπζεο ηωλ επξεκάηωλ καο από ην δηαζηεκηθό ηειεζθόπην Planck
[6] ηα επόκελα ρξόληα. Δπίζεο, από καζεκαηηθήο πιεπξάο απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα
πξνζέγγηζε, κηαο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε κηα ρωξνρξνληθή
αλωκαιία ηύπνπ IV ζηελ εμέιημε ελόο θακπύινπ ρωξνρξνληθνύ ππνβάζξνπ, ε νπνία
πξνθαιείηαη θαη θαζνξίδεηαη από ηελ ύπαξμε, όρη ελόο (όπωο ζηε ΓΘ), αιιά, δύν
βαζκωηώλ πεδίωλ.
3. Ανάλσζη ηης επιζηημονικής μεθόδοσ και θάζεις εργαζίας (παραδοηέα)
Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε ηελ εξεπλεηηθή καο πξόηαζε, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε
δύν βαζκωηά πεδία εθ ηωλ νπνίωλ ην έλα ζα είλαη θαλνληθό θαη ην άιιν κε θαλνληθό,
κε ηνλ θηλεηηθό ηνπ όξν λα πεξηέρεη κε θαλνληθό θηλεηηθό όξν. ηελ πεξίπηωζε απηή,
ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ην κε θαλνληθό πεδίν λα είλαη έλα πεδίν θάληαζκα (ghost)
όπωο επνλνκάδνληαη ηα πεδία πνπ νδεγνύλ ζε θνζκνινγηθή εμέιημε κε κηγαδηθό
ξπζκό δηαζηνιήο. Πξνθαλώο, γηα ηελ απνθπγή ελόο ηέηνηνπ δεδνκέλνπ ζα πξέπεη λα
δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε γλωζηέο από ηε βηβιηνγξαθία
κεζόδνπο αλαθαηαζθεπήο θνζκνινγηθώλ εμειίμεωλ, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ
πνιιαπιά βαζκωηά πεδία θαη κε απηέο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ
ελ ιόγω εμέιημε κηα ρωξνρξνληθή αλωκαιία ηύπνπ IV. Υωξίο λα επηκείλνπκε
ηδηαίηεξα ζηηο καζεκαηηθέο ηδηόηεηεο ηεο αλωκαιίαο απηήο, ζα δώζνπκε έκθαζε ζηελ
πνηνηηθή πεξηγξαθή ηωλ θαηλνκελνινγηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο, κειεηώληαο ηελ εμίζωζε
θαηάζηαζεο ηνπ πιηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνθύπηνληνο θνζκνινγηθνύ κνληέινπ.
Πηζηεύνπκε πωο, ε εξγαζία καο απηή, ζα απνηειέζεη έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν
εξγαιείν γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο καζεκαηηθήο
θνζκνινγίαο.
Παραδοηέα – Γημοζίεσζη αποηελεζμάηων: Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιόγω
εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζα ππνβιεζνύλ πξνο δεκνζίεπζε ζην δηεζλνύο θύξνπο
επηζηεκνληθό πεξηνδηθό κε θξηηέο International Journal of Modern Physics D, ην
νπνίν ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην ηεηαξηεκόξην Q2 ηεο δηθηπαθήο πύιεο SCImago
Journal and Country Rank (http://www.scimagojr.com) θαη έρεη ζπληειεζηή
επηζηεκνληθνύ αληίθηππνπ (impact factor): 1,741.

4. ύνθεζη ηης ομάδας και απαζτόληζη ηοσ κάθε μέλοσς
1) Dr. Κωλ/λνο Κιεΐδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο
Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Σ.Δ., ΣΔΦ/ΣΔΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θύξηνο
εξεπλεηήο θαη ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ.
2) Dr. Οηθνλόκνπ Βαζίιεηνο, Post-doctoral research-associate, Max-Planck Institute
MIS, Leipzig, Germany, θύξηνο εξεπλεηήο.

2

Οη δύν θύξηνη εξεπλεηέο ζα δηεθπεξαηώζνπλ, ηόζν ην εξεπλεηηθό κέξνο ηνπ έξγνπ,
όζν θαη ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Το πποζωπικό πος θα πποζληθθεί αποκλειζηικά για ηο έπγο, να επιζημανθεί με αζηεπίζκο (*). Αν δεν έσοςν πποζδιοπιζηεί
ακόμα ηα ππόζωπα, αναθέπεηαι ειδικόηηηα και αναγκαία πποηγούμενη πείπα.

5. Προηγούμενες εργαζίες ζτεηικές με ηο θέμα ζηην Δλλάδα και διεθνώς - Βιβλιογραθία

1. S. Nojiri and S. D. Odintsov, Gen. Relat. Grav. 38, 1253 (2006)
2. S. D. Odintsov and V. K Oikonomou, Phys. Rev. D92 (2015) 024016
3. S. Nojiri and S. D. Odintsov, Int. J. Geom. Meth. Mod. Phys. 11 (2014)
1460006
4. S. Nojiri, S. D. Odintsov and V. K. Oikonomou, Phys. Rev. D91 (2015)
084059
5. J. D. Barrow, Class. Quant. Grav. 21, 2349 (2004)
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6. Ανάλσζη ηης ζκοπιμόηηηας και ηοσ αναμενόμενοσ οθέλοσς
Γεδνκέλνπ ηωλ λέωλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάηωλ ηνπ δηαζηεκηθνύ ηειεζθνπίνπ
Planck, πηζηεύνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιόγω κειέηεο καο ζα είλαη πνιύ
ρξήζηκα ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, θαζώο ππνδεηθλύνπλ έλα ζεωξεηηθό
κνληέιν ην νπνίν κπνξεί λα έρεη επαιεζεύζηκα θαηλνκελνινγηθά απνηειέζκαηα.
ε θάζε πεξίπηωζε, ε ζπκκεηνρή επηζηεκνληθνύ πξνζωπηθνύ ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο ζε θαηλνηόκα, πξώηεο γξακκήο ελδηαθέξνληνο επηζηεκνληθά –
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θαη ε απόθηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ know how, ζπληζηά από
κόλε ηεο έλα κεγάιν όθεινο γηα ην ζύλνιν ηνπ Σερλνινγηθνύ Σνκέα ηεο Αλώηαηεο
Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.

7. Γιάρθρωζη - Αιηιολόγηζη προϋπολογιζμού ηοσ έργοσ
Οη δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ έξγνπ αθνξνύλ:
(α) ηελ ακνηβή ηωλ δύν θύξηωλ εξεπλεηώλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα,
νη νπνίνη ζα δηεθπεξαηώζνπλ, ηόζν ην εξεπλεηηθό κέξνο ηνπ έξγνπ, όζν θαη ηε
ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο.
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ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη αθόκε:
(β) Γαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζε κεηαθίλεζε ηωλ κειώλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (έλα
ηαμίδη ηνπ θ. Οηθνλόκνπ ζην Σνκζθ ηεο Ρωζίαο, ηνλ Ινύιην ηνπ 2016, γηα ζπκκεηνρή
ηνπ ζε δηεζλέο ζπλέδξην, ε νπνία ζ’ αθνξά ζηε δεκνζηνπνίεζε - παξνπζίαζε ηωλ
επίζεκωλ απνηειεζκάηωλ ηεο ελ ιόγω εξεπλεηηθήο πξόηαζεο).
Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεηωζεί όηη, ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ πξνηαζέληνο
εξεπλεηηθνύ έξγνπ δε βαξύλνπλ δαπάλεο γηα ηε ρξήζε εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ,
θαζώο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν πθηζηάκελνο εμνπιηζκόο ηνπ ΣΔΙ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο επαξθεί (θαη κε ην παξαπάλω) γηα ηελ επηηπρή πεξάηωζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (ζε εσρώ)
α/α

1

ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ
(ζε Δσρώ)

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΟΡΟΙ
ΔΙΓΙΚΟΤ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

ΑΛΛΔ
ΠΗΓΔ
(1)

ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΟΤ Σ.Δ.Ι.
(2)

ΤΠΔΡ ΔΙΓΙΚΟΤ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

-

-

-

-

(α) 500 + (β) 500 = 1000
1000

-

-

-

-

-

-

500
-

500
-

-

-

-

-

-

-

1500

1500

-

-

ΑΜΟΙΒΔ
α) πληνληζηή
(Δπηζηεκνλ. Τπεύζπλνπ)
β) Δξεπλεηηθήο Οκάδαο
γ) πλεξγαηώλ - Βνεζώλ
2

3
4
5

6
7

ΔΞΟΠΛΙΜΟ
α) Όξγαλα
β) Πάγηα
γ) Υξήζε εγθαηαζηάζεωλ
& εμνπιηζκνύ
δ) Λνηπά
ΑΝΑΛΩΙΜΑ
ΒΙΒΛΙΑ
ΔΚΓΟΔΙ
(Πεξηιακβάλνληαη
δαθηπινγξαθήζεηο,
θωηνηππίεο, θιπ)
ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ
ΓΙΑΦΟΡΑ

8
ΜΙΘΩΔΙ
9
ΤΝΟΛΟ

(1) Χπημαηοδόηηζη από θοπείρ εκηόρ ηος ΤΕΙ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ.
(2) Χπημαηοδόηηζη από ηο ΤΕΙ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ, εξαιποςμένων, όμωρ, ηων πόπων ηος ειδικού λογαπιαζμού
ηηρ Επιηποπήρ Εκπαίδεςζηρ & Επεςνών.

Ο
Δπιζηημονικώς Τπεύθσνος ηοσ Έργοσ

Dr. Κων/νος Κλεΐδης
Δπίκοσρος Καθηγηηής
ηοσ Σμήμαηος Μητανολόγων Μητανικών Σ.Δ.,
ΣΔΦ/ΣΔΙ Κενηρικής Μακεδονίας
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