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Περίληψη 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία στόχος είναι η μελέτη 

διαφόρων μοντέλων σκοτεινής ενέργειας με έμφαση σε δυναμικά 

μοντέλα της κοσμολογικής σταθεράς Λ. Αρχικά γίνεται μια γενική 

εισαγωγή σε βασικές έννοιες της κοσμολογίας, όπως η  

μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, συνοδευόμενες από 

έναν σύντομο σχολιασμό προς ανάδειξη της σημαντικότητάς τους. 

Ύστερα αναπτύσσονται οι πρώτες βασικές εξισώσεις που διέπουν 

την εξέλιξη του σύμπαντος σε συνδυασμό με την εξαγωγή της 

εξίσωσης FRW, ενός σημαντικότατου εργαλείου στην μελέτη 

προβλημάτων κοσμολογίας. Στη συνέχεια, εισάγονται οι εξισώσεις 

πεδίου του Einstein με έμφαση  στην εμφάνιση της κοσμολογικής 

σταθεράς σε αυτές. Πριν από την ανάλυση μοντέλων 

κοσμολογικής σταθεράς, γίνεται περιγραφή του επιστημονικού 

τεκμηρίου που τα υποστηρίζει, δηλαδή μέτρηση αποστάσεων SN 

Ia, για ενδείξεις ύπαρξης σκοτεινής ενέργειας, με παράλληλη 

σκιαγράφηση πιθανών μορφών αυτής. Στο επόμενο κεφάλαιο, 

αναπτύσσονται αναλυτικά τρία δυναμικά μοντέλα κοσμολογικής 

σταθεράς, δύο σε θεωρίες τροποποιημένης βαρύτητας και ένα 

συναρτήσει βαθμωτών πεδίων. Τέλος, ακολουθούν σύντομες 

αναφορές σε άλλες μορφές σκοτεινής ενέργειας, για λόγους 

πληρότητας, με κατάλληλο σχολιασμό. 
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Abstract 
 The current project aims to study different dark energy models, 

emphasizing on dynamic cosmological constant models. To begin 

with, we present a general introduction to cosmological terms, 

such as the background microwave radiation, followed by brief 

commentary in order to highlight their significance. In the following 

chapters we construct the first fundamental equations which 

govern the universe’s expansion, along with deriving the FRW 

metric, a vastly useful tool in studying cosmological problems. 

Furthermore, we introduce Einstein’s field equations  with 

emphasis on the introduction of the cosmological constant, while 

also highlighting the scientific “evidence” for the existence of dark 

energy. Lastly, three dynamic cosmological constant models have 

been analyzed, two purely based on modified gravity and 

cosmological constant, and one based on scalar fields, followed by 

briefly mentioning other forms of dark energy for the sake of 

completeness 

 

 

  



 

 

Εισαγωγή                                                                  
  Ο άνθρωπος ως φύσει περίεργο ον, από πολύ παλιά είχε 

την περιέργεια να ανακαλύψει νέα πράγματα που θα 

ικανοποιούσαν την ανάγκη του να κατανοήσει τον κόσμο 

που ζούσε και να κάνει καλύτερη την ζωή του. Με αυτό ως 

πυξίδα, οδηγήθηκε σύντομα στην ανάπτυξη των 

επιστημών. Ωστόσο, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και το 

1952 (όταν και αποδείχθηκε ότι ο Γαλαξίας μας αποτελεί 

απλά άλλον έναν γαλαξία σε μια θάλασσα από γαλαξίες), 

κάθε του ερμηνεία είχε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, κάτι 

που τον έκανε να χάνει την γενικότερη εικόνα. Στην 

παρούσα εργασία, έχουμε ως αφετηρία την θεμελιώδη 

αρχή της μοντέρνας κοσμολογίας που δεν είναι άλλη από 

την κοσμολογική αρχή: “ Το σύμπαν όπως το γνωρίζουμε, 

είναι ομογενές και ισότροπο”. Αυτό μας απαλλάσσει από 

κάθε ανθρωποκεντρικό πρότυπο και ξεκαθαρίζει ότι δεν 

κατέχουμε καμία προνομιούχο θέση σε αυτόν τον κόσμο. 

Ως ομογένεια ορίζουμε το γεγονός ότι το σύμπαν είναι ίδιο 

παντού, σε κάθε του σημείο, όταν το μελετάμε σε μεγάλη 

κλίμακα. Ισοτροπία είναι η ιδιότητα που έχει να φαίνεται 

προς κάθε κατεύθυνση ίδιο. Αυτή η αρχή είναι η βάση του 

μοντέλου της μεγάλης έκρηξης (Big Bang) για το σύμπαν 

όπως θα αναπτυχθεί και παρακάτω. Σε μικρότερες 

κλίμακες  
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οφείλουμε να επαναορίσουμε την αρχή αυτή με μία 

διόρθωση, καθώς παρατηρούνται διακυμάνσεις που κάθε 

άλλο παρά ομογενές θα χαρακτήριζαν το σύμπαν σε μικρές 

αποστάσεις. 

 
Εικόνα 1: Χάρτης του σύμπαντος όπως αυτό φαίνεται σήμερα. Ο Γαλαξίας μας βρίσκεται στο 

κέντρο. Το redshift z ,αναφέρεται στην μέγιστη απομάκρυνση που μπορούμε να παρατηρήσουμε 

για τον μακρινότερο γαλαξία. Η ακτίνα παρατήρησης είναι της τάξης των εκατοντάδων Mpc. Η 

εικόνα αυτή προέρχεται από το Sloan Digital Sky Survey. 
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Παρατήρηση στο Σύμπαν 

 

Οτιδήποτε έχουμε παρατηρήσει μέχρι σήμερα έχει την 

βάση του άμεσα στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα[1][2]. 

Διάφορες πηγές ακτινοβολίας από το υπεριώδες έως και τα 

μικροκύματα έχουν συνθέσει μια πολύ καλή εικόνα των 

όσων γνωρίζουμε. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε 

διαφορετικά είδη ακτινοβολίας και την σημαντικότητα 

τους με ένα παράδειγμα.  

Ραδιοκύματα: Η πιο σημαντική περίπτωση τέτοιας 

ακτινοβολίας απαντάται στην γραμμή 21 cm του Η(υδρογόνου) η 

οποία προκύπτει από την αλλαγή προσανατολισμού του spin του 

e στο άτομο Η, επιτρέποντας μας να παίρνουμε τις πολύ γνωστές 

εικόνες με τις κόκκινες περιοχές στους γαλαξίες. 

 
Εικόνα 2 : Περιοχές με γραμμές 21 cm Η (κόκκινες) 
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Ακτινοβολία-Χ: Εκπέμπεται από αέριο που υπάρχει 

μεταξύ των σμηνών γαλαξιών. Οι περιοχές αυτές είναι 

πολύ θερμές (από νόμο Wien λmaxΤ=0.3cmK) και 

υπάρχουν εκεί λόγω του ότι απέτυχαν να καταρρεύσουν 

βαρυτικά προς δημιουργία δομών 

Υπέρυθρη Ακτινοβολία: Σημαντική εκπομπή από 

περιοχές όπου η αστρογέννεση είναι έντονη. Επίσης, 

βοηθάει να δούμε περιοχές όπου απορροφάται η 

ακτινοβολία στο ορατό (πχ νεφελώματα). 

Μικροκυματική Ακτινοβολία: Η μικροκυματική 

ακτινοβολία υποβάθρου, όπως αυτή καλείται, είναι 

πιθανότατα η πιο σημαντική μορφή ακτινοβολίας.  To 1964 

oι A. Penzias και R. Wilson[3], ανακάλυψαν, χωρίς να το 

επιδιώκουν, μια μορφή ακτινοβολίας η οποία εμφάνιζε 

μεγάλη ομοιομορφία οπουδήποτε και να έστρεφαν την 

κεραία τους. Αυτή ήταν η ακτινοβολία υποβάθρου στα 

μικροκύματα. Η ακτινοβολία αυτή συνηγορεί υπέρ της 

ομογένειας του σύμπαντος, μιας και είναι ομογενής και 

ίδια προς όποια κατεύθυνση και να προσπαθήσουμε να 

την ανιχνεύσουμε.  Υποστηρίζει επίσης το μοντέλο του Big 

Bang, αφού αν προσεγγίσουμε με μέλαν σώμα το σύμπαν 

τότε αυτή η ακτινοβολία αντιστοιχεί σε Τ=3Κ (ή 

ακριβέστερα 2,725+- 0,001Κ), 
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θυμίζει δηλαδή κάτι σαν «κατάλοιπο» εκείνης της στιγμής. 

Αυτά συνάδουν με τον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο 

εφόσον το σύμπαν ψύχεται. 

 

 
Εικόνα 3: Χαρτογράφηση του σύμπαντος με την βοήθεια της μικροκυματικής ακτινοβολίας 

Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)[4]. Ένδειξη ομογένειας αλλά όχι και ισοτροπίας 

απόλυτα 

Διαστολή Σύμπαντος 

 Το 1929 ο Edwin Hubble (αν και είχε πρωτομελετηθεί από 

τον Vesto Slipher το 1912) διατύπωσε τον νόμο του για την 

απομάκρυνση των μακρινών γαλαξιών αφού είχε 

παρατηρήσει 1355 γαλαξίες και διαπίστωσε ότι όσο πιο 

μακριά ήταν αυτοί, τόσο πιο γρήγορα απομακρύνονται 

από μας. Αυτό συνοψίζεται στο εξής u⃗ =H𝑟  (κοσμολογικός 

νόμος Hubble), όπου Η είναι η σταθερά Hubble, που είναι  
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εν γένει συνάρτηση του χρόνου όπως θα δείξουμε 

παρακάτω. Αναφερόμενοι στο τώρα, κάνουμε χρήση μίας 

σταθερή τιμής Ηο=100h km 𝑠−1 𝑀𝑝𝑐−1 και h =0.72+-0.08 

(στην πραγματικότητα έχουμε ένα δυνατό εύρος τιμών, 

όπως αυτό προσδιορίζεται από παρατηρησιακά 

δεδομένα). Χοντρικά το Ηο μας λέει ότι σε απόσταση ενός 

Mpc ένας γαλαξίας θα απομακρύνεται με 72 χιλιόμετρα το 

δευτερόλεπτο. Ο κοσμολογικός νόμος του Hubble είναι 

χρήσιμος όταν συνδυαστεί με τη μετατόπιση στο ερυθρό z 

(redshift). Για μη σχετικιστικά κινούμενα γαλαξίες ,δηλαδή 

όχι στην “άκρη” του σύμπαντος έχουμε ότι z=
𝑢

𝑐
=
𝜆𝜋𝛼𝜌−𝜆𝜀𝜅𝜋

𝜆𝜀𝜅𝜋
 

και περιμένουμε προφανώς u<<c (συνήθως αυτή η μορφή 

γράφεται για μέχρι u~=0.1c αλλιώς υπεισέρχεται η ειδική 

σχετικότητα και έχουμε την έκφραση z=√
𝑐+𝑢

𝑐−𝑢
− 1). Ο πιο 

μακρινός γαλαξίας που έχει παρατηρηθεί ποτέ είχε redshift 

z=6.96, το οποίο αν αντικαταστήσουμε στον σχετικιστικό 

τύπο μας δίνει ότι u=0.97c, δηλαδή ταχύτητα σχεδόν ίση με 

αυτή του φωτός[5]. 

 Δεν πρέπει να παρανοήσουμε το εξής: Στην άκρη του 

σύμπαντος μπορεί φαινομενικά κάποια σώματα να 

κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Δεν 

κινούνται όμως τα σώματα αυτά καθεαυτά, αλλά ο ίδιος ο 

χώρος διαστέλλεται πιο γρήγορα με αποτέλεσμα να μην  
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φτάνει ποτέ το φως αυτών σε μας. Αν αυτό φαίνεται 

παράξενο, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο παράξενα 

με την εισαγωγή της σκοτεινής ενέργειας. Αυτή πιστεύεται 

ότι είναι μια εξωτική μορφή ενέργειας (συνήθως την 

αποδίδουμε στο ίδιο το κενό) η οποία σε μεγάλη κλίμακα 

ωθεί τους γαλαξίες σε επιταχυνόμενη απομάκρυνση από 

εμάς. Για πρώτη φορά τέτοια παρατήρηση έλαβε χώρα το 

1998, και στην αντίστοιχη επιστημονική δημοσίευση που 

γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο παρά 

μια μορφή ενέργειας που επιταχύνει την διαστολή του 

σύμπαντος. Οι απαρχές του ζητήματος αυτού εντοπίζονται 

στις εξισώσεις πεδίου του Einstein κατά την εισαγωγή –για 

άλλο λόγο τότε βέβαια- της κοσμολογικής σταθεράς Λ. 

Έκτοτε έχουν αναπτυχθεί πολλά μοντέλα σκοτεινής 

ενέργειας βασιζόμενα στη δημοσίευση του 1998 για την 

ένδειξη ύπαρξής της. Πιο αναλυτική περιγραφή θα 

συναντήσουμε παρακάτω στην παρούσα εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1                        

 
Εξισώσεις που διέπουν την διαστολή του 

σύμπαντος 

I. Eξαγωγή Εξισώσεως Friedmann 

  Για την εξαγωγή της βασικότερης εξίσωσης θα 

εργαστούμε αρχικά απλά βασιζόμενοι στην Νευτώνεια 

μηχανική[1]. Ο νόμος του Νεύτωνα για την  βαρυτική 

έλξη είναι ο εξής:  𝐹 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑟2
, 𝐺 = 6.67 × 10−11 𝜎𝜏𝜊 𝑆𝐼 

ενώ το δυναμικό που αντιστοιχεί σε αυτήν είναι 

V=−
𝐺𝑀𝑚

𝑟
. Η δύναμη θα είναι στην κατεύθυνση όπου 

μειώνεται το δυναμικό. Συνεχίζουμε εκμεταλλευόμενοι 

την κοσμολογική αρχή και θεωρούμε πως η μάζα Μ 

αλληλεπιδρά με την m σαν να  ήταν όλη συγκεντρωμένη 

σε ένα κεντρικό σημείο σφαιρικής κατανομής (παρόμοια 

εργαζόμαστε και  στον ηλεκτρομαγνητισμό). Αφού 

επικαλεστήκαμε σφαιρική συμμετρία είναι επόμενο να 

γράψουμε την Μ ως Μ=
4𝜋𝜌𝑟3

3
 οπότε και η δύναμη θα 

γραφτεί ως F=
𝐺𝑀𝑚

𝑟2
=
4𝜋𝐺

3
𝜌𝑟𝑚. Με όμοια λογική η 

δυναμική ενέργεια θα γίνει έπειτα από αντικατάσταση 

V=−
𝐺𝑀𝑚

𝑟
=−

4𝜋𝐺

3
𝜌𝑟2𝑚. Η κινητική γράφεται πολύ  
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εύκολα κατά τα γνωστά ως T=
1

2
𝑚𝑟2̇ με την τελεία να 

δηλώνει χρονική παράγωγο. Επομένως η ολική ενέργεια 

είναι U=T+V, ή U=
1

2
𝑚𝑟2̇+−

4𝜋𝐺

3
𝜌𝑟2𝑚 (1). 

  Αν θεωρήσουμε ότι το m αντιστοιχεί σε κάποιο σωμάτιο, 

τότε η (1) μας δείχνει πως μεταβάλλεται η απόσταση r 

αυτού και του Μ. Στη συνέχεια, εφόσον μιλάμε για 

ομογενές σύμπαν .η (1) μπορεί να αφορά οποιαδήποτε 

σωμάτια και λόγω της ομογένειας μπορούμε να 

θεωρήσουμε ένα ομοκινούμενο ή συνοδεύον σύστημα 

συντεταγμένων που θα συνοδεύουν την διαστολή. Αφού η 

διαστολή συμβαίνει με ομογενή τρόπο η σχέση μεταξύ της 

πραγματικής απόστασης 𝑟   και της ομοκινούμενης 𝑥 .  θα 

είναι γραμμική με εξάρτηση μόνο από χρόνο 𝑟 =α(t)𝑥 . To 

α(t) (συμβολίζεται και R(t)) είναι ο παράγοντας διαστολής 

ή αλλιώς scale factor και μας δείχνει/μετρά τον ρυθμό 

διαστολής. Πάμε λοιπόν, τώρα να αντικαταστήσουμε στην 

(1) ,ενθυμούμενοι όμως ότι �̇� = 0 εξ ορισμού, οπότε 

U=
1

2
𝑚𝛼2𝑥2̇ −

4𝜋𝐺

3
𝜌𝑎2𝑥2𝑚 

∗
2

𝑚𝑎2𝑥2

→      

2𝑈

𝑚𝑎2𝑥2
=
𝑎2̇

𝑎2
−
8𝜋𝐺

3

𝛼𝜈𝛼𝛿𝜄ά𝜏𝛼𝜉𝜂
→         (

�̇�

𝑎
)
2
=
8𝜋𝐺

3
𝜌 +

2𝑈

𝑚𝑎2𝑥2

𝜃έ𝜏𝜊𝜐𝜇  𝑘𝑐2=−
2𝑈

𝑚𝑥2

→               

(
�̇�

𝑎
)
2
=
8𝜋𝐺

3
𝜌 −

𝑘𝑐2

𝑎2
  Εξίσωση Friedmann 
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To k θα είναι ανεξάρτητο του x για να μιλάμε για 

ομογένεια, έχει μονάδες 
1

(𝜇ή𝜅𝜊𝜍)2
 και αν θέσουμε 𝑐2=1 

δηλαδή 𝑚2=𝑠𝑒𝑐2 τότε παίρνει μονάδες 
1

(𝜒𝜌ό𝜈𝜊𝜍)2
. Αυτό το k 

είναι που χαρακτηρίζει την καμπυλότητα του σύμπαντος.  

Για να αποφευχθεί μια παρανόηση ακόμη, η διαστολή του 

σύμπαντος συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό σημαίνει 

ότι απομακρύνονται οι μακρινοί γαλαξίες, αλλά όχι οι 

πλανήτες για παράδειγμα από τον Ήλιο. Στη συνέχεια 

εξάγουμε άλλες δυο εξισώσεις που θα μας χρειαστούν 

στην περαιτέρω περιγραφή μας. 

II. Εξίσωση Ρευστών 

  Αν και η εξίσωση Friedmann περιγράφει καλά την 

διαστολή του σύμπαντος, θέλουμε επίσης μια εξίσωση 

που να περιγράφει την πυκνότητα ύλης ρ σε σχέση με 

την αντίστοιχη πίεση P και τον χρόνο t. Διαφορετικά 

συστατικά στο σύμπαν όπως θα δούμε έχουν το καθένα 

την δική του πίεση και άρα πυκνότητα και εξελίσσονται 

διαφορετικά σε σχέση με τον χρόνο. Ξεκινούμε λοιπόν 

από τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο (όπου T=
𝑑𝑄

𝑑𝑆
) 

dQ=dW+dU
𝑑𝑈=𝑑𝐸
→     TdS=PdV+dE και προφανώς ο όγκος 

μεταβάλλεται με το 𝑎3. Για την ενέργεια γνωρίζουμε ότι  

E=m𝑐2και αντικαθιστώντας την μάζα από σφαιρική 

συμμετρία έχουμε , Ε=(
4𝜋

3
𝜌𝛼3) 𝑐2. Εφόσον θέλαμε να  
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μελετήσουμε χρονομεταβολή τι πιο λογικό να πάρουμε 

την χρονική παράγωγο της ενέργειας Ε? Οδηγούμαστε 

επομένως στο εξής: 
𝑑𝛦

𝑑𝑡
=
4𝜋

3
3𝛼2𝜌𝑐2

𝑑𝑎

𝑑𝑡
+
4𝜋

3
𝛼3

𝑑𝜌

𝑑𝑡
𝑐2=4π𝛼2𝜌𝑐2�̇�+

4𝜋

3
𝛼3�̇�𝑐2 

και αφού V=
4𝜋

3
𝛼3 τότε 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 4𝜋𝛼2�̇�. Θεωρούμε ακόμη 

ότι έχουμε αντιστρεπτή μεταβολή άρα dS=0 όπως μας 

υποδεικνύει η θερμοδυναμική, οπότε αντικαθιστώντας 

στον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε: 

4𝜋𝛼2𝜌𝑐2�̇� +
4𝜋

3
𝛼3𝑐2�̇� + 𝑃4𝜋𝛼2�̇� = 0 

𝛼𝜋𝜆𝜊𝜋𝜊ί𝜂𝜎𝜂
→          

𝛼�̇�𝑐2

3
+ 𝜌𝑐2�̇� + �̇�𝑃 = 0 

𝑎𝑐2�̇�

3
+ �̇�𝑐2 (𝜌 +

𝑃

𝑐2
) = 0 

�̇� + 3
�̇�

𝛼
(𝜌 +

𝑃

𝑐2
) = 0 εξίσωση ρευστών 

Καταφέραμε λοιπόν και πήραμε μία εξίσωση για την 

μεταβολή της πυκνότητας με τον χρόνο σε συνδυασμό 

με την μεταβολή της ακτίνας του σύμπαντος (scale 

factor) α. Στην συνέχεια (επόμενο κεφάλαιο) θα 

επιλέγουμε μια καταστατική (δηλαδή P=P(ρ)) ώστε να 

λύσουμε τις εξισώσεις μας. 

III. Εξίσωση Επιτάχυνσης 

 Υπάρχει και μία τρίτη εξίσωση που μας δείχνει πώς θα 

μεταβληθεί η δεύτερη παράγωγος του α σε σχέση με  
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την πυκνότητα και την πίεση. Για να την εξάγουμε θα 

χρειαστούμε τις προηγούμενες δυο εξισώσεις 

Εξ. Friedmann (
�̇�

𝑎
)
2
=
8𝜋𝐺

3
𝜌 −

𝑘𝑐2

𝑎2
 

Eξ. Ρευστών �̇� + 3
�̇�

𝛼
(𝜌 +

𝑃

𝑐2
) = 0 

Παραγωγίζοντας την πρώτη ως προς χρόνο 

οδηγούμαστε στην εξής 

2
�̈�

𝛼

𝛼�̈�−𝛼2̇

𝛼2
=
8𝜋𝐺

3
�̇� + 2

𝑘𝑐2�̇�

𝑎3
. Αντικαθιστούμε τώρα την 

δεύτερη στην θέση του �̇� και απλοποιούμε τον όρο 2
�̇�

𝛼
και 

έχουμε, 
�̈�

𝛼
− (

�̇�

𝛼
)
2
= −4𝜋𝐺 (𝜌 +

𝑃

𝑐2
) +

𝑘𝑐2

𝑎2
. 

Αντικαθιστούμε και πάλι την πρώτη εξίσωση και τελικά 

παίρνουμε 

 
�̈�

𝛼
= −

4𝜋𝐺

3
(𝜌 +

3𝑃

𝑐2
) - εξίσωση επιτάχυνσης.  

Στο εξής στις όποιες εξισώσεις θα θεωρούμε 𝑐2=1 (η 

βαθύτερη σημασία αυτού είναι ότι μιλάμε για όρους 

απόστασης με χρόνο και το ανάποδο και ότι η 

ενεργειακή πυκνότητα ταυτίζεται με την πυκνότητα ύλης 

ε=𝑐2ρ). 

 

 

 



 
 

13 
 

Γεωμετρία του Σύμπαντος και καμπυλότητα k 

 Σε αυτήν την ενότητα θα εξετάσουμε πολύ σύντομα τις 

δυνατές τιμές καμπυλότητας και τι αυτές σημαίνουν για 

την γεωμετρία του σύμπαντος. Όλα συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα:  

Καμπυλότητα Γεωμετρία Τύπος 
Σύμπαντος 

Περιφέρεια 
Κύκλου 

Άθροισμα 
Γωνιών 
Τριγώνου 

k>0  Σφαιρική Κλειστό L<2πr >180 
k=0 Επίπεδη Επίπεδο L=2πr =180 
k<0 Υπερβολική Ανοιχτό L>2πr <180 

 

Η κάθε περίπτωση καμπυλότητας οδηγεί και σε κάποια 

λύση των εξισώσεων του προηγούμενου κεφαλαίου. Η 

καλύτερη περιγραφή γίνεται για επίπεδο σύμπαν, δηλαδή 

θέτοντας k=0 στις εξισώσεις. Παρακάτω θα φανεί η 

χρησιμότητα αυτής της επιλογής.  
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Πρώτα απλά κοσμολογικά μοντέλα και λύσεις 

των εξισώσεων 

  Σε αυτήν την ενότητα θα επιλύσουμε με απλές παραδοχές 

τις εξισώσεις που αναπτύξαμε παραπάνω. Θα ξεκινήσουμε 

καταρχάς από το να γράψουμε την “σταθερά” Hubble 

συναρτήσει του παράγοντα διαστολής α(t). Γνωρίζουμε ότι 

η ταχύτητα απομάκρυνσης είναι u⃗ =
d�⃗� 

dt
 και μάλιστα είναι 

στην κατεύθυνση του �̂� =
𝑟 

|𝑟 |
. Έτσι ,συνδυάζοντας αυτές τις 

πληροφορίες και επικαλούμενοι την σχέση 𝑟 =α(t)𝑥  

οδηγούμαστε στο �⃗� =
|𝑟|⃗⃗⃗⃗  ⃗
̇

|𝑟 |
𝑟 =
�̇�

𝑎
𝑟 . Όμως από τον νόμο Hubble 

αυτό συνεπάγεται H=
�̇�

𝑎
. Επομένως οι εξισώσεις που 

εξαγάγαμε παραπάνω γράφονται ως 

𝐻2 =
8𝜋𝐺

3
𝜌 −

𝑘

𝑎2
   Εξ. Friedmann 

�̇� + 3𝐻 (𝜌 +
𝑃

𝑐2
) = 0 Εξ. Ρευστών 

Προφανώς βλέπουμε πλέον ότι η σταθερά του Hubble δεν 

είναι και τόσο σταθερά εφόσον εξαρτάται από τον χρόνο 

μέσω του α και για Η>0 το σύμπαν επίσης προφανώς θα 

διαστέλλεται. 

 Προχωρούμε στην συνέχεια να λύσουμε την εξίσωση 

ρευστών με βάση κάθε φορά κάποια καταστατική σχέση.  
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Αφού γίνει αυτό, θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πώς 

θα εξελισσόταν το σύμπαν αν είχαμε μόνο: i) Ύλη ή ii) 

Ακτινοβολία. Η περίπτωση της κοσμολογικής σταθεράς Λ 

θα συμπεριληφθεί παρακάτω σε άλλο κεφάλαιο. Στην 

πρώτη περίπτωση λοιπόν που έχουμε μόνο ύλη το σύμπαν 

αυτό θα είχε μια καταστατική εξίσωση της μορφής P=0 

καθώς θεωρούμε ότι είναι μη σχετικιστική ύλη και δεν 

ασκεί πίεση με άλλον τρόπο. Ένα σύμπαν χωρίς πίεση 

ευσταθεί ως πρώτη προσέγγιση εφόσον μιλάμε και για 

θερμοκρασίες πολύ χαμηλές. Άρα για P=0 η εξίσωση 

ρευστών θα γίνει : 

�̇� + 3
�̇�

𝛼
𝜌 = 0  (1) 

Σίγουρα μπορεί κανείς να δει ότι πρόκειται για μια 

διαφορική εξίσωση χωριζωμένων μεταβλητών. Εκτελούμε 

τις πράξεις: 
𝑑𝜌

𝑑𝑡

1

𝜌
= −3

𝑑𝛼

𝑑𝑡

1

𝛼

𝜊𝜆𝜊𝜅𝜆ή𝜌𝜔𝜎𝜂
→           ∫  

𝑑𝜌

𝑑𝑡

1

𝜌
=−∫3

𝑑𝛼

𝑑𝑡

1

𝛼
  

𝜋𝜌𝛼𝜉𝜂
→     lnρ=ln

1

𝑎3
 +c, όπου c σταθερά. Μπορούμε γενικά να 

θέσουμε c=0  οπότε ρ~ 
1

𝛼3
 με κάποια σταθερά αναλογίας. 

Το αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό αφού μας λέει ότι η 

πυκνότητα μειώνεται με την αύξηση του όγκου. Αν 

θεωρήσουμε την τωρινή πυκνότητα ως σταθερά αναλογίας 

τότε ρ=
𝜌0

𝛼3
. Για να συνεχίσουμε περαιτέρω και να 

οδηγηθούμε σε σχέση μεταξύ, α και  

χρόνου t προχωράμε σε λύση της Friedmann για k=0 

δηλαδή για επίπεδη γεωμετρία σύμπαντος. Άρα θα έχουμε  
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𝐻2 =
8𝜋𝐺

3
𝜌 (2) 

Αντικαθιστώντας στην (2) το ρ και το Η θα πάρουμε την 

εξής σχέση: 

𝛼2̇ =
8𝜋𝐺𝜌0

3

1

𝑎
 (3) 

Η λύση αυτής επιτυγχάνεται εύκολα αν λάβουμε υπόψιν 

ότι στην κοσμολογία πολλά μεγέθη μεταβάλλονται με 

δυνάμεις του χρόνου και έτσι μπορούμε να θέσουμε 𝑎~𝑡𝑞 

[4], και πάλι με κάποια σταθερά αναλογίας. Πριν 

προχωρήσουμε πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στην 

εξίσωση Friedmann επειδή εμφανίζεται ο όρος 
�̇�

𝛼
, αν 

πολλαπλασιάσουμε και τα δυο μέλη με α βλέπουμε ότι μας 

δίνεται η ευκαιρία να μπορούμε να θέσουμε α(𝑡0) = 1, 

όπου 𝑡0 η τωρινή χρονική στιγμή. Κλείνοντας αυτήν την 

πολύ σύντομη παρένθεση επιστρέφουμε και 

αντικαθιστούμε στην (3), οπότε παίρνουμε  

(
𝑑𝑡𝑞

𝑑𝑡
)

2

=
8𝜋𝐺𝜌0
3

𝑡−𝑞 

Το αριστερό μέλος δίνει μια εξάρτηση της μορφή 𝑞2𝑡2𝑞−2 

ενώ το δεξί μέλος δίνει 𝑡−𝑞. Για να έχει λοιπόν λογική μια 

τέτοια εξίσωση πρέπει οι εκθέτες να είναι ίσοι, οπότε  

2𝑞 − 2 = −𝑞
𝛼𝜈𝛼𝛿𝜄ά𝜏𝛼𝜉𝜂
→         q=

2

3
 οπότε α(t)~𝑡

2

3 ή αλλιώς  
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𝑎(𝑡) = 𝜆𝑡
2

3. Όμως ορίσαμε 𝛼(𝑡0) = 1 οπότε εύκολα 

φαίνεται ότι λ=𝑡0
−
2

3 και άρα η πλήρης λύση είναι  

𝛼(𝑡) = (
𝑡

𝑡0
)

2

3
 ενώ για την πυκνότητα και την παράμετρο 

Hubble έχουμε 𝜌 =
𝜌0𝑡0

2

𝑡2
 , H=

2

3𝑡
. Είναι φανερό ότι στην 

περίπτωση που το σύμπαν κυριαρχείται από ύλη ο ρυθμός 

διαστολής Η μικραίνει όσο το σύμπαν διαστέλλεται και 

γίνεται άπειρα αργός όσο μεγαλώνει η ηλικία του. Δεν 

έχουμε σύνθλιψη, παρά την βαρυτική έλξη, αλλά αέναη 

διαστολή. 

Έχοντας αναλύσει τι συμβαίνει στην περίπτωση που 

έχουμε μόνο ύλη, είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να 

αναπτύξουμε και την περίπτωση που έχουμε μόνο 

ακτινοβολία. Η πίεση λόγω ακτινοβολίας θα προέρχεται 

από σχετικιστικά σωμάτια και υπακούει στην καταστατική 

εξίσωση 𝑃 =
𝜌𝑐2

3
 - εννοείται ότι μπορούμε να θέσουμε την 

ταχύτητα του φωτός ίση με την μονάδα. 

Πηγαίνοντας λοιπόν και πάλι στην εξίσωση ρευστών (όπως 

πριν) και λύνοντας, θα δούμε ότι προκύπτει ρ~
1

𝛼4
. 

Εκτελώντας τις πράξεις υπό το πρίσμα της ίδιας  
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συλλογιστικής καταλήγουμε στις εξισώσεις 𝛼(𝑡) = (
𝑡

𝑡0
)

1

2
 , 

𝜌(𝑡) =
𝜌0𝑡0

2

𝑡2
. Εδώ η διαστολή γίνεται πιο αργά απ’ ότι στην 

περίπτωση που κυριαρχεί η ύλη αλλά η πυκνότητα πέφτει 

και πάλι με 𝑡2.Τι συμβαίνει στην περίπτωση όμως που 

έχουμε μια μίξη και των δύο (και ύλη και ακτινοβολία)? 

 
Εικόνα 4: Η μεταβολή της πυκνότητας σε σύμπαν που διαθέτει ύλη και ακτινοβολία. Φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι η ύλη κυριαρχεί 

Στην περίπτωση που έχουμε 𝜌 = 𝜌𝑟𝑎𝑑 + 𝜌𝑚𝑎𝑡  η 

διαδικασία δεν διαφέρει στο ελάχιστο με τα όσα πράξαμε 

παραπάνω. Θεωρώντας εναλλάξ όμως για ευκολία κάποια  

από τις συνεισφορές μεγαλύτερη καταλήγουμε στα 

ακόλουθα : 
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Ακτινοβολία: 𝑎(𝑡)~𝑡
1

2 , 𝜌𝑟𝑎𝑑~
1

𝑡2
 , 𝜌𝑚𝑎𝑡~

1

𝛼3
~
1

𝑡
3
2

 και 

διακρίνουμε ότι η πυκνότητα ύλης πέφτει πιο αργά οπότε 

δεν θα είναι μόνιμο το καθεστώς ακτινοβολίας. 

Ύλη: 𝑎(𝑡)~𝑡
2

3 ,  𝜌𝑚𝑎𝑡~
1

𝑡2
,  𝜌𝑟𝑎𝑑~

1

𝛼4
~
1

𝑡
8
3

 από όπου 

βλέπουμε ότι η περίπτωση που κυριαρχεί η ύλη είναι πιο 

σταθερή, με αποτέλεσμα να επικρατήσει, σε βάρος της 

ακτινοβολίας. Αυτό είναι και το λογικό περιεχόμενο της 

Εικόνας 4, η οποία αργότερα που θα εισάγουμε την έννοια 

της σκοτεινής ενέργειας θα είναι πιο κατανοητή.  

Πριν ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε και 

τις περιπτώσεις που το k δεν είναι μηδέν όπως ορίσαμε 

παραπάνω για να λύσουμε τις εξισώσεις μας. Αν  k≠0 τότε 

πρέπει να αναρωτηθούμε αν θα σταματήσει ποτέ η 

διαστολή του σύμπαντος, το οποίο θα σήμαινε ότι Η=0. 

Επιστρέφοντας στην εξίσωση Friedmann 𝐻2 =
8𝜋𝐺

3
𝜌 −

𝑘

𝑎2
 

βλέπουμε ότι k<0 δεν μπορεί να υπάρξει γιατί ρ>0. Άρα ένα 

τέτοιο σύμπαν θα διαστέλλεται για πάντα. Στην περίπτωση 

που k>0 τότε  έχουμε 0 =
8𝜋𝐺

3
𝜌 −

𝑘

𝑎2
. Συνεπώς, για σύμπαν 

όπου τελικά η ύλη θα έχει κυριαρχήσει, ο όρος 
𝑘

𝑎2
 θα γίνει 

επαρκώς σημαντικός ώστε να αναιρέσει τον όρο  

πυκνότητας και το σύμπαν να καταρρεύσει (Big Crunch). 

Αυτά περιγράφονται στην Εικόνα 5 με βάση την  
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καμπυλότητα k ενώ στην επόμενη παράγραφο θα 

εισάγουμε και την έννοια της παραμέτρου πυκνότητας Ω. 

 
Εικόνα 5 : Η εξέλιξη του σύμπαντος ανάλογα την καμπυλότητα, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν έως 

τώρα 

 

Παράμετρος Πυκνότητας Ω 

Προτού προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 2 και τον τανυστικό 

φορμαλισμό της κοσμολογίας που θα μας φανεί χρήσιμος 

στην εξίσωση πεδίου Einstein, θα ορίσουμε αντί της 

καμπυλότητας k, μια νέα χρήσιμη παράμετρο Ω, βάσει της 

οποίας γίνεται ευκολότερη η μελέτη/διερεύνηση των  

εξελικτικών καταστάσεων του σύμπαντος. Στην εξίσωση 

Friedmann 𝐻2 =
8𝜋𝐺

3
𝜌 −

𝑘

𝑎2
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επιλέγουμε k=0 ώστε να πάρουμε την κρίσιμη πυκνότητα 

(η οποία δεν είναι απαραίτητα η πραγματική πυκνότητα 

του σύμπαντος) 𝜌𝑐 =
3𝐻2

8𝜋𝐺
. Ορίζουμε λοιπόν την παράμετρο 

πυκνότητας ως εξής 𝛺(𝑡) =
𝜌

𝜌𝑐
 . Αν ρ=𝜌𝑐 στην Friedmann 

τότε μπορούμε να την γράψουμε ως εξής  

𝛺 − 1 =
𝑘

𝑎2𝐻2
  και βλέπουμε εύκολα ότι Ω=1 οδηγεί σε 

επίπεδο σύμπαν, δηλαδή k=0. Η εξίσωση γραμμένη έτσι 

βοηθάει στην μελέτη εξέλιξης του σύμπαντος όταν Ω≠1. Θα 

μπορούσαμε ακόμη να ορίσουμε παράμετρο πυκνότητας 

για την καμπυλότητα ως εξής 𝛺𝜅 = −
𝑘

𝑎2𝐻2
 οπότε θα 

γράφαμε 𝛺 + 𝛺𝑘 = 1. Όταν εισάγουμε και την σκοτεινή 

ενέργεια (κεφάλαια 3 και 4) θα αναφερθούμε και στην 

παράμετρο πυκνότητας 𝛺𝛬. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Τανυστικός Φορμαλισμός ΓΘΣ-Α’ Μέρος 

 Το σημαντικότερο σημείο αυτού του κεφαλαίου είναι η 

μετρική Friedmann-Robertson-Walker(FRW)[1][6][7]. Για 

να την εξάγουμε ωστόσο αλλά και για να μπορέσουμε να 

κατανοήσουμε τον όρο «μετρική» επιβάλλεται να 

εισάγουμε τον τανυστικό φορμαλισμό[8][9][10] ο οποίος 

είναι η βάση της Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας(ΓΘΣ) και  θα 

μας φανεί πολύ χρήσιμος και στο κεφάλαιο 3, όπου θα 

μιλήσουμε για την εξίσωση πεδίου και τα μοντέλα για το 

σύμπαν. 

Η ΓΘΣ λοιπόν, είναι δομημένη σε έναν χώρο τεσσάρων 

διαστάσεων (τετραδιάστατος χώρος Riemann), στον οποίο 

κάθε σημείο αντιστοιχίζεται σε μια γενική συντεταγμένη 

της μορφής 𝑥𝜇 = (𝑥0, 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) όπου η μηδενική 

συνιστώσα αφορά χρόνο και οι άλλες τρεις αφορούν χώρο. 

Στις διάφορες εκφράσεις που θα συναντήσουμε, σύμφωνα 

και με την σύμβαση Einstein, λέμε ότι επαναλαμβανόμενοι 

δείκτες θα αθροίζονται συνεπώς δεν θα γράφαμε για 

παράδειγμα[8][9][10]  

𝑑𝑠2 = ∑∑𝑔𝜇𝜈

𝑛

𝜈=1

𝑛

𝜇=1

𝑑𝑥𝜇𝑑𝑥𝜈 
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αλλά θα αρκεστούμε στον απλούστερο συμβολισμό 

𝑑𝑠2 = 𝑔𝜇𝜈𝑑𝑥
𝜇𝑑𝑥𝜈 

με την άθροιση όπως είπαμε να εννοείται. Η επιλογή των 

παραπάνω «συμβόλων» δεν έγινε τυχαία. Το 𝑑𝑠2 είναι το 

αναλλοίωτο στοιχείο  μήκους (πχ για κάποια περιστροφή 

διανύσματος αυτό θα το αντιστοιχούσαμε στο μέτρο του) 

και το 𝑔𝜇𝜈 είναι ο μετρικός τανυστής ο οποίος έχει κάποιες 

πολύ χρήσιμες συμμετρίες και ιδιότητες. Ωστόσο, πριν 

αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στα παραπάνω, θα πούμε 

λίγα πράγματα για μετασχηματισμούς που υπακούουν οι 

τανυστές καθώς αυτοί εν τέλει θα μας καθορίσουν εάν 

μιλάμε για τανυστικό μέγεθος ή όχι. Να ξεκαθαρίσουμε 

ακόμη ότι τα βαθμωτά μεγέθη είναι τανυστές μηδενικής 

τάξης, ενώ τα διανύσματα (τανυστές πρώτης τάξης) και οι 

τανυστές δεύτερης τάξης και πάνω θα είναι αυτοί που θα 

μας απασχολήσουν κυρίως. Ας δούμε αρχικά τον 

μετασχηματισμό συνιστωσών τανυστών πρώτης τάξης, 

δηλαδή διανυσμάτων. 

 Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να πάμε από ένα σύστημα 

συντεταγμένων 𝑥𝜇 σε ένα 𝑥′𝜇. Η ανταλλοίωτη συνιστώσα 

𝛢𝜇  ενός διανύσματος θα μετασχηματιστεί ως [6][8]  

𝛢′𝜇 =
𝜕𝑥′𝜇

𝜕𝑥𝜈
𝛢𝜈  
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ενώ, η συναλλοίωτη συνιστώσα 𝛢𝜇 θα μετασχηματιστεί ως 

εξής 

𝛢′𝜇 =
𝜕𝑥𝜈

𝜕𝑥′𝜇
𝛢𝜈 

Για έναν μικτό τανυστή τρίτης τάξης θα έχουμε τον 

μετασχηματισμό   

𝛢    𝜈𝜆
′𝜇

=
𝜕𝑥′𝜇

𝜕𝑥𝜌
𝜕𝑥𝜎

𝜕𝑥′𝜈
𝜕𝑥𝜏

𝜕𝑥′𝜆
𝛢   𝜎𝜏
𝜌

 

και μεριμνούμε οι δείκτες του μικτού τανυστή να μην 

γράφονται στην ίδια στήλη. Αναλογικά βλέπουμε εύκολα 

πώς μετασχηματίζεται και ένας τανυστής με μόνο  π.χ. 

ανταλλοίωτες συνιστώσες  

𝛢𝜇𝜈 =
𝜕𝑥′𝜇

𝜕𝑥𝜌
𝜕𝑥′

𝜈

𝜕𝑥𝜎
𝛢𝜌𝜎  

Μαθηματικές «οντότητες» που θα ικανοποιούν τέτοιους 

μετασχηματισμούς λοιπόν θα είναι αδιάψευστα τανυστές 

της αντίστοιχης τάξης. 

Επιστρέφουμε τώρα στον μετρικό τανυστή 𝑔𝜇𝜈. Μια 

σημαντικότατη ιδιότητα του είναι ότι είναι συμμετρικός, 

𝑔𝜇𝜈 = 𝑔𝜈𝜇 . Σε μορφή πίνακα αυτός μπορεί να γραφτεί, 

𝑔𝜇𝜈 = (

1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

) 
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και ομοίως για τον ανταλλοίωτο μετρικό τανυστή έχουμε 

τον ίδιο πίνακα. Η ομοιότητα προέρχεται από την ιδιότητα 

ορθογωνιότητας η οποία είναι 𝑔𝜇𝜈𝑔𝜈𝜌 = 𝛿𝜌
𝜇

, όπου δ το 

σύμβολο του Kronecker. Προφανώς, για μ=ρ, 𝑔𝜇𝜈𝑔𝜈𝜇 = 1. 

Αυτό το αποτέλεσμα είναι υψίστης σημασίας στο 

«ανεβοκατέβασμα» δεικτών στις διάφορες συνιστώσες 

όπως πχ 𝛢𝜇 = 𝑔𝜇𝜈𝛢𝜈 και 𝛢𝜇 = 𝑔𝜇𝜈𝛢
𝜈 με αυτό να συνάδει 

και με την συστολή δεικτών τανυστών. Θα κλείσουμε 

αυτήν την παράγραφο σημειώνοντας ότι ο μετρικός 

τανυστής στο σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων παίρνει 

την μορφή  

𝑔𝜇𝜈 = (

1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −𝑟2 0
0 0 0 −𝑟2 sin2 𝜃

) 

η οποία είναι σύμφωνη με την έκφραση της μετρικής σε 

σφαιρικές συντεταγμένες  

𝑑𝑠2 = 𝑐2𝑡2 − 𝑑𝑟2 − 𝑟2𝑑𝜃2 − 𝑟2 sin2 𝜃 𝑑𝜑2 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ένας μετρικός τανυστής μπορεί 

εύκολα να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο 

𝑔𝜇𝜈 =
𝜕𝑥𝑎

𝜕𝜉𝜇
𝜕𝑥𝑎

𝜕𝜉𝜈
  όπου 𝑥𝑎 οι καρτεσιανές συντεταγμένες και 

ξ οι συντεταγμένες του νέου συστήματος (π.χ. σφαιρικού). 

Περεταίρω αναφορά σε σημαντικά τανυστικά μεγέθη 

(τανυστής Riemann,Ricci, σύμβολα Christoffel) θα  
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γίνει στο κεφάλαιο 3 ώστε να φανεί η άμεση σύνδεση με 

την εξίσωση πεδίου. 

 

Η μετρική Friedmann-Robertson-Walker(FRW) 

 Όπως δηλώνει και ο τίτλος αυτής της ενότητας, θα 

εξάγουμε την μετρική FRW και θα την σχολιάσουμε. Ας 

ξεκινήσουμε αρχικά με την μορφή της μετρικής στην οποία 

θέλουμε να καταλήξουμε. Αυτή είναι  

𝑑𝑠2 = 𝑐2𝑑𝑡2 − 𝑎2(𝑡) [
𝑑𝑟2

1 − 𝑘𝑟2
+ 𝑟2𝑑𝛺] 

όπου dΩ=𝑑𝜃2 + sin2 𝜃 𝑑𝜑2. Το που θα μπει το «-» είναι 

θέμα σύμβασης και εδώ θα τηρήσουμε την σύμβαση το 

αρνητικό πρόσημο να μπαίνει στις χωρικές συνιστώσες 

όπως είναι και στα στοιχεία του μετρικού τανυστή της 

προηγούμενης σελίδας. Πριν προχωρήσουμε στην 

εξαγωγή της μετρικής, πρέπει να αναλογιστούμε την 

σημασία της. Η μετρική αποτελεί γενικότερα την κοσμική 

«μεζούρα» μας και περιγράφει την φυσική απόσταση 

μεταξύ δυο σημείων, βοηθώντας μας να καταλάβουμε 

καλύτερα την γεωμετρία του σύμπαντος. Είναι μια από τις 

σημαντικότερες έννοιες στην ΓΘΣ καθώς μπορεί να 

περιγράψει πλήρως την γεωμετρία του χωροχρόνου. 

Προχωρούμε τώρα την εξαγωγή της μετρικής FRW. Ας 

ξεκινήσουμε από κάτι πιο οικείο, τον κλασικό 3D χώρο και  
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ας πάρουμε  την απόσταση μεταξύ δύο σημείων 1,2 πάνω 

σε μια καμπύλη P. Το στοιχειώδες μήκος αυτό θα δίνεται 

από την γνωστή έκφραση (𝑑𝑙)2 = (𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑦)2 + (𝑑𝑧)2. Για 

το ολικό μήκος θα ολοκληρώναμε πάνω στην καμπύλη P 

(επικαμπύλιο ολοκλήρωμα) και θα είχαμε 

𝛥𝑙 = ∫√(𝑑𝑙)2

2

1

= ∫√(𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑦)2 + (𝑑𝑧)2

2

1

 

Γενικεύοντας ελάχιστα, αρχικά, αν θέλουμε να 

υπολογίσουμε την απόσταση μεταξύ δυο γεγονότων πάνω 

σε μία καμπύλη κοσμική γραμμή W η μετρική μας θα πάρει 

την μορφή (𝑑𝑠)2 = (𝑐𝑑𝑡)2 − (𝑑𝑥)2 − (𝑑𝑦)2 − (𝑑𝑧)2 

τηρώντας και την προαναφερθείσα σύμβαση για τα 

πρόσημα. Ολοκληρώνοντας το ds θα πάρουμε το ολικό 

διάστημα πάνω στην κοσμική γραμμή W: 

 𝛥𝑠 = ∫ √(𝑑𝑠)2
𝐵

𝐴
= ∫ √(𝑐𝑑𝑡)2 − (𝑑𝑥)2 − (𝑑𝑦)2 − (𝑑𝑧)2

𝐵

𝐴
 

Μία σοβαρότατη διευκόλυνση στην αναζήτηση μιας 

μετρικής που θα περιγράφει πλήρως το γεμάτο ύλη 

σύμπαν προέρχεται από την επίκληση της κοσμολογικής 

αρχής που αναφέραμε και στην εισαγωγή. Η απαίτηση 

ομογένειας και ισοτροπίας οδηγεί στο να έχει η 

καμπυλότητα παντού την ίδια τιμή σε δεδομένη χρονική 

στιγμή μετά το Big Bang. Εφόσον θέλουμε το αποτέλεσμα  
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μας να είναι σε σφαιρικές συντεταγμένες θα εργαστούμε 

στην επιφάνεια μιας σφαίρας όπως και στο σχήμα που 

ακολουθεί. 

  

 
Εικόνα 6: Απόσταση σημείων 𝑃1, 𝑃2 στην επιφάνεια σφαίρας. 

Όπως είναι εμφανές και από το σχήμα , η απόσταση μεταξύ 

των σημείων 𝑃1, 𝑃2 στην σφαίρα θα δίνεται από (𝑑𝑙)2 =

(𝑑𝐷)2 + (𝑟𝑑𝜑)2 = (𝑅𝑑𝜃)2 + (𝑟𝑑𝜑)2 (1) όπως δίδεται 

από το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Το r όμως είναι 𝑟 = 𝑅𝑠𝑖𝑛𝜃 

οπότε η παράγωγος dr θα είναι 𝑑𝑟 = 𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝜃. 

Οπότε 𝑅𝑑𝜃 =
𝑑𝑟

𝑐𝑜𝑠𝜃
=

𝑅𝑑𝑟

√𝑅2−𝑟2
=

𝑑𝑟

√1−
𝑟2

𝑅2

. Προφανώς φαίνεται 

από ΠΘ και ορισμό cosθ πως πήγαμε από το βήμα  
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𝑑𝑟

𝑐𝑜𝑠𝜃
 στο αμέσως επόμενο. Εάν αντικαταστήσουμε στην 

μετρική (1) τότε θα έχουμε την αντίστοιχη έκφραση για την 

επιφάνεια της σφαίρας μόνο. Γενικεύοντας, αυτή γράφεται  

(𝑑𝑙)2 = (
𝑑𝑟

√1−𝐾𝑟2
)
2
+ (𝑟𝑑𝜃)2 + (𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜑)2 (2) 

με r την ακτινική συνιστώσα και Κ≡
1

𝑅2
 η καμπύλωση στην 

επιφάνεια μιας σφαίρας. Για να καταλήξουμε στην τελική 

μετρική μας πρέπει να εισάγουμε και την χρονική 

συνιστώσα καθώς η (2) περιγράφει τι συμβαίνει με τις 

χωρικές συνιστώσες. Θέλουμε τα γεγονότα που θα 

παρατηρήσει ο παρατηρητής μας να είναι ταυτόχρονα στο 

σύστημα αναφοράς του ώστε η μετέπειτα διαστολή να έχει 

κάποιο νόημα. Επικαλούμενοι και πάλι την ομογένεια και 

ισοτροπία  ο χρόνος δεν έχει λόγο να κυλάει με 

διαφορετικό ρυθμό σε διαφορετικά σημεία του 

σύμπαντος, οπότε ο χρονικός όρος μπορεί να εκφραστεί 

απλά ως cdt. Συνεπώς η μετρική θα γραφτεί τώρα ως 

(𝑑𝑠)2 = (𝑐𝑑𝑡)2 − (
𝑑𝑟

√1−𝐾𝑟2
)
2
− (𝑟𝑑𝜃)2 − (𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜑)2(3). 

Αυτή η μορφή της μετρικής θυμίζει πολύ τη σχέση που 

σημειώσαμε στην αρχή της παραγράφου, αλλά θα 

χρειαστούν λίγες πινελιές ακόμη. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε 

το ομοκινούμενο σύστημα συντεταγμένων που  
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εισάγαμε στο πρώτο κεφάλαιο, r=α(t)x και ότι η 

καμπυλότητα δεν έχει λόγο να παραμένει σταθερή καθώς 

το σύμπαν διαστέλλεται αλλά μπορεί να εξαρτάται από τον 

παράγοντα διαστολής α(t) ως εξής: 𝐾(𝑡) =
𝑘

𝑎2
 με k μια 

σταθερά καμπυλότητας που δεν εξαρτάται από τον χρόνο. 

Κάνοντας την αντικατάστασή αυτή πλέον για r και K θα 

πάρουμε 

(𝑑𝑠)2 = (𝑐𝑑𝑡)2 − 𝛼2(𝑡) [(
𝑑𝑥

√1 − 𝑘𝑥2
)
2

+ (𝑥𝑑𝜃)2 + (𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜑)2]  

ή όπως συνηθίζουμε να γράφουμε 

(𝑑𝑠)2 = (𝑐𝑑𝑡)2 − 𝛼2(𝑡) [(
𝑑𝑟

√1 − 𝑘𝑟2
)
2

+ (𝑟𝑑𝜃)2 + (𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜑)2] 

με το x να άλλαξε απλά σε r ως συμβολισμός και αυτό να 

συμβολίζει την ομοκινούμενη κατά την διαστολή ακτινική 

απόσταση. Αυτή είναι η γενικότερη δυνατή μετρική που 

περιγράφει την διαστολή ενός ομογενούς και ισότροπου 

σύμπαντος. Το k μπορεί ως γνωστόν να πάρει τις τιμές  

-1,0,+1. Στην τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου θα 

κάνουμε την διερεύνηση για τις τρεις αυτές περιπτώσεις σε 

γεωμετρικό επίπεδο. 
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Διερεύνηση της μετρικής FRW για k=1,0,-1 

 [6]Για την τιμή k=+1 θα κάνουμε την αλλαγή μεταβλητής 

𝑟 = 𝑠𝑖𝑛𝜓 οπότε η μετρική μας θα γραφτεί ως 

(𝑑𝑠)2 = (𝑐𝑑𝑡)2 − 𝛼2(𝑡)[(𝑑𝜓)2 + sin2 𝜓[ 𝑑𝜃2 + sin2 𝜃𝑑𝜑2](4), 

θέλοντας να εισάγουμε το χωρικό κομμάτι σε έναν 

τετραδιάστατο Ευκλείδειο χώρο ώστε να κατανοήσουμε 

καλύτερα αυτήν την μορφή. Για παράδειγμα αν είχαμε μια 

μετρική σε 2 διαστάσεις της μορφής  

𝑑𝜎′ = 𝛼2(𝑑𝜃2 + sin2 𝜃𝑑𝜑2), αυτή θα αντιστοιχούσε στην 

επιφάνεια σφαίρας με εξίσωση 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑎2. 

Εφαρμόζοντας την ίδια λογική στην μετρική (4), παίρνουμε  

𝑑𝜎+1
2 = 𝛼2((𝑑𝜓)2 + 𝑠𝑖𝑛2𝜓[𝑑𝜃2 + 𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑑𝜑2](5), για 

δεδομένη χρονική στιγμή και σταθερό α. Για δυο τυχαία 

σημεία (𝑤1, 𝑥1, 𝑦1, 𝑧1),(𝑤2, 𝑥2, 𝑦2, 𝑧2) η απόσταση μεταξύ 

τους θα ήταν 𝛴12
2 = (𝑤1 − 𝑤2)

2 + (𝑥1 − 𝑥2)
2 + (𝑦1 − 𝑦2)

2 +

(𝑧1 − 𝑧2)
2 και η μετρική προφανώς 𝑑𝛴2 = 𝑑𝑤2 + 𝑑𝑥2 +

𝑑𝑦2 + 𝑑𝑧2(6). Θεωρώντας μια επιφάνεια με την ακόλουθη 

παραμετροποίηση σε αυτόν τον χώρο,  𝑤 = 𝑎𝑐𝑜𝑠𝜓, 

𝑥 = 𝛼𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑,𝑦 = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑 και 

 𝑧 = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃, παίρνουμε 𝑤2 + 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑎2(7). 

Αν πάρουμε τα dw,dx,dy,dz από την παραμετροποίηση και 

τα αντικαταστήσουμε στην (6), θα πάρουμε την μετρική της 

σχέσης (5). Αν τέλος θεωρήσουμε ότι το  
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ψ=σταθερά=𝜓0τότε βλέπουμε εύκολα από τις σχέσεις ότι 

το w=𝑎𝑐𝑜𝑠𝜓0 οπότε η (7) γίνεται  

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑎2(1 − cos2𝜓0) ή αλλιώς  

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑎2 sin2𝜓0. Αυτό δίνει μια επιφάνεια 

σφαίρας με 0 ≤ 𝜓 ≤ 𝜋, 0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋, 0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋.  

Στην περίπτωση της τιμής k=0,  αν ορίσουμε r=ψ παίρνουμε  

χωρίς να εμφανίζονται επιπλοκές μια μετρική της μορφής 

𝑑𝜎0
2 = 𝛼2[𝑑𝜓2 + 𝜓2(𝑑𝜃2 + sin2 𝜃 𝑑𝜑2)] που είναι η 

γνωστή έκφραση στον τρισδιάστατο Ευκλείδειο χώρο. 

Συνεπώς,  η παραμετροποίηση 𝛾ί𝜈휀𝜏𝛼𝜄 𝑥 = 𝑎𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝑦 = 𝛼𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑, 𝑧 = 𝑎𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃άρα 𝑑𝜎0
2 = 𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2 + 𝑑𝑧2 

με 0 ≤ 𝜓 ≤ ∞ ,0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋, 0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋 και ο όγκος εδώ 

είναι άπειρος σε αντίθεση με πριν που ήταν 

πεπερασμένος. Τελειώνοντας, στην περίπτωση k=-1 το 

χωρικό κομμάτι δεν μπορεί να εισαχθεί σε τετραδιάστατο 

Ευκλείδειο χώρο αλλά μπορεί να εισαχθεί σε χώρο 

Minkowski. Άρα η αντίστοιχη επιφάνεια θα είναι −𝑤2 +

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = −𝑎2 και η μετρική Minkowski  

𝑑𝑠2 = 𝑑𝑤2 − 𝑑𝑥2 − 𝑑𝑦2 − 𝑑𝑧2. Κάνοντας την 

αντικατάσταση k=-1 και r=sinhψ στην μετρική της 

προηγούμενης ενότητας παίρνουμε την μετρική  

𝑑𝜎−1
2 = 𝛼2((𝑑𝜓)2 + 𝑠𝑖𝑛ℎ2𝜓[ 𝑑𝜃2 + 𝑠𝑖𝑛2 𝜃𝑑𝜑2].  

Με παραμετροποίηση όμοια με την πρώτη περίπτωση,   
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𝑤 = 𝑎𝑐𝑜𝑠ℎ𝜓, 𝑥 = 𝛼𝑠𝑖𝑛ℎ𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑 ,𝑦 = 𝑎𝑠𝑖𝑛ℎ𝜓𝑠𝑖𝑛𝜑 και 

𝑧 = 𝑎𝑠𝑖𝑛ℎ𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 και για ψ=σταθερά=𝜓0 παίρνουμε την 

επιφάνεια σφαίρας 

 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑎2 sinh2𝜓0 (δεν ξεχνούμε ότι  

sinh2𝜓 − cosh2𝜓 = 1). Η επιφάνεια μιας τέτοιας 

σφαίρας είναι 4π𝑎2 sinh2𝜓0 και μεγαλώνει για 

μεγαλύτερα ψ. Έχουμε και πάλι 0 ≤ 𝜓 ≤ ∞ ,0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋,

0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋 και ο όγκος είναι και εδώ άπειρος. 

Σχόλιο: Οι μετασχηματισμοί για το r σε τριγωνομετρικές 

ποσότητες δεν έγιναν τυχαία. Μας προϊδεάζει η μορφή 

που έχει η υπόρριζη ποσότητα στον παρονομαστή του 

πρώτου όρου της παρένθεσης της μετρικής FRW. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
 

Τανυστικός Φορμαλισμός ΓΘΣ-Β’ Μέρος  

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε μερικές βασικές 

έννοιες του τανυστικού φορμαλισμού ώστε να 

κατανοήσουμε κάπως καλύτερα την έννοια του μετρικού 

τανυστή και ύστερα της μετρικής. Εδώ θα αναφέρουμε 

κάποιες ακόμη έννοιες του τανυστικού φορμαλισμού που 

θα χρησιμοποιηθούν στην εξίσωση πεδίου του Einstein. 

Πριν αναφέρουμε την έννοια της συναλλοιώτου 

παραγώγου θα πούμε εν τάχει για τα σύμβολα Christoffel. 

Αυτά συμβολίζονται ως 𝛤𝛼𝛽
𝜇
=
1

2
𝑔𝜇𝜈(

𝜕𝑔𝜈𝛼

𝜕𝑥𝛽
+
𝜕𝑔𝜈𝛽

𝜕𝑥𝛼
−
𝜕𝑔𝛼𝛽

𝜕𝑥𝜈
) 

[9][10][11]και προκύπτουν από τις εξισώσεις Euler-

Lagrange για μια γεωδαισιακή, δηλαδή από 
𝑑

𝑑𝑠
(
𝜕𝐿

𝜕𝑥�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑥𝜇
= 0. Το ότι έχουμε μια γεωδαισιακή, δηλαδή την 

ευθύτερη δυνατή κοσμική γραμμή μεταξύ δυο γεγονότων 

για έναν αδρανειακό παρατηρητή, εκφράζεται από το ότι 

στο δεξί μέλος έχουμε το 0 - διαφορετικά απαιτείται ένας 

όρος 2𝐹𝜇 που εκφράζει την μη γεωδαισιακή στην 

διαδικασία εξαγωγής των συμβόλων Christoffel. 

Αντικαθιστώντας τις ποσότητες 
𝜕𝐿

𝜕𝑥�̇�
= 2𝑔𝜇𝜈𝑥

�̇� και  
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𝜕𝐿

𝜕𝑥𝜇
=
𝜕𝑔𝛼𝛽

𝜕𝑥𝜇
𝑥�̇�𝑥�̇�  με 𝑔𝜇𝜈 = 𝑔𝜇𝜈 (𝑥

𝑘(𝑠)) , και ανεβάζοντας 

δείκτες όπως στο κεφάλαιο 2, παίρνουμε τα σύμβολα Γ 

όπως τα δηλώσαμε παραπάνω. Τα σύμβολα Γ δεν 

αποτελούν τανυστές, καθώς δεν ικανοποιούν τους 

μετασχηματισμούς των τανυστών και είναι συμμετρικά ως 

προς τους κάτω δείκτες, 𝛤𝛼𝛽
𝜇
= 𝛤𝛽𝛼

𝜇
. Χωρίς να πλατιάσουμε 

περαιτέρω ορίζουμε την συναλλοίωτη παράγωγο ενός 

μεγέθους 𝑣𝜇  ως 𝑣;𝛼
𝜇
= 𝜕𝛼𝑣

𝜇 + 𝛤𝛼𝛽
𝜇
𝑣𝛽 με το σύμβολο του 

ερωτηματικού να δηλώνει ότι πρόκειται για συναλλοίωτη 

παραγώγιση για κάθε δείκτη μετά  από αυτό, ενώ 𝜕𝛼 =
𝜕

𝜕𝑥𝑎
 

και 𝑣𝜇  εν γένει διανυσματικό πεδίο. 

Τανυστές του Riemann και Ricci 

Ο τανυστής του Riemann[9][10], είναι ένα από τα 

σημαντικότερα και ομορφότερα μεγέθη που συναντάει 

κανείς στην κοσμολογία. Περιγράφει την εγγενή 

καμπυλότητα του χωρόχρονου και έχει 256 στοιχεία (44). 

Όταν παίρνει μηδενική τιμή ο χώρος που περιγράφει είναι 

επίπεδος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μέρος (αν όχι όλη) η 

πληροφορία για την καμπυλότητα περιέχεται σε αυτόν.  Η 

μορφή του τανυστή Riemann σε συνάρτηση με τα σύμβολα 

Γ είναι η εξής : 

𝑅   𝜇𝜌𝜎
𝑎 ≡ 𝜕𝜌𝛤𝜎𝜇

𝛼 − 𝜕𝜎𝛤𝜌𝜇
𝛼 + 𝛤𝜌𝛽

𝛼 𝛤𝜎𝜇
𝛽
− 𝛤𝜎𝛽

𝛼 𝛤𝜌𝜇
𝛽
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Ας αναφέρουμε τώρα κάποιες ιδιότητες αυτού του 

τανυστή και διασαφηνίζουμε τι εννοούμε με τον όρο 

«εγγενής καμπυλότητα». 

 Αντισυμμετρία στο τελευταίο ζεύγος δεικτών 

𝑅𝜇𝜌𝜎
𝛼 = −𝑅𝜇𝜎𝜌

𝛼  

 Κυκλική Συμμετρία 

𝑅𝜌𝜎𝜏
𝛼 + 𝑅𝜎𝜏𝜌

𝛼 + 𝑅𝜏𝜌𝜎
𝑎 = 0 

 Αντισυμμετρία στο πρώτο ζεύγος δεικτών  

𝑅𝜈𝜇𝜌𝜎 + 𝑅𝜇𝜈𝜌𝜎 = 0 

 Συμμετρία εναλλαγής πρώτου/δεύτερου ζεύγους 

δεικτών 

𝑅𝜇𝜈𝜌𝜎 = 𝑅𝜌𝜎𝜇𝜈   

Οι δυο τελευταίες συμμετρίες είναι απόρροια της 

συμμετρίας του μετρικού τανυστή και του ότι η 

συναλλοίωτη παράγωγος του μετρικού τανυστή είναι 

ίση προς μηδέν, δηλαδή: 

0 = 𝑔𝜇𝜈;𝜌𝜎 − 𝑔𝜇𝜈;𝜎𝜌 = 𝑔𝑎𝑣𝑅𝜇𝜌𝜎
𝑎 + 𝑔𝜇𝛼𝑅𝜈𝜌𝜎

𝑎  

(εφόσον είναι η πρώτη συναλλοίωτη παράγωγος 

μηδενική, μπορεί να είναι και η δεύτερη). Οι όροι στο 

δεξί μέλος προκύπτουν από τον ορισμό της δεύτερης 

συναλλοιώτου παραγώγου. Κρίνουμε πλέον σκόπιμο 

να δώσουμε και μια ερμηνεία της εγγενούς και 

εξωγενούς καμπυλότητας. Παίρνουμε ένα φύλλο 

χαρτί χωρίς παραμόρφωση, το οποίο έχει προφανώς 

καμπυλότητα μηδενική. Ένας κύλινδρος από την άλλη  
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είναι καμπύλος. Η καμπυλότητα του προήλθε όμως από 

το ότι έχει τοποθετηθεί σε έναν χώρο περισσότερων 

διαστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι  

μπορούμε να πάρουμε πρακτικά το φύλλο χαρτί και να το 

τυλίξουμε έτσι ώστε να μην «τσαλακωθεί»- 

παραμορφωθεί και να δημιουργήσουμε την –εξωγενή- 

καμπυλότητα του κυλίνδρου. Από την άλλη όμως μια 

σφαίρα έχει καμπυλότητα. Αν παίρναμε και πάλι το φύλλο 

χαρτί δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε την σφαίρα 

χωρίς να το παραμορφώσουμε. Επομένως η σφαίρα έχει 

αυτό που λέμε εγγενή καμπυλότητα. 

 Στην συνέχεια αυτής της ενότητας θα ασχοληθούμε με τον 

τανυστή του Ricci και η βαθμωτή ποσότητα Ricci, καθώς 

αυτές οι ποσότητες χρησιμοποιούνται στην εξίσωση 

πεδίου όπως θα την γράψουμε την επόμενη ενότητα. 

Έχοντας μια εικόνα της «τερατώδους» μορφής του τανυστή 

Riemann  καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες γίνονται όλες οι 

πράξεις που τον περιλαμβάνουν. Ωστόσο η φύση φροντίζει 

να μας προστατέψει και μέσα από συμμετρίες (και 

πρακτικά ιδιότητες τανυστών) οδηγούμαστε στον 

απλούστερο τανυστή του Ricci ο οποίος είναι δεύτερης 

τάξης τανυστής. Αυτός ο τανυστής προέρχεται από 

συστολή δεικτών του τανυστή Riemann 𝑅𝜇𝜈 = 𝑔
𝜌𝜎𝑅𝜌𝜎𝜇𝜈, 

και προφανώς μπορεί να πάρει παρόμοια έκφραση με τον 

ορισμό του τανυστή Riemann που δόθηκε πιο πάνω έπειτα  
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από αντικαταστάσεις και ανεβοκατέβασμα δεικτών. O 

τανυστής Ricci είναι συμμετρικός με 

 𝑅𝛼𝛽 = 𝑅𝛽𝛼και στον κενό χώρο 𝑅𝛼𝛽 = 0. Με μια ακόμη 

συστολή δεικτών οδηγούμαστε στην βαθμωτή ποσότητα 

Ricci ή καμπυλότητα Ricci όπως λέγεται (Ricci scalar) και 

συμβολίζουμε 𝑅𝑠 = 𝑔
𝛼𝛽𝑅𝛼𝛽 . 

Εξίσωση πεδίου Einstein Α’ 

 Όπως δηλώνεται, αυτή η ενότητα θα πραγματευτεί την 

εξίσωση πεδίου του Einstein στην αρχική της μορφή 

(δηλαδή δίχως να περιλαμβάνει την κοσμολογική σταθερά 

Λ η οποία συμπεριλαμβάνεται στην επόμενη ενότητα) και 

περιγράφει μη στατικό σύμπαν. Η εξίσωση πεδίου είναι 

λοιπόν [7]  

𝐺𝜇𝜈 =
8𝜋𝐺

𝑐4
𝑇𝜇𝜈  

όπου 𝐺𝜇𝜈  ο τανυστής βαρύτητας του Einstein, με  

𝐺𝜇𝜈 = 𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝑔𝜇𝜈𝑅 , 𝑅𝜇𝜈 τανυστής (καμπυλότητας) Ricci, 

R βαθμώτο (καμπυλότητας) Ricci, G η σταθερά παγκόσμιας 

έλξης και c η ταχύτητα του φωτός. Ο «μυστήριος» όρος 𝛵𝜇𝜈  

που εμφανίστηκε είναι ο τανυστής ορμής ενέργειας ή 

τανυστής ύλης. Τα στοιχεία πίνακα αυτού του τανυστή 

περιγράφουν ενεργειακή πυκνότητα, πυκνότητα ορμής  και 

πίεση. Η μορφή του είναι η εξής: [7][12] 
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𝛵𝜇𝜈 = (𝜌 + 𝑝)𝑢𝜇𝑢𝜈 − 𝑝𝑔𝜇𝜈 με 𝑢𝜇 =
𝑑𝑥𝜇

𝑑𝑠
 ,τετραταχύτητα 

𝑢𝜇=(1,0,0,0) , ρ πυκνότητα μάζας ή πυκνότητα ενέργειας αν 

휀 = 𝑐2𝜌 με 𝑐2 = 1 και 𝑔𝜇𝜈ο μετρικός τανυστής. Εάν μιλάμε 

για ακτινοβολία σε ισορροπία, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η 

καταστατική εξίσωση είναι 𝑝 =
3
 θα παίρναμε 𝛵𝜇𝜈 =

4

3
휀𝑢𝜇𝑢𝜈 −

1

3
휀𝑔𝜇𝜈. Ποια είναι όμως η σημαντικότητα της 

εξίσωσης πεδίου Einstein στην μορφή αυτή; Η εξίσωση 

πεδίου μας περιγράφει τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις ως 

αποτέλεσμα του ότι ο χωρόχρονος είναι καμπύλος λόγω 

ύπαρξης πηγής ενέργειας και μάζας. Αυτά περιγράφονται 

αντίστοιχα από τα 𝑅𝜇𝜈,R και 𝛵𝜇𝜈. Ένα ακόμη πολύ 

σημαντικό σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η 

συναλλοιώτη παράγωγος των δύο τανυστών , 𝐺𝜇𝜈, 𝑇𝜇𝜈  

είναι 𝑇𝜇𝜈;𝜈 = 0, 𝐺𝜇𝜈;𝜈 = 0. Το πρώτο δηλώνει διατήρηση 

ενέργειας και το δεύτερο προκύπτει από τον ορισμό του 

τανυστή και την ταυτότητα Bianchi που δεν κρίνεται 

σκόπιμο να αναλυθεί περαιτέρω. Γνωρίζουμε ακόμη ότι 

μια εξίσωση με τανυστικά μεγέθη ευσταθεί όταν οι 

συναλλοίωτες παράγωγοι τους παίρνουν την ίδια τιμή 

(εδώ μηδέν) οπότε τα προαναφερθέντα είναι λογικά.  

 Εφόσον έχουμε στα χέρια μας μια τέτοια εξίσωση, με 

τέτοια φυσική σημασία θα ήταν λογικό να μπορέσουμε να 

καταλήξουμε στην εξίσωση Friedmann όπως στο κεφάλαιο 

1. Ξεκινούμε από το γεγονός ότι ο τανυστής 𝑇𝜇𝜈  είναι  



 
 

40 
 

δεύτερης τάξης και συμμετρικός. Αυτός με την μορφή 

πίνακα μπορεί να γραφεί ως εξής: 

𝛵𝜇𝜈 = (

𝜌(𝑡) 0 0 0
0 𝑝(𝑡) 0 0
0 0 𝑝(𝑡) 0
0 0 0 𝑝(𝑡)

) 

Δηλώσαμε την πυκνότητα και την πίεση ως συναρτήσεις 

του χρόνου γενικότερα. Χρησιμοποιώντας τώρα την 

εξίσωση πεδίου στην μορφή 

𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝑔𝜇𝜈𝑅 = 8𝜋𝐺[(𝜌 + 𝑝)𝑢𝜇𝑢𝜈 − 𝑝𝑔𝜇𝜈] 

καθώς και την μετρική FRW του κεφαλαίου 2 για τα 

στοιχεία 𝑔𝜇𝜈, για το 𝛵00 = 𝜌, παίρνουμε την πρώτη 

εξίσωση που δεν είναι άλλη από την Friedmann  

𝐻2 =
8𝜋𝐺

3
𝜌 −

𝑘

𝑎2
. Η συνιστώσα μ-μ, δηλαδή η πίεση, θα 

δώσει την εξίσωση 2
�̈�

𝛼
+
𝛼2̇

𝛼2
+

𝑘

𝛼2
= −8𝜋𝐺𝑝 η οποία 

συνδυάζοντας με την Friedmann, θα δώσει την εξίσωση 

επιτάχυνσης 
�̈�

𝛼
= −

4𝜋𝐺

3
(𝜌 + 3𝑝). Η εξίσωση ρευστών 

προκύπτει από την διατήρηση της ενέργειας στην μορφή 

𝑇𝜇𝜈;𝜈 = 0. Εφαρμόζοντας την διατήρηση ενέργειας στην 

μορφή του τανυστή 𝛵𝜇𝜈 = (𝜌 + 𝑝)𝑢𝜇𝑢𝜈 − 𝑝𝑔𝜇𝜈, και 

χρησιμοποιώντας και πάλι την μετρική FRW καταλήγουμε  
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και στην τρίτη  εξίσωση ρευστών-διατήρησης ενέργειας, 

 �̇� + 3𝐻(𝜌 + 𝑝) = 0. 

 

Εξίσωση πεδίου Einstein Β’ 

 Στην προηγούμενη παράγραφο είχαμε μία πρώτη επαφή 

με την εξίσωση πεδίου. Ωστόσο αυτή δεν είναι 

ολοκληρωμένη και για να την γράψουμε σε μια πιο 

«σωστή» μορφή θα πούμε λίγα λόγια για την ιστορία του 

όρου που θα εισάγουμε. Το 1915 λοιπόν, η επικρατούσα 

άποψη για το σύμπαν ήταν ότι αυτό είναι άπειρης ηλικίας 

και στατικό, δηλαδή δεν  διαστέλλεται με ρυθμό σταθερό 

ή επιταχυνόμενο/επιβραδυνόμενο.  

Αυτή η πραγματικότητα περί στατικού σύμπαντος 

ανάγκασε τους φυσικούς της εποχής εκείνης να δώσουν 

την αντίστοιχη περιγραφή για αυτό. Ο Albert Einstein 

(1879-1955), ήταν αυτός που στην εξίσωση πεδίου που 

αναφέραμε στην προηγούμενη  ενότητα εισήγαγε τον όρο 

της κοσμολογικής σταθεράς Λ, ώστε να περιγράφει με αυτή 

η εξίσωση ένα αμετάβλητο σύμπαν. Η εξίσωση τότε 

γράφεται:[6][9][10] 

𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝑔𝜇𝜈𝑅 − 𝛬𝑔𝜇𝜈 =

8𝜋𝐺

𝑐4
𝑇𝜇𝜈  

Για ένα στατικό σύμπαν, �̇�(𝑡) = 0. Με την σειρά του αυτό 

από την εξίσωση επιτάχυνσης  
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�̈�

𝛼
= −

4𝜋𝐺

3
(𝜌 + 3𝑝) μας δείχνει ότι 𝜌 + 3𝑝 = 0 

Η πυκνότητα μάζας ρ στο φυσικό σύστημα μονάδων 

μπορεί να είναι και πυκνότητα ενέργειας, ε όπως είπαμε 

στην προηγούμενη ενότητα. Ο συλλογισμός αυτός μας 

οδηγεί στο να θεωρήσουμε αρνητική πίεση εάν θέλουμε η 

πυκνότητα ενέργειας να είναι μη μηδενική και μη 

αρνητική. Για να έχουμε κάπως πληρέστερη εικόνα θα 

γράψουμε τις αντίστοιχες εξισώσεις όπως στην 

προηγούμενη ενότητα, δηλαδή την Friedmann και την 

αντίστοιχη της  2
�̈�

𝛼
+
𝛼2̇

𝛼2
+

𝑘

𝛼2
= −8𝜋𝐺𝜌 που μας οδήγησε 

στην επιτάχυνσης. Αυτές λοιπόν, με τον όρο Λ γίνονται  

(
�̇�

𝑎
)
2
=
8𝜋𝐺

3
휀 −

𝑘

𝑎2
+
𝛬

3
 και 2

�̈�

𝛼
+
𝛼2̇

𝛼2
+

𝑘

𝛼2
= −8𝜋𝐺𝑝 + 𝛬 και 

για στατική λύση, δηλαδή 𝛼(𝑡) = 𝛼0, 𝜎𝜏𝛼𝜃휀𝜌ά και 𝑝 = 0 

θα πάρουμε 휀 =
𝛬

4𝜋𝐺
 και 𝑘 = 𝛬𝛼0

2 όπως φαίνεται εύκολα 

από αντικατάσταση στις 2 εξισώσεις των υποθέσεων μας, 

με Λ>0 και k=1 δηλαδή θετική καμπυλότητα. Σε αυτές τις 

πράξεις θεωρήσαμε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι ίση με 

την μονάδα. Διαφορετικά η πλήρης γραφή είναι  

(
�̇�

𝑎
)
2
=
8𝜋𝐺

3𝑐2
휀 −

𝑘𝑐2

𝑎2
+
𝛬𝑐2

3
  και 2

�̈�

𝛼
+
𝛼2̇

𝛼2
+
𝑘𝑐2

𝛼2
= −8𝜋𝐺𝑝/𝑐2 + 𝛬𝑐2 

οπότε και οι αντίστοιχες λύσεις για τις ίδιες υποθέσεις θα 

ήταν 휀 =
𝑐4𝛬

4𝜋𝐺
 , 𝑘 = 𝛬𝛼0

2. Πέρα από την στατική λύση (η 

οποία εν τέλη είναι ασταθής) υπάρχουν κι άλλες λύσεις  
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της εξίσωσης πεδίου με την κοσμολογική σταθερά, δυο 

από τις οποίες θα αναφέρουμε στην αμέσως επόμενη 

ενότητα. Με την εισαγωγή της κοσμολογικής σταθεράς 

λοιπόν αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μιλάμε 

για νέου τύπου φυσική. Ο όρος αυτός είχε έναν  αρκετά 

ξεκάθαρο ρόλο και αυτός ήταν να ισορροπήσει τις 

εξισώσεις ώστε να έχουμε στατικό σύμπαν. Ο ίδιος ο 

Einstein, μετά και τις παρατηρήσεις του Hubble για την 

απομάκρυνση των γαλαξιών, προέβη αργότερα στην 

δήλωση ότι η εισαγωγή της κοσμολογικής σταθεράς Λ, 

αποτέλεσε το μεγαλύτερο σφάλμα της ζωής του, «my 

greatest blunder» όπως είπε καθώς το σύμπαν δεν θα 

μπορούσε να είναι στατικό. Αν και το μοντέλο του για 

στατικό σύμπαν σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν ευσταθεί, η 

εισαγωγή του Λ θα βοηθήσει στο να επιχειρήσουμε να 

προσεγγίσουμε αυτό που ονομάζουμε σκοτεινή ενέργεια. 

Σήμερα λοιπόν, η κοσμολογική σταθερά βρίσκεται στις 

εξισώσεις μας λόγω της ύπαρξης «σκοτεινής ενέργειας». 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δούμε στα ερχόμενα δυο 

κεφάλαια. Συγκεκριμένα, θα αποπειραθούμε να 

εξηγήσουμε τις διάφορες επιπτώσεις της κοσμολογικής 

σταθεράς στο κεφάλαιο 4, ενώ στο κεφάλαιο 5 θα 

περιγράψουμε σύγχρονα αντιπροσωπευτικά μοντέλα. 
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Κοσμολογικά Μοντέλα Σύμπαντος 

Προτού αναφέρουμε τα μοντέλα οφείλουμε να 

επισημάνουμε ότι η στατικότητα στο σύμπαν Einstein της 

προηγούμενη ενότητας ερμηνεύεται εάν η Λ είναι πηγή 

απωστικής δύναμης που δρα ενάντια στην ελκτική δύναμη 

της βαρύτητας ώστε να διατηρείται μια «στατική εικόνα». 

Θα αναφέρουμε στην συνέχεια τα εξής μοντέλα : [6](i) De 

Sitter model , (ii) Lemaitre model. 

(I) Μοντέλο De Sitter 

Αρκετά απλό μοντέλο για μια πρώτη προσέγγιση. Αποτελεί 

δυναμικό μοντέλο και όχι στατικό και βασίζεται στις 

υποθέσεις ότι το σύμπαν είναι επίπεδο, δηλαδή το k=0, και 

στην υπόθεση ότι η πίεση εξαρτάται γραμμικά από την 

πυκνότητα ρ και είναι μηδενική άρα ρ=0. Επομένως, 

λύνοντας την Friedmann στην μορφή  

(
�̇�

𝑎
)
2
=
8𝜋𝐺

3
𝜌 −

𝑘

𝑎2
+
𝛬

3
→ (

�̇�

𝑎
)
2
=
𝛬

3
  παίρνουμε εύκολα 

ολοκληρώνοντας, εκθετική λύση της μορφής  

𝛼(𝑡) ∝ exp [(
𝛬

3
)

1

2
𝑡] . Όμοια μορφή θα παίρναμε και στην 

περίπτωση τού σύμπαντος των Bondi-Gold-Hoyle, οι οποίοι 

ευθύνονται για την υπόθεση της συνεχούς/αυθόρμητης 

δημιουργίας-δηλαδή  
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διαστελλόμενο σύμπαν με συνεχή εκ του μηδενός 

παραγωγή Η για να συμπληρώνονται κενά στην ύλη, με 

𝛼(𝑡) ∝ exp (𝐻𝑡), όπου Η η σταθερά Hubble. Η θεωρία των 

τριών αυτών επιστημόνων θεωρείται ότι  είναι πλέον 

ξεπερασμένη και την αναφέρουμε απλά για σύγκριση και 

πληρότητα, με το ενδιαφέρον μας να είναι στραμμένο στο 

δυναμικό μοντέλο De Sitter. 

 

Στο σχήμα φαίνεται η αναμενόμενη μορφή εξέλιξης ενός 

σύμπαντος σύμφωνα με το μοντέλο De Sitter που 

αναφέραμε. Το Λ εδώ προφανώς πρέπει να είναι θετικό 

ώστε να πάρουμε τέτοια γραφική παράσταση. 

(ΙΙ) Μοντέλο Lemaitre 

Εισάγοντας στις εξισώσεις που έχουμε αναπτύξει έως εδώ 

την κοσμολογική σταθερά Λ, θα καταλήξουμε στην 

εξίσωση 𝑎2̇ =
1

𝑎
(−𝑘𝛼 +

1

3
𝛬𝑎3 + 𝜉) 
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όπου 𝜉 = 𝛼0
3(𝛨0

2 −
1

3
𝛬 +

𝑘

𝛼0
2) . Το μοντέλο Lemaitre θα το 

πάρουμε για k=1 και για 𝜉 > 𝜉0 όπου 𝜉0 η τιμή του ξ όταν 

το 𝛬 =
1

𝛼0
2, από την λύση στο σύμπαν του Einstein. 

Παραγωγίζοντας άλλη μια φορά την προηγούμενη εξίσωση 

ως προς το χρόνο μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη 

εποπτεία της αντίστοιχης γραφικής παράστασης για 

την �̈� =
1

3
𝛬𝑎 −

𝜉

2𝑎2
, η οποία φαίνεται στην  Εικόνα 8

Μπορούμε να διακρίνουμε 3 περιοχές σε αυτό το μοντέλο. 

Η πρώτη περιοχή ακολουθεί μια επιβραδυνόμενη  
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διαστολή αφού εκεί �̈� < 0. Η διαστολή σταματάει στην 

δεύτερη περιοχή όπου ο παράγοντας διαστολής α 

παραμένει σταθερός και ίσος προς 𝛼0. Αυτό σημαίνει ότι  

�̈� = 0 άρα η εξίσωση δίνει 𝛼0 = (
3𝜉

2𝛬
)

1

3
. Ανάλογα με την 

τιμή του ξ σε σχέση με το Λ, μπορούμε να έχουμε και 

διαφορετική διάρκεια περιόδου «αδράνειας». Στην τρίτη 

περιοχή το μοντέλο Lemaitre προσεγγίζει πολύ καλά το 

μοντέλο De Sitter και έχουμε σχεδόν εκθετική διαστολή. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε αυτό το μοντέλο η εξέλιξη 

ξεκινάει από την χρονική στιγμή t=0. 

 Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε έναν μικρό 

σχολιασμό της κοσμολογικής σταθεράς Λ. Στην περίπτωση 

που θεωρούμε την τιμή της θετική, αυτή αντιστοιχεί όπως 

είπαμε σε μια απωστική δύναμη. Αυτήν την απωστική 

δύναμη αντιστοιχίζουμε στην σκοτεινή ενέργεια που θα 

αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Η αρνητική τιμή της Λ 

θα αντιστοιχούσε σε μια ελκτική δύναμη όπως είναι η 

βαρύτητα και θα ενίσχυε την  δράση της οδηγώντας 

πιθανώς σε μια μεγάλη σύνθλιψη. Για μηδενική τιμή της Λ 

τότε θα είχαμε το απλό μοντέλο Friedmann όπως το 

αναλύσαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Τι γίνεται όμως με την 

καμπυλότητα? Είχαμε αναφέρει ότι για τιμές 

καμπυλότητας k=-1, 0 το σύμπαν μπορεί να διαστέλλεται 

επ’ άπειρον ενώ για k=1 θα καταρρεύσει. Αυτό δεν έχει  
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πλέον ισχύ στα μοντέλα με κοσμολογική σταθερά. Είδαμε 

ήδη ότι στο μοντέλο Lemaitre με k=1 έχουμε αέναη 

διαστολή όπως φαίνεται στην τρίτη περιοχή της Εικόνας 8, 

ενώ με k=-1,0 και αρνητική Λ μπορούμε να έχουμε 

κατάρρευση (υπό προϋποθέσεις - Λ<0 μπορεί να οδηγήσει 

σε διαστελλόμενο όχι αέναα, όμως, σύμπαν). Κάτι τέτοιο 

φαίνεται από την εξίσωση  

𝑎2̇ =
1

𝑎
(−𝑘𝛼 +

1

3
𝛬𝑎3 + 𝜉), η οποία για αρνητικό και 

επαρκώς μεγάλο Λ, θα επικρατήσει και θα αναγκάσει το �̇� 

να γίνει αρνητικό και συνεπώς να οδηγηθούμε σε 

κατάρρευση/σύνθλιψη. Τελειώνοντας οφείλουμε να 

τονίσουμε ότι τα προαναφερθέντα μοντέλα είναι άρτια 

δομημένα σε θεωρητικό επίπεδο. Ωστόσο, για να 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε την φύση της 

κοσμολογικής σταθεράς και εν τέλει της σκοτεινής 

ενέργειας, πρέπει να είμαστε σε θέση μέσα από 

κοσμολογικές παρατηρήσεις να έχουμε εικόνα για το Λ , 

την σταθερά Hubble H και τον παράγοντα επιβράδυνσης q 

τον οποίο θα αναφέρουμε εν συντομία στο επόμενο 

κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
Η ιστορία του Σύμπαντος έως τώρα 

Σκοτεινή ενέργεια… Ένα μυστήριο πραγματικά της 

φύσης που δεν είμαστε σε θέση ακόμη και σήμερα, 

περίπου 30 χρόνια από την «επιβεβαίωση» ύπαρξης της, 

να προσδιορίσουμε την φύση της και κανείς δεν μας 

εγγυάται ότι θα τα καταφέρουμε ποτέ. Στα 

δισεκατομμύρια έτη ζωής του σύμπαντος, έχουμε 

μοντελοποιήσει την εποχή ακτινοβολίας και την εποχή 

ύλης στην οποία ζούμε αρκετά ικανοποιητικά. Ωστόσο, 

το μέλλον μάλλον επιφυλάσσει την εποχή της 

επικράτησης της κοσμολογικής σταθεράς – σκοτεινής 

ενέργειας, η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 

καθώς ενδέχεται να κρύβει μια νέα φυσική που δεν 

έχουμε ούτε καν φανταστεί. Ας κάνουμε λοιπόν, όσο πιο 

σύντομα, γίνεται μια αναδρομή στην ζωή του σύμπαντος 

όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα[5]. 

1) 0 < 𝑡 < 10−43𝑠 

Σε αυτή τη φάση, το σύμπαν βρίσκεται σε μια 

υπέρπυκνη και υπέρθερμη κατάσταση με ενέργειες της 

τάξης των 1019𝐺𝑒𝑉. Οι 4 βασικές δυνάμεις που 

γνωρίζουμε είναι ενοποιημένες (υπερβαρύτητα σε 

συνδυασμό με θεωρίες GUT). Μια περιγραφή  
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εκείνης της περιόδου μπορεί να γίνει με θεωρίες 

κβαντικής βαρύτητας. Το σύμπαν υπόκειται σε 

πληθωριστική διαστολή, που ερμηνεύει αρκετά 

ολοκληρωμένα την ηλικία και τις διαστάσεις του 

σύμπαντος σήμερα. 

2) 10−43 < 𝑡 < 10−35𝑠 

Η βαρύτητα ξεχωρίζει από τις άλλες θεμελιώδεις 

δυνάμεις οι οποίες παραμένουν ενοποιημένες (θεωρίες 

GUT) και οι ενέργειες είναι της τάξης των 1015 −

1014𝐺𝑒𝑉. Όλα τα σωμάτια βρίσκονται σε μορφή 

πλάσματος και μέχρι και τα κουάρκ κυκλοφορούν 

ελεύθερα. Τα φωτόνια και νετρίνα βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση με την ύλη και επομένως το σύμπαν 

είναι αδιαφανές. 

3) 10−35 < 𝑡 < 10−12𝑠 

Η ενέργεια πέφτει στα 102𝐺𝑒𝑉 και η ισχυρή δύναμη 

ξεχωρίζει αφήνοντας πίσω την ηλεκτρασθενή. Μιλάμε 

για μια εποχή ακτινοβολίας όπου η βαρυονική ύλη και η 

βαρυονική αντιύλη  εξουδετερώνονται και παράγουν 

άφθονη ακτινοβολία. Τα φωτόνια συνεχίζουν να 

παράγουν 𝑒+, 𝑒− τα οποία με την σειρά τους δίνουν 

φωτόνια που παράγουν νέα ζεύγη λεπτονίων. 

4) 10−12 < 𝑡 < 1𝑠 Η ενέργεια πέφτει από 102𝐺𝑒𝑉 σε 

1 𝑀𝑒𝑉 και οι δυνάμεις είναι όλες πλέον διαχωρισμένες.  
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Αρχίζουν επιπλέον σιγά σιγά να δημιουργούνται 

σταθερές δομές ,  (πρωτόνια και νετρόνια) τα οποία 

υπάρχουν σε ποσοστό 75%-25% αντίστοιχα. Ο χρόνος 

ζωής του πρωτονίου είναι άπειρος (1035𝑠) σε σχέση με 

την ηλικία του σύμπαντος (τότε και τώρα) και του 

νετρονίου είναι 885s , που φαντάζει επίσης άπειρος για 

την τότε ηλικία του σύμπαντος με αποτέλεσμα να 

οδηγούνται σε σύντηξη δημιουργώντας βαρύτερους 

πυρήνες (πχ δευτέριο D) 

5) 1𝑠 < 𝑡 < 3𝑠 

Φτάνουμε πλέον στα 0,6ΜeV, όπου τα νετρίνα 

αποδεσμεύονται από την ύλη και κυκλοφορούν 

ελεύθερα στο σύμπαν, ακολουθώντας την διαστολή του 

και δημιουργώντας έτσι ένα στιγμιότυπό του από εκείνη 

την στιγμή. Σε αντιστοιχία με την φωτονική 

μικροκυματική ακτινοβολία, ίσως να μπορέσουμε να 

δούμε μια ακτινοβολία υποβάθρου νετρίνων. 

6) 3𝑠 < 𝑡 < 100𝑠  

Η ενέργεια των φωτονίων πέφτει τόσο που δεν επαρκεί 

για να έχουμε φαινόμενα δίδυμης γένεσης. Το σύμπαν 

κυριαρχείται από φωτόνια (φωτονική εποχή), έως ότου 

αυτά αποδεσμευτούν από την ύλη, δηλαδή όταν πέσει 

αρκετά η ενέργεια και σχηματιστούν τα πρώτα σταθερά 

άτομα. 
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7) 100𝑠 < 𝑡 < 109𝑦 Σε αυτήν την περίοδο το 

σημαντικότερο γεγονός είναι η αποδέσμευση της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την ύλη. Η 

μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου των 3Κ είναι 

εκείνης της εποχής (𝑡 = 4 𝑥 105𝑦). Ακόμη, σε αυτό το 

διάστημα αρχίζουν να σχηματίζονται οι γαλαξίες και 

κάποιοι αστέρες λόγω βαρυτικής κατάρρευσης μικρών 

αρχικά  τοπικών ανομοιογενειών (οι οποίες 

δημιουργήθηκαν λόγω κβαντικών διακυμάνσεων του 

πεδίου βαρύτητας οι οποίες στη συνέχεια μεγάλωσαν 

και αναπτύχθηκαν). 

8) 𝑡 > 109𝑦 

Περαιτέρω σχηματισμός αστέρων  και άλλων 

κοσμολογικών δομών (πχ πλανητικά συστήματα) 

καθώς και η εμφάνιση ζωής στη Γη (τουλάχιστον), και 

«εμφάνιση» σκοτεινής ενέργειας,  είναι κάποια από τα 

σημαντικά γεγονότα αυτής της εποχής. Στο μέλλον 

αναμένουμε να διασταλεί το σύμπαν και μάλιστα 

επιταχυνόμενα. Κάποια στιγμή όλοι οι αστέρες θα έχουν 

καταλήξει στα αντίστοιχα αστρικά πτώματα, θα 

διασπαστούν τα πρωτόνια και τελικά θα επέλθει 

θερμικός θάνατος του σύμπαντος.  

  Παρατηρώντας γενικότερα το μοτίβο εποχή 

ακτινοβολίας  εποχή ύλης  εποχή σκοτεινής 

ενέργειας, σίγουρα θα μιλάμε για νέα φυσική στο 

μέλλον. Ίσως, στο μοτίβο προστεθούν κι άλλες «εποχές»  
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που δεν είμαστε επί του παρόντος σε θέση να 

προβλέψουμε και να ερμηνεύσουμε. 

Σκοτεινή Ενέργεια: Fact or Fiction? 

Είναι εύλογο να σε αυτήν την φάση, έχοντας ήδη 

δηλώσει ψήγματα ύπαρξης της σκοτεινής ενέργειας να 

αναρωτηθούμε αν αυτή τελικά όντως είναι μια φυσική 

πραγματικότητα. Ποιος εν τέλει μας έδωσε αυτά τα 

ψήγματα πρώτος?  

 Όταν κοιτάμε εκεί έξω στο σύμπαν πάντα στοχεύουμε 

με τα τηλεσκόπια μας σε συγκεκριμένα πρότυπα κεριά 

όπως αποκαλούνται (Standard Candles). Ανάλογα αν 

κοιτάμε «κοντά» ή «μακριά» χρησιμοποιούμε και 

συγκεκριμένα κεριά. Τα βασικότερα κεριά βάσει 

αυξανόμενης απόστασης είναι τα εξής : 

1) Κηφείδες Αστέρες 

Οι κηφείδες είναι αστέρες μεταβλητής λαμπρότητας. Η 

περίοδός τους εξαρτάται από την απόλυτη λαμπρότητά 

τους. Μπορούμε λοιπόν γνωρίζοντας την περίοδο να 

μετρήσουμε και την απόλυτη λαμπρότητα τους. Άρα 

στον [5][13]τύπο 𝛪 =
𝐿

4𝜋𝑑𝑙
2 θα έχουμε βρει το L και αρκεί 

να μετρήσουμε και την ροή ενέργειας Ι ώστε να λύσουμε 

ως προς 𝑑𝑙 και να βρούμε την απόστασή τους. Υπάρχουν 

δύο είδη κηφείδων, τύπου Ι και τύπου ΙΙ με τους 

δεύτερους να ανήκουν στον Γαλαξία μας. Γνωρίζοντας  
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λοιπόν για τους κηφείδες τύπου ΙΙ , λόγω  της σχέσης στα 

απόλυτα μεγέθη (Shapley) που έχουν με τους τύπου Ι, 

μπορούμε να γνωρίζουμε και για τους τύπου Ι. 

2) Υπερκαινοφανείς Αστέρες (Supernovae) τύπου Ia 

(ανώμαλοι μεταβλητοί) 

Μια έκρηξη που μπορεί να προέλθει από έναν SnIa έχει 

καθορισμένη ενέργεια/φωτεινότητα λόγω του ότι η 

μάζα του SnIa είναι 1.4𝑀⊙. Ένας τέτοιος supernova, 

αποτελείται από έναν λευκό νάνο και ένα  ερυθρό 

γίγαντα με τον πρώτο να προσαυξάνει ύλη από τον 

δεύτερο. Αυτή η συναλλαγή περατώνεται όταν 

φτάσουμε στο όριο Chandrasekhar, όπου ο λευκός νάνος 

(συνήθως είναι λευκός νάνος άνθρακα) εκρήγνυται ,  σε 

τέτοια επίπεδα φωτεινότητας που μπορεί ακόμη και τον 

γαλαξία ξενιστή του να επισκιάσει. Για την απόσταση 

τους χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος όπως και για τους 

κηφείδες. 

 Έχοντας δει τα σημαντικότερα δύο κεριά που θα 

χρειαστούμε για την ανάλυσή μας, είμαστε σε θέση να 

πούμε πως μας δώσανε τα πρώτα σημάδια ύπαρξης 

σκοτεινής ενέργειας. Η απάντηση στο ερώτημα που 

τέθηκε στην αρχή αυτής της ενότητας δόθηκε το 1998 

από την διεθνή ομάδα High-Z Supernova Search Team, η 

οποία χρησιμοποιούσε τις SnΙa για να χαρτογραφήσει  
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την διαστολή του σύμπαντος. Την ομάδα ίδρυσαν οι 

Brian P. Schmidt, μεταδιδακτορικός φοιτητής τότε στο 

Harvard, και Nicholas B. Suntzeff μέλος του CTIO (Cerro 

Tololo Inter-American Observatory) στην Χιλή. Το 1998 

που ήταν και η χρονιά που γίναν σχετικές μετρήσεις από 

SnIa, αρχηγός της επιστημονικής ομάδας ήταν ο Adam 

Riess. Η «ανακάλυψη» της σκοτεινής ενέργειας το 1998 

έλαβε μια θέση στο περιοδικό SCIENCE, ως το 

breakthrough της χρονιάς. Η ομάδα αυτή μέτρησε την 

απόσταση της SnIa και παρατήρησε ότι η 

ερυθρομετατόπιση (redshift) του γαλαξία ξενιστή, 

δηλαδή του γαλαξία που την περιείχε , αύξανε όλο και 

περισσότερο, δηλαδή επιταχυνόμενα. Αυτό σίγουρα 

αποτέλεσε την ένδειξη ότι υπάρχει «κάτι» που προκαλεί 

αυτήν την επιτάχυνση σε μεγάλη κλίμακα. Οι εικόνες 

εκείνης της δημοσίευσης φαίνονται παρακάτω. 

 
Εικόνα 9: Εικόνες από τις μετρήσεις της ομάδας High-Z Supernova Search Team που 

αποτέλεσαν ένδειξη ύπαρξης σκοτεινής ενέργειας. 

( https://science.sciencemag.org/content/282/5397/2156.1) 
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Στην εικόνα 9, βλέπουμε από πάνω αριστερά μέχρι κάτω 

δεξιά την φωτεινότητα της SnIa να μειώνεται. Αυτό 

ερμηνεύθηκε, σύμφωνα και με τον τύπο για τα πρότυπα 

κεριά, θεωρώντας ότι ο γαλαξίας απομακρύνεται από 

τον παρατηρητή. Ο τρόπος- ρυθμός που σβήνει ο 

υπερκαινοφανής αστέρας, όμως, είναι ένδειξη ότι ο 

γαλαξίας του σχήματος απομακρύνεται επιταχυνόμενα. 

Αυτή η διαδικασία αποδόθηκε σε αυτό που σήμερα 

ονομάζουμε σκοτεινή ενέργεια και συσχετίζουμε με την 

κοσμολογική σταθερά Λ, η οποία μάλιστα λόγω 

επιτάχυνσης θεωρείται ότι έχει θετική τιμή (σε 

συμφωνία και με το κεφάλαιο 3). Άλλες 

ενδείξεις/αποδείξεις(?) ύπαρξης σκοτεινής ενέργειας 

είναι: 

1)Η ανάγκη να έχουμε κάποια μορφή ενέργειας που να 

μην είναι (σκοτεινή) ύλη ώστε να έχουμε επίπεδη 

γεωμετρία του σύμπαντος, δηλαδή μηδενική 

καμπυλότητα, και  

2) Μετρήσεις σε μεγάλη κλίμακα που δείχνουν 

κυματοειδή μοτίβα για την κατανομή της πυκνότητας 

ύλης στο σύμπαν. 

Για την πρώτη ένδειξη που αναφέρουμε εδώ , πρέπει να 

θυμίσουμε το τέλος του κεφαλαίου 1. Η παράμετρος 

πυκνότητας του σύμπαντος έχει την τιμή 1, δηλαδή Ω=1, 

και αυτό μάλιστα με την μεγαλύτερη ακρίβεια που είναι  
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δυνατόν να μετρήσουμε (έως 50 δεκαδικά ψηφία). 

Ωστόσο , η «απλή» ύλη που γνωρίζουμε έχει περίπου 

𝛺𝑚 ≅ 0.1. Αν δεχτούμε αυτό από μόνο του, αντιστοιχεί 

σε k<0, δηλαδή αρνητική καμπυλότητα. Εμείς όμως 

θέλουμε επίπεδο σύμπαν στα μοντέλα μας , άρα κάποιες 

συνεισφορές στο Ω «λείπουν». Συνολικά πρέπει να 

γράψουμε 

𝛺 = 𝛺𝑚 + 𝛺𝑑𝑚 + 𝛺𝛬 = 1 

Ο πρώτος όρος αφορά την πυκνότητα της συνήθους 

ύλης, ο δεύτερος της σκοτεινής ύλης και ο τρίτος της 

σκοτεινής ενέργειας. Από αυτήν την εξίσωση παίρνουμε 

τις αναλογίες των μεγεθών αυτών στο σημερινό σύμπαν. 

Οι αναλογίες αυτές, σε συνδυασμό με τα παρατηρησιακά 

δεδομένα από WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy 

Probe) και Planck, μας λένε ότι η ύλη είναι περίπου το 4-

5% του σύμπαντος, η σκοτεινή ύλη κάτι σαν 25-26% και 

η σκοτεινή ενέργεια είναι το υπόλοιπο 70%. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν έτσι την εισαγωγή της 

σκοτεινής ενέργειας ως έννοια στην ερμηνεία των 

παραπάνω παρατηρήσεων. Πώς όμως η ενέργεια 

καμπυλώνει τον χώρο? Αυτή η απάντηση μπορεί να 

δοθεί εφόσον αναλογιστούμε ότι η μάζα μπορεί να 

καμπυλώσει τον χωρόχρονο γύρω της τόσο, όσο 

μεγαλύτερη είναι (κανείς δεν θα αμφισβητούσε κάτι 

τέτοιο για τον χωρόχρονο γύρω από μια μελανή οπή!).  
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Γνωρίζουμε όμως ότι μάζα και ενέργεια σχετίζονται από 

τον πασίγνωστο τύπου για την ενέργεια ,του Einstein  

𝐸 = 𝑚𝑐2 

που δηλώνει ξεκάθαρα την αναλογία μεταξύ ύλης και 

ενέργειας. Έχουμε λοιπόν μια αίσθηση ότι η ενέργεια 

μπορεί κι αυτή όπως η μάζα να καμπυλώνει τον 

χωρόχρονο. 

 Στο υπόλοιπο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την 

κοσμολογική σταθερά Λ, γράφοντας την καταστατική 

της εξίσωση και κάποιες θεωρητικές προβλέψεις της 

τιμής της και θα παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα 

σημεία από τη δημοσίευση του 1998 (Riess) που αναλύει 

τα περί των μετρήσεων στις SnIa, κλείνοντας το 

κεφάλαιο με διάφορα μοντέλα για την σκοτεινή ενέργεια 

σήμερα. 

 

Κοσμολογική Σταθερά Λ -Καταστατική 

εξίσωση 

 

Όπως είχαμε αναφέρει και στο κεφάλαιο 3, η 

κοσμολογική σταθερά εισήχθη στις εξισώσεις πεδίου για 

να περιγράψει ένα στατικό σύμπαν. Ωστόσο σήμερα 

παραμένει στις εξισώσεις για να περιγράψει ένα  
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επιταχυνόμενο σύμπαν. Η εξίσωση Friedmann αλλά και 

η εξίσωση επιτάχυνσης είχαν γραφτεί ως:  

(
�̇�

𝑎
)
2
=
8𝜋𝐺

3
𝜌 −

𝑘

𝑎2
+
𝛬

3
  και 

�̈�

𝛼
= −

4𝜋𝐺

3
(𝜌 + 3𝑝) +

𝛬

3
. Να 

κάνουμε εδώ ένα σχόλιο για την πρόσθεση πυκνότητας 

και πίεσης. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται  

παράξενο διαστατικά, αλλά στην ΓΘΣ οι μονάδες είναι 

γεωμετροποιημένες , δηλαδή μπορούμε για παράδειγμα 

να μετράμε χρόνο σε μονάδες χώρου, οπότε δεν πρέπει 

να προκαλείται σύγχυση. Βλέπουμε ότι στην εξίσωση 

επιτάχυνσης και με την προϋπόθεση ότι το Λ>0 όπως 

έχουμε πει, αυτό συνεισφέρει θετικά στην επιτάχυνση, 

και μάλιστα για επαρκώς μεγάλη τιμή μπορεί να 

υπερνικήσει την βαρύτητα . Από την εξίσωση Friedmann 

προκύπτει εύκολα για k=0 ,ρ=0 , ότι 𝛺𝛬 =
𝛬

3𝛨2
 ,άρα αυτή 

μπορεί να γραφτεί ως 𝛺 + 𝛺𝛬 − 1 =
𝑘

𝑎2𝐻2
 οπότε για 

επίπεδο σύμπαν έχουμε την συνθήκη 𝛺 + 𝛺𝛬 = 1 που 

γράψαμε και στην προηγούμενη παράγραφο. 

 Περνάμε τώρα στο να γράψουμε την καταστατική 

εξίσωση της κοσμολογικής σταθεράς και γι’ αυτόν τον 

σκοπό θα υιοθετήσουμε την υπόθεση ότι μιλάμε για 

ρευστό με πυκνότητα ενέργειας 𝜌𝛬και πίεση 𝑝𝛬. Η 

καταστατική εξίσωση συσχετίζει την πυκνότητα και την 

πίεση μέσω κάποιας σταθεράς αναλογίας 𝑤 =
𝑝

𝜌
. Υπό το 

πρίσμα αυτό, αν λύσουμε την εξίσωση ρευστών 
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�̇� + 3𝐻(𝜌 + 𝑝) = 0 όπως στο κεφάλαιο 1, θα πάρουμε 

λύσεις της μορφής 𝜌(𝛼) ∝
1

𝛼(𝑡)3(1+𝑤)
. Προφανώς για w=0 

έχουμε την περίπτωση ύλης και προκύπτει ακριβώς το 

ίδιο  

αποτέλεσμα όπως και στο κεφάλαιο 1 δηλαδή, ρ~ 
1

𝛼3
 και 

για την περίπτωση ακτινοβολίας 𝑤 =
1

3
 και άρα ρ~

1

𝛼4
 σε 

πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα του πρώτου 

κεφαλαίου. Στην περίπτωση της κοσμολογικής σταθεράς Λ, 

ωστόσο, 𝑤𝛬 = −1 οπότε 𝑝𝛬 = −𝜌𝛬 , δηλαδή αρνητική 

πίεση αλλά σταθερή πυκνότητα 𝜌𝛬. Στο συμπέρασμα ότι 

𝑤𝛬 = −1 καταλήγει κανείς αν λύσει την εξίσωση ρευστών 

𝜌�̇� + 3𝐻(𝜌𝛬 + 𝑝𝛬) = 0. Αυτή η μορφή προκύπτει αν 

κάνουμε την αλλαγή 𝜌 → 𝜌 + 𝜌𝛬 και  

𝑝 → 𝑝 + 𝑝𝛬. Αυτό συνολικά θα δώσει  

�̇� + 3𝐻(𝜌 + 𝑝) + 𝜌�̇� + 3𝐻(𝜌𝛬 + 𝑝𝛬) = 0. Γνωρίζουμε 

όμως ότι το πρώτο κομμάτι ισούται με μηδέν, άρα μένει το 

δεύτερο. Για επίπεδη καμπυλότητα η εξίσωση Friedmann 

θα μας δώσει 𝜌𝛬 =
𝛬

8𝜋𝐺
= 𝜎𝜏𝛼𝜃, άρα η χρονική παράγωγος 

της πυκνότητας μηδενίζει οπότε προκύπτει 𝑝𝛬 = −𝜌𝛬. Η 

περαιτέρω ερμηνεία αυτής της εξίσωσης, μας δείχνει ότι 

καθώς το σύμπαν διαστέλλεται, λόγω αρνητικής πίεσης, 

εκτελείται έργο στο ρευστό κοσμολογικής σταθεράς και 

άρα αυτό επιτρέπει στην πυκνότητα ενέργειας να  
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παραμένει σταθερή, παρόλο που αυξάνει ο όγκος του 

σύμπαντος. Αυτό όμως δεν είναι παρά το αποτέλεσμα, 

κατόπιν παραδοχών και στην σύγχρονη κοσμολογία. Αυτό 

στο οποίο αποσκοπούμε, είναι να μετρήσουμε με ακρίβεια 

την w για να ξέρουμε ακριβώς την καταστατική εξίσωση 

της σκοτεινής ενέργειας. Κλείνοντας αυτήν την ενότητα 

πρέπει να αναφέρουμε πως την τιμή της κοσμολογικής 

σταθεράς δεν την έχουμε προσδιορίσει. Σε κοσμολογικό 

επίπεδο οι μετρήσεις μας δείξανε ότι η Λ είναι περίπου  

𝛬 = 10−35𝑠−2. Αν γίνει υπολογισμός με βάση την κβαντική 

θεωρία πεδίου, όμως, η διαφορά από την προφανή τιμή 

που θα περιμέναμε είναι 120 τάξεις μεγέθους,  

καθιστώντας τον προσδιορισμό της τιμής της ως την 

«χείριστη θεωρητική πρόβλεψη»!! Το φαινομενικά 

παράδοξο αυτό αποτέλεσμα, προφανώς θα πρέπει να 

ερμηνευτεί σε κάθε βιώσιμο μοντέλο για τη σκοτεινή 

ενέργεια. Για λόγους πληρότητας και επειδή το 

υποσχεθήκαμε στο κεφάλαιο 1 σελίδα 18, παραθέτουμε 

και την εικόνα 10 στην οποία φαίνεται και η πυκνότητα της 

Λ, όπως και ότι στο μέλλον αυτή θα επικρατήσει (από τον 

ορισμό 𝜌𝛬 η τιμή του γραφήματος συμφωνεί με την τιμή 

της Λ ικανοποιητικά). 
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Εικόνα 10: Η εξέλιξη του σύμπαντος βάσει και της κοσμολογικής σταθεράς  

Μετρήσεις από Supernovae Ia-Paper 1998[14][15][16] 

 Στην ενότητα αυτή στοχεύουμε στο να δώσουμε μια 

λεπτομερέστερη παρουσίαση των μετρήσεων από 

supernovae Ia που οδήγησαν εν τέλει στην επιβεβαίωση 

ότι το σύμπαν διαστέλλεται επιταχυνόμενα. 

 Στο πείραμα που έκανε αυτή η ομάδα, πήραν μετρήσεις 

από 10 SNe Ia  με ερυθρομετατόπιση 

 0.16 ≤ 𝑧 ≤ 0.62, δηλαδή ένα εύρος και κοντινών και όχι 

πολύ μακρινών γαλαξιών που περιείχαν αυτούς τους 

υπερκαινοφανείς αστέρες. Μαζί με στοιχεία από 

προηγούμενες μετρήσεις για πιο μακρινές SNe Ia της 

ομάδας High-Z Supernova, έφτιαξαν ένα αξιόπιστο δείγμα 

από 16 μακρινές και 34 κοντινές, με απώτερο στόχο να  
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προσδιορίσουν τις ποσότητες 𝛺𝛬, 𝛺𝑚, 𝛨0, 𝑞0, 𝑡0. Τα πρώτα 

τρία μεγέθη έχουμε ήδη αναφέρει ποια είναι. Το τέταρτο 

είναι η παράμετρος επιβράδυνσης  που ορίζεται ως 

 𝑞0 = −
𝑎(𝑡0)

𝑎(𝑡0)

̈
(
1

𝐻0
2) . Από τις αντίστοιχες εξισώσεις 

επιτάχυνσης και Friedmann θα είχαμε μια πιο ειδική 

έκφραση που θα την συσχέτιζε με το Ω. Το τελευταίο 

μέγεθος είναι η ηλικία του σύμπαντος που οι ερευνητές 

αυτοί επιβεβαίωσαν. Μέσα από την μελέτη τους είδαν 

ότι οι SNe Ia απείχαν 10%-15% περισσότερο από το 

αναμενόμενο για υποτιθέμενο σύμπαν με μόνο ύλη, 

δηλαδή 𝛺𝑚. Αυτό ερμηνεύτηκε σε κοσμολογικό επίπεδο 

ως η ενέργεια του κενού που αντιστοίχησαν στην Λ. Οι 

αποστάσεις των SNe Ia, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 

προσδιορίστηκαν από την σχέση φωτεινότητας-

απόστασης 𝛪 =
𝐿

4𝜋𝑑𝑙
2 , και καμπύλες φωτός με κατάλληλη 

προσαρμογή (fitting) των δεδομένων. Μέσα από τις 

μεθόδους προσαρμογής δεδομένων που 

χρησιμοποιήσαν, για αντίστοιχα διαστήματα 

εμπιστοσύνης στα δεδομένα τους , κατέληξαν στο ότι 

𝛺𝛬 > 0 𝜅𝛼𝜄 𝑞0 < 0 δηλαδή υπάρχει αυτή η «ενέργεια 

κενού» που αντιστοιχούσε στο Λ και η διαστολή του 

σύμπαντος συμβαίνει και μάλιστα επιταχυνόμενα. 

 Για να προσδιορίσουν τα  𝛺𝛬, 𝛺𝑚 πήραν πρώτιστα 

μετρήσεις από κοντινές SNe Ia και προσάρμοσαν τα 

δεδομένα σε μεγάλες ερυθρομετατοπίσεις. Για να μην  
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επηρεαστούν οι μετρήσεις τους από μεσοαστρική σκόνη 

για παράδειγμα, χρησιμοποίησαν παρατηρήσεις 

διαφόρων μηκών κύματος (multi-color observations). 

Αυτό που δώσανε οι μετρήσεις για κοντινές SNe Ia 

, συγκριμένα την  SN 1992bi  z=0.46, ήταν  

𝛺𝑚 = 0.88−0.60
+0.68 και 𝛺𝛬 = 0.06−0.34

+0.38 που φυσικά δείχνει 

ότι σε «κοντινές» αποστάσεις η ύλη είναι πολύ 

σημαντικότερη της Λ. Προσέθεσαν στην συνέχεια στο 

δείγμα τους μια SNe Ia με z=0.83. Αυτό, άλλαξε 

δραματικά θα τολμούσε κανείς να πει τις δύο 

προαναφερθείσες παραμέτρους ως εξής:  

𝛺𝛬 = 0.4 ± 0.2 και 𝛺𝑚 = 0.2 ± 0.4 . Φαίνεται λοιπόν ότι 

σε μεγάλες αποστάσεις η Λ, που είχαν ερμηνεύσει ως 

ενέργεια κενού , αρχίζει και παίζει καθοριστικό ρόλο και 

μάλιστα σημαντικότερο από την ύλη. Αυτή η 

ρευστότητα στα αποτελέσματα με εισαγωγή SNe Ια 

μεγάλου z έγινε ακόμη πιο αισθητή όταν 

χρησιμοποίησαν παρατηρήσεις από 4 SNe Ia με 

επεξεργασία των οποίων κατέληξαν στις τιμές  

𝛺𝑚 = −0.1 ± 0.5 𝜅𝛼𝜄 𝛺𝛬 = 0.65 ± 0.3. Ειδικά για το 𝛺𝛬 η 

τιμή αυτή αγγίζει με μεγάλη ακρίβεια την τιμή που 

υπολογίζουμε σήμερα όπως αναφέραμε στην 

προηγούμενη ενότητα. 

Τα αποτελέσματα αυτής της δημοσίευσης ήταν ότι οι 

SNe Ia μεγάλου z φαίνονται αμυδρότερα από το  
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αναμενόμενο σε υποθετικά κενό σύμπαν. Η εξήγηση σε 

αυτό δεν είναι άλλη από το ότι υπάρχει κάποια μορφή 

ενέργειας που επιταχύνει την απομάκρυνση-διαστολή. 

Για μη κενό σύμπαν, η παρουσία ύλης θα απαιτεί 

περισσότερη από αυτήν την ενέργεια, ώστε να 

υπερνικηθεί η βαρυτική έλξη. Στατιστικά, 𝛺𝛬 ≠ 0 με 

επίπεδο εμπιστοσύνης (confidence level) 99.7%, ενώ 

επίσης φρόντισαν τα όποια σφάλματα από την 

στατιστική μελέτη να εξομαλυνθούν στο μέγιστο 

δυνατό. Αυτό που εμείς θα κρατήσουμε από αυτήν την 

μελέτη του 1998 [14][15][16] είναι ότι σε μεγάλη 

κλίμακα οι γαλαξίες απομακρύνονται επιταχυνόμενα 

όπως μας δείχνουν τα πρότυπα κεριά SNe Ia, και γι’ αυτό 

ευθύνεται η ύπαρξης κάποιας μορφής ενέργειας που σε 

μεγάλη κλίμακα λειτουργεί πρακτικά ως αντιβαρύτητα. 

Σήμερα, 20 χρόνια μετά την πρώτη προσέγγιση έχουμε 

πολλά υποθετικά μοντέλα που ταιριάζουν  στην 

ενέργεια αυτή και δεν την αποκαλούμε απαραίτητα 

ενέργεια κενού (vacuum energy). Αυτά τα μοντέλα –

προσεγγίσεις εισάγονται στην επόμενη ενότητα. 

 

Ενδεικτικά Σύγχρονα Μοντέλα Σκοτεινής 

Ενέργειας 

1) Το πρώτο και πιο καθιερωμένο μοντέλο για να 

περιγράψει αυτήν την μυστήρια ενέργεια είναι η 

ενέργεια κενού που ήδη αναφέραμε και αντιστοιχεί στην  



 
 

66 
 

κοσμολογική σταθερά Λ. Ταιριάζει απόλυτα με την 

γενική θεωρία σχετικότητας του Einstein και είναι 

δυνατόν μια μορφή ενέργειας σαν αυτή του κενού που 

αναφέρουμε εδώ, να έχει βαρυτικές επιπτώσεις 

αντίθετης της έλξης, κάτι που γίνεται αντιληπτό από την 

αρνητική πίεση που μας δίνει η θερμοδυναμική. Ο ένας 

λόγος που είναι το πιο καθιερωμένο μοντέλο είναι το ότι 

ο όρος Λ εισήχθη στις εξισώσεις Einstein (έστω και 

εσφαλμένα αρχικά όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 3) οπότε 

έχουμε ήδη λύσεις στα χέρια μας, και ο άλλος λόγος είναι 

ότι επειδή αντιστοιχεί στην ενέργεια κενού (vacuum 

energy) μπορούμε να έχουμε καλές φυσικές εξηγήσεις 

για την προέλευση της που συνάδουν με την κβαντική 

θεωρία πεδίου. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτού του 

μοντέλου είναι ότι η Λ δεν μπορεί να εξηγηθεί από τις 

προφανείς εκδοχές των θεωριών πεδίου χωρίς να 

έχουμε ασυμφωνία  120 τάξεων μεγέθους[17][18]. 

2) Πεμπτουσία(Quintessence) 

Η πεμπτουσία αποτελεί ένα δυναμικό μοντέλο σκοτεινής 

ενέργειας [19]. Συγκριτικά με την Λ θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι είναι σαν μια χρόνο- και χωρομεταβαλλόμενη 

κοσμολογική σταθερά. Η πεμπτουσία μπορεί να είναι 

ελκτική ή απωστική, σε αντίθεση με την Λ που είναι μόνο 

απωστική. Θεωρητικά θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε 

μια 5η θεμελιώδη δύναμη η οποία καλείται να εξηγήσει 

υπάρχοντα προβλήματα στην θεωρία ή απλούστερα, σε  
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νέου τύπου πεδία. Αν την δεχτούμε ωστόσο,  τότε 

δεχόμαστε ότι η αρχή ισοδυναμίας παραβιάζεται και 

μαζί με αυτό πολλές φυσικές σταθερές θα πρέπει να 

μεταβάλλονται. Eιδική περίπτωση πεμπτουσίας είναι η 

ενέργεια φάντασμα (phantom energy) που με τον χρόνο 

αυξάνει την ενεργειακή της πυκνότητα και θεωρείται ότι 

θα οδηγήσει στον μεγάλο «αποσχισμό» (Big Rip). Δεν 

υπάρχει απόδειξη ύπαρξης της, αλλά δεν την 

αποκλείουμε και εντελώς. 

3) Αλληλεπιδρούσα σκοτεινή ενέργεια (Interacting Dark 

Energy) 

 Αυτό το μοντέλο θέλει η σκοτεινή ενέργεια και ύλη να 

είναι διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος που 

τροποποιούν την βαρύτητα σε διαφορετικές κλίμακες. 

Για παράδειγμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η 

σκοτεινή ύλη εκφυλίζεται σε σκοτεινή ενέργεια 

εκπέμποντας. 

 4) Μεταβαλλόμενη Σκοτεινή Ενέργεια (Variable Dark 

Energy) 

Σε αυτό το μοντέλο η πυκνότητα σκοτεινής ενέργειας θα 

μπορούσε να διαφέρει σε κάθε σημείο του χρόνου. 

Χρησιμοποιώντας ακουστικές ταλαντώσεις βαρυονίων 

θα μπορούσαμε να μελετήσουμε τις επιπτώσεις της 

σκοτεινής ενέργειας στην ιστορία του σύμπαντος και να 

προσδιορίσουμε μια ακριβή καταστατική εξίσωση. Το  
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γνωστότερο μοντέλο εδώ είναι των Chevallier–Polarski–

Linder (CPL). Κλείνοντας το κεφάλαιο και έχοντας δώσει 

ιδιαίτερη έμφαση στην κοσμολογική σταθερά, στο 

κεφάλαιο 5 θα ασχοληθούμε με θεωρίες που έχουν αυτήν 

σαν βάση τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναπτύξουμε τρία διαφορετικά 

μοντέλα κοσμολογικής σταθεράς Λ, τα οποία θα είναι 

δυναμικά, δηλαδή θα περιλαμβάνουν χρονοεξαρτώμενες 

λύσεις. Επιλέγουμε να μιλήσουμε για μοντέλα σκοτεινής 

ενέργειας με κοσμολογική σταθερά καθώς αυτή είναι η πιο 

«κλασική» προσέγγιση στο θέμα. Βοηθάει τις θεωρίες 

γενικής σχετικότητας και κβαντικής θεωρίας πεδίου να 

βρίσκουν κοινό έδαφος ανάλυσης, και έχει μελετηθεί για 

αρκετό καιρό, όπως είπαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

στις εξισώσεις πεδίου ώστε να έχουμε ήδη λύσεις. 

Θεωρούμε ότι αυτή αντιστοιχίζεται στην ενέργεια κενού 

και θα αγνοήσουμε κβαντικές διακυμάνσεις, μελετώντας 

τα μοντέλα καθαρά στην βάση της ΓΘΣ. Σε όλα τα μοντέλα 

που θα αναπτύξουμε θα μιλάμε για τροποποιημένη 

βαρύτητα f(R,T). Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου 

αναφέρονται συνοπτικά κι άλλες μορφές σκοτεινής 

ενέργειας με μια σύντομη ανάλυση για λόγους 

πληρότητας. 
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Μοντέλο 1ο : Ευσταθές επίπεδο σύμπαν με 

μεταβαλλόμενη κοσμολογική σταθερά σε 

f(R,T) βαρύτητα 

 Σε αυτήν την ενότητα θα μελετήσουμε το πρώτο μοντέλο 

υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον τίτλο της 

αντίστοιχης δημοσίευσης [20]. Ξεκινώντας από την 

καταστατική εξίσωση 𝑝 = 𝜔𝜌, για διάφορες τιμές του ω 

έχουμε και διαφορετικά μοντέλα. Για 𝜔𝛬 = −1 έχουμε το 

σενάριο κοσμολογικής σταθεράς που θα μας απασχολήσει 

κυρίως. Επιλέγουμε να ασχοληθούμε με ένα δυναμικό 

μοντέλο για την Λ καθώς έχει προταθεί ως ιδέα για να 

επιλυθούν προβλήματα που παρουσιάζονται σε ΛCDM 

μοντέλα όπως fine-tuning και cosmic coincidence, όπου και 

τα 2 περιγράφουν προβλήματα με την μετρούμενη 

ενέργεια κενού και την αναμενόμενη.  

Ξεκινούμε την ανάλυση από την επιλογή μιας δράσης S, 

S =
1

16𝜋
∫𝑓(𝑅, 𝑇)√−𝑔𝑑4𝑥 + ∫𝐿𝑚√−𝑔𝑑

4𝑥 

 με λαγκραντζιανή πυκνότητα ύλης  𝐿𝑚, μετρική g και 

συνάρτηση f(R,T) του βαθμωτού Ricci και του ίχνους 

του τανυστή ενέργειας-ορμής. Θέλουμε να καταλήξουμε 

σε μορφές των εξισώσεων πεδίου, τέτοιες, ώστε να μας 

επιτρέψουν να θέσουμε κάποια ποσότητα ίση με την 
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κοσμολογική σταθερά Λ(t) και να έχουμε μια πρώτη 

γενική έκφραση. Ορίζουμε καταρχάς τον τανυστή 

ενέργειας-ορμής στην μορφή  

𝛵𝜇𝜈 = −
2

√−𝑔

𝛿(√−𝑔𝐿𝑚)

𝛿(𝑔𝜇𝜈)
 

και θεωρούμε ότι η 𝐿𝑚 εξαρτάται μόνο από το 𝑔𝜇𝜈  και 

όχι τις παραγώγους αυτού. Το ίχνος Τ προφανώς είναι  

Τ = gμνΤμν. Εκτελώντας την παραπάνω πράξη 

παραγώγισης παίρνουμε  

Tμν = gμνLm − 2
∂Lm

∂gμν
 ,εφόσον 𝑔𝜇𝜈𝑔𝜇𝜈 = 1. Στην 

συνέχεια θα διαφορίσουμε την δράση που αναφέραμε 

πιο πάνω ως προς 𝑔𝜇𝜈 και θα εξάγουμε τις επιθυμητές 

εξισώσεις πεδίου. Έχουμε λοιπόν, 

𝛿𝑆 =
1

16𝜋
∫[𝑓𝑅(𝑅, 𝑇)𝛿𝑅 + 𝑓𝑇(𝑅, 𝑇) (

𝛿𝛵

𝛿𝑔𝜇𝜈
) 𝛿𝑔𝜇𝜈 −

1

2
𝑔𝜇𝜈𝑓(𝑅, 𝑇)𝛿𝑔

𝜇𝜈 +

16𝜋
1

√−𝑔

𝛿(√−𝑔𝐿𝑚)

𝛿(𝑔𝜇𝜈)
]√−𝑔𝑑4𝑥  με 𝑓𝑅(𝑅, 𝑇) =

𝜕𝑓(𝑅,𝑇)

𝜕𝑅
 και ομοίως 

𝑓𝛵(𝑅, 𝑇) =
𝜕𝑓(𝑅,𝑇)

𝜕𝛵
. Υπολογίζουμε το διαφορικό του 

βαθμωτού Ricci ,  

𝛿𝑅 = 𝛿(𝑔𝜇𝜈𝑅𝜇𝜈) = 𝑅
𝜇𝜈𝛿𝑔𝜇𝜈 + 𝑔𝜇𝜈(∇𝜆𝛿𝛤𝜇𝜈

𝜆 − ∇𝜈𝛿𝛤𝜇𝜆
𝜆 ) με την 

παράγωγο των συμβόλων Christoffel να είναι από τον 

ορισμό τους ,  

δΓ𝜇𝜈
λ = 12gλα(∇μδgνα + ∇νδgαμ − ∇αδgμν)  

οπότε το διαφορικό δR θα δώσει την έκφραση  
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δR = Rμνδg
μν + gμν▢δg

μν − ∇μ∇νδg
μν,όπου ▢ = ∇𝑖∇

i,o 

τελεστής D’Alembert. Έτσι λοιπόν η έκφραση του διαφορικού της 

δράσης γίνεται , 

 𝛿𝑆 =
1

16𝜋
∫[𝑓𝑅(𝑅, 𝑇)Rμνδg

μν + 𝑓𝑅(𝑅, 𝑇)gμν▢δg
μν−𝑓𝑅(𝑅, 𝑇)∇μ∇νδg

μν +

𝑓𝑇(𝑅, 𝑇) (
𝛿𝑔𝛼𝛽𝛵𝛼𝛽

𝛿𝑔𝜇𝜈
) 𝛿𝑔𝜇𝜈 −

1

2
𝑔𝜇𝜈𝑓(𝑅, 𝑇)𝛿𝑔

𝜇𝜈 +

16𝜋
1

√−𝑔

𝛿(√−𝑔𝐿𝑚)

𝛿(𝑔𝜇𝜈)
]√−𝑔𝑑4𝑥   (1)  

Μένει πλέον να υπολογιστεί ο όρος (
𝛿𝑔𝛼𝛽𝛵𝛼𝛽

𝛿𝑔𝜇𝜈
) ο οποίος 

εύκολα ευρίσκεται ως (
𝛿𝑔𝛼𝛽𝛵𝛼𝛽

𝛿𝑔𝜇𝜈
) = 𝛵𝜇𝜈 + 𝛩𝜇𝜈  με  

𝛩𝜇𝜈 ≡ 𝑔
𝛼𝛽 (

𝛿𝛵𝛼𝛽

𝛿𝑔𝜇𝜈
). Κατόπιν μερικής ολοκλήρωσης και 

αναδιατάξεων των όρων βρίσκουμε  

𝑓𝑅(𝑅, 𝑇)𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝑓(𝑅, 𝑇)𝑔𝜇𝜈 + (𝑔𝜇𝜈▢ − ∇μ∇ν)𝑓𝑅(𝑅, 𝑇)

= 8𝜋𝛵𝜇𝜈 − 𝑓𝑇(𝑅, 𝑇)𝑇𝜇𝜈 − 𝑓𝑇(𝑅, 𝑇)𝛩𝜇𝜈        (2) 

Επειδή τώρα θέλουμε τις εκφράσεις των τανυστών Θ και Τ 

επιστρέφουμε στον ορισμό του Θ και παίρνουμε, 

δTαβ

δgμν
=
δgαβ

δgμν
Lm + gαβ (

∂Lm
∂gμν

) −
2∂2Lm
∂gμν ∂𝑔𝛼𝛽

 

=
δgαβ

δgμν
Lm +

1

2
gαβgμνLm −

1

2
gαβTμν −

2∂2Lm

∂gμν ∂gαβ
 

με 𝑔𝑎𝜎𝑔
𝜎𝛽 = 1 θα έχουμε 

δgαβ

δgμν
= −gςσgβγδμν

σγ
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όπου δμν
σγ
=
𝛿𝑔𝜎𝛾

𝛿𝑔𝜇𝜈
 το γενικευμένο σύμβολο του Krοnecker. 

Επομένως, από τα παραπάνω θα καταλήξουμε στη σχέση  

Θμν = −2Tμν + gμνLm −
2gαβ ∂2Lm

∂gμν ∂gαβ
  ενώ 

 𝛵𝜇𝜈 = (𝜌 + 𝑝)𝑢𝜇𝑢𝜈 − 𝑝𝑔𝜇𝜈. Όπως και στα προηγούμενα 

κεφάλαια, με 𝑢𝜇 = (0,0,0,1) ορίζουμε την τετραταχύτητα, 

η οποία ικανοποιεί τις σχέσεις  

𝑢𝜇𝑢𝜇 = 1 𝜅𝛼𝜄 𝑢
𝜇∇ν𝑢𝜇 = 0 ενώ ρ και p  είναι η πυκνότητα 

ενέργειας και πίεση αντίστοιχα.  

 Από δω και πέρα η ανάλυση προχωράει για επιλογή 

συγκεκριμένης έκφρασης της συνάρτησης f(R,T). Στο παρόν 

μοντέλο θα διαλέξουμε 𝑓(𝑅, 𝑇) = 𝑓1(𝑅) + 𝑓2(𝑇) οπότε η 

σχέση (2) θα γίνει 

𝑓′1(𝑅)𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝑓1(𝑅)𝑔𝜇𝜈 + (𝑔𝜇𝜈▢− ∇μ∇ν)𝑓

′
1
(𝑅)  

= 8𝜋𝛵𝜇𝜈 + 𝑓
′
2
(𝑇)𝑇𝜇𝜈 + (𝑓

′
2
(𝑇)𝑝 +

1

2
𝑓2(𝑇)) 𝑔𝜇𝜈   (3) 

υποθέτοντας σιωπηρά ότι 𝐿𝑚 = −𝑝. Συνεχίζουμε 

επιλέγοντας ειδικά γραμμικές εξαρτήσεις για τα 

𝑓(𝑅)𝜅𝛼𝜄 𝑓(𝑇) με ,  

𝑓1(𝑅) = 𝜆1𝑅 και 𝑓2(𝑇) = 𝜆2𝑇 με 𝜆1, 𝜆2 βοηθητικές 

παραμέτρους τις οποίες θα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα 

και θα θεωρήσουμε ίσες, δηλαδή 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆, οπότε 

𝑓(𝑅, 𝑇) = 𝜆(𝑅 + 𝑇) και έτσι η (3) θα γίνει,  
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(3)−→  𝜆𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝜆(𝑅 + 𝑇)𝑔𝜇𝜈 + (𝑔𝜇𝜈▢− ∇μ∇ν)𝜆 

= 8𝜋𝛵𝜇𝜈 − 𝜆𝑇𝜇𝜈 + 𝜆(2𝛵𝜇𝜈 + 𝑝𝑔𝜇𝜈) 

Λόγω ελευθερίας επιλογής παραμέτρου λ , θέτουμε  

(𝑔𝜇𝜈▢− ∇μ∇ν)𝜆=0 και αναδιατάσσουμε , παίρνοντας, 

𝐺𝜇𝜈 − (𝑝 +
1

2
𝑇)𝑔𝜇𝜈 =

8𝜋+𝜆

𝜆
𝛵𝜇𝜈 όπου προφανώς  

𝐺𝜇𝜈 = 𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝑔𝜇𝜈𝑅 ο γνωστός τανυστής του Einstein που 

αναφέραμε και στο 3ο κεφάλαιο. Σε αυτό το σημείο πρέπει 

να θυμηθούμε ότι οι εξισώσεις πεδίου που γράψαμε ήταν  

𝐺𝜇𝜈 + 𝛬𝑔𝜇𝜈 = 8𝜋𝑇𝜇𝜈  με ένα μείον πριν τον όρο Λ το οποίο 

βέβαια είναι καθαρά θέμα σύμβασης. Συγκρίνοντας λοιπόν 

πρέπει 
8𝜋+𝜆

𝜆
> 0 δηλαδή , λ>0 ή λ<-8π και  

−𝛬(𝛵) = 𝑝 +
1

2
𝑇 = 𝑝 +

1

2
(𝜌 − 3𝑝)(𝛼𝜋ό 𝜊𝜌𝜄𝜎𝜇ό 𝛵) => 

𝛬(𝑡) = −
1

2
(𝜌(𝑡) − 𝑝(𝑡))

𝑝

𝜌
=𝜔

→  𝛬(𝑡) =
1

2
𝜌(𝑡)(𝜔 − 1) 

Μέχρι στιγμής πετύχαμε να εκφράσουμε το Λ ως 

συνάρτηση του χρόνου οπότε μιλάμε για δυναμική 

κατάσταση. Στην συνέχεια, θα επικαλεστούμε την μετρική 

εξίσωση του κεφαλαίου 2 , σε συνδυασμό με κατάλληλη 

μορφή της Friedmann , και για ειδικές περιπτώσεις  

 

σταθεράς Hubble H και παράγοντα διαστολής α θα 

προχωρήσουμε με την ανάλυσή μας. 
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Γι’ αυτό λοιπόν έχουμε 

(𝑑𝑠)2 = −(𝑑𝑡)2 + 𝛼2(𝑡) [
𝑑𝑟2

1 − 𝐾𝑟2
+ (𝑟𝑑𝜃)2 + (𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜑)2] 

με c=1 και κρατήσαμε το αρνητικό πρόσημο στην 

συνιστώσα του χρόνου, υψώνοντας στο τετράγωνο και τον 

πρώτο όρο της παρένθεσης, ώστε να μην έχουμε ριζικό 

στον παρονομαστή χωρίς λόγο. Όλα τα σύμβολα έχουν την 

συνήθη σημασία τους όπως στο κεφάλαιο 2, με Κ=0,-1,+1 

οι τιμές καμπυλότητας που αντιστοιχούν σε επίπεδο, 

ανοιχτό και κλειστό σύμπαν. Εφαρμόζοντας τώρα τις 

εξισώσεις πεδίου στην μετρική θα πάρουμε τις γνωστές 

μας εξισώσεις Friedmann και επιτάχυνσης με μικρές 

αλλαγές λόγω της μορφής των εξισώσεων πεδίου:   

𝛨2 =
8𝜋+𝜆

3𝜆
𝜌 −

1

3
𝛬(𝑡) −

𝛫

𝛼2
 και 

𝛼

𝛼

̈ = −
8𝜋+𝜆

2𝜆
(𝜌 + 𝑝) 

Για να επεκτείνουμε την ανάλυση αυτού του μοντέλου θα 

επιλέξουμε συγκεκριμένη μορφή για το Η και το α. Όσον 

αφορά το q, την παράμετρο επιβράδυνσης, θα την 

θεωρήσουμε q=m-1, 𝑚 ≥ 0 και θα λάβουμε αποτελέσματα 

για q>0 (επιβραδυνόμενο σύμπαν) και q<0 (επιταχυνόμενο 

σύμπαν). Προχωρούμε στην επιλογή λοιπόν του Η,  

𝐻 = 𝐷𝑎−𝑚 με D,m σταθερές και  

𝛼(𝑡) = {(𝐶 + 𝑚𝐷𝑡)
1
𝑚   𝑚 ≠ 0

𝐸𝑒𝐷𝑡                  𝑚 = 0
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Με αυτές τις υποθέσεις πλέον προχωρούμε σε λύσεις. 

Ξεκινούμε με την περίπτωση  q>0 . 

Για 𝑚 ≠ 0 η μετρική θα γίνει 

(𝑑𝑠)2 = −(𝑑𝑡)2 + (𝐶 +𝑚𝐷𝑡)
2
𝑚 [

𝑑𝑟2

1 − 𝐾𝑟2
+ (𝑟𝑑𝜃)2 + (𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜑)2] 

Αντικαθιστώντας τώρα το α στις εξισώσεις Friedmann και 

επιτάχυνσης και λύνοντας προς ρ και p έχουμε: 

𝑝 = 72𝜆
𝐾 (𝜋 +

𝜆
6)
(𝛢𝑚𝑡 + 𝐶)

2𝑚−2
𝑚 −

2
3
𝑚𝐴2 (𝜋 +

𝜆
16)

+
5
3
𝛢2 (𝜋 +

𝜆
8)

(192𝜋2 + 40𝜋𝜆 + 3𝜆2)(𝛢𝑚𝑡 + 𝐶)2
 

 

𝜌 = 3𝜆
24𝛫 (𝜋 +

𝜆
12
) (𝐴𝑚𝑡 + 𝐶)

2𝑚−2
𝑚 + ((𝑚 + 1) + 24𝜋)𝐴2

(192𝜋2 + 40𝜋𝜆 + 3𝜆2)(𝛢𝑚𝑡 + 𝐶)2
 

Μένει να βρούμε το ω της καταστατικής εξίσωσης με μια 

διαίρεση κατά μέλη των 2 παραπάνω εκφράσεων (𝜔 =
𝑝

𝜌
) 

και  το Λ(t) από την  𝛬(𝑡) =
1

2
𝜌(𝑡)(𝜔 − 1). Έτσι λοιπόν 

έχουμε τις εκφράσεις: 

 

 

 

ω = −16Α2 ((π +
λ

16
)m −

5

2
π −

5

16
λ) (Amt + C)

2
m

+
24K(π +

λ
6
(Amt + c)2)

24K(π +
λ
12)

(Amt + C)2 + ((m+ 1)λ + 24π)Α2
 



 
 

77 
 

 

Λ = −
3λ (Κλ(Αmt + C)

2m−2
m + (8π + 2λ −m(8π + λ))Α2)

(192π2 + 40πλ + 3λ2)(Αmt + C)2
 

Σε αυτήν την μελέτη του παρόντος μοντέλου η πίεση είναι 

θετική και φθίνουσα συνάρτηση με τον χρόνο ξεκινώντας 

από μεγάλη τιμή και φτάνοντας σε μία πολύ μικρή θετική 

για επίπεδο και κλειστό σύμπαν. Η πυκνότητα ενέργειας ρ, 

είναι αρνητική για ανοιχτό σύμπαν και γι’ αυτό δεν γίνεται 

να έχουμε ανοιχτό σύμπαν σε αυτό το σενάριο. Για επίπεδα 

και κλειστά σύμπαντα αυτή τείνει στο μηδέν σε άπειρο 

χρόνο. Όσο για την Λ, αυτή είναι θετική, και τείνει στο 

μηδέν, σε καλή συμφωνία με τις παρατηρήσεις και θεωρίες 

μας γι’ αυτήν. Τέλος, 𝜔 =
1

3
 για Κ=0, δείχνοντας 

συμπεριφορά σύμπαντος γεμάτο ακτινοβολία. Η 

περίπτωση αυτή στο υπό μελέτη μοντέλο εξηγεί την 

επιβράδυνση σε εποχές ύλης και ακτινοβολίας και την 

επιτάχυνση στο πρώιμο σύμπαν καθώς και στο τωρινό. 

Αυτά φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 11: Οι γραφικές αναπαραστάσεις των μεγεθών p ,ρ , Λ, ω στο πρώτο σκέλος του μοντέλου 

ευσταθούς επίπεδου σύμπαντος με δυναμική κοσμολογική σταθερά 
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Θα συνεχίσουμε με την περίπτωση q<0. Για m=0 ,θα 

χρησιμοποιήσουμε την άλλη έκφραση του α στην εκθετική 

μορφή οπότε οι εξισώσεις μας, όπως και στο προηγούμενο 

σκέλος, θα δώσουν εκφράσεις της μορφής: 

(𝑑𝑠)2 = −(𝑑𝑡)2 + 𝐸𝑒2𝐷𝑡 [
𝑑𝑟2

1 − 𝐾𝑟2
+ (𝑟𝑑𝜃)2 + (𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜑)2] 

𝑝 =

120𝜆 (
5
3 (
𝜆 +

𝜋
6)
𝛫𝑒−2𝑀𝑡 + 𝐸2𝑀2 (𝜋 +

𝜆
8))

𝛦2(192π2 + 40πλ + 3λ2)
 

𝜌 =

72𝜆 (𝛫 (𝜋 +
𝜆
12)

𝛫𝑒−2𝑀𝑡 + 𝐸2𝑀2 (𝜋 +
𝜆
4))

𝛦2(192π2 + 40πλ + 3λ2)
 

𝜔 =
24𝛫 (𝜋 +

𝜆
6)
𝑒−2𝑀𝑡 + 40𝐸2𝑀2 (𝜋 +

𝜆
8)

24𝛫 (𝜋 +
𝜆
12)

𝑒−2𝑀𝑡 + 24𝐸2𝑀2 (𝜋 +
𝜆
24)

 

𝛬 = −

24𝜆 (
1
8
𝜆𝛫𝑒−2𝑀𝑡 + 𝐸2𝑀2 (𝜋 +

𝜆
8))

𝛦2(192π2 + 40πλ + 3λ2)
 

Στην υπό εξέταση περίπτωση επιτρέπεται μόνο επίπεδο 

σύμπαν καθώς το κλειστό και ανοιχτό θα δώσουν αρνητική 

πυκνότητα ενέργειας ή/και αστάθεια στην λύση μας. 

Παρόλο που πιστεύουμε ότι πλέον η κοσμολογική σταθερά 

είναι θετική , Λ>0 , η αρνητική Λ εδώ μπορεί να ερμηνεύσει 

το επιταχυνόμενο σύμπαν, θεωρώντας όμως ότι η 

επιτάχυνση αυτή δεν θα συνεχιστεί επ’ άπειρο, κάτι που 

επιβάλλει η θετική κοσμολογική σταθερά.  
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Μια τέτοια λύση στο μακρινό μέλλον θα οδηγήσει σε 

«Μεγάλη Σύνθλιψη» (Big Crunch) όπως προβλέπεται και σε 

απλά μοντέλα όπου η Λ<0 δρα ως άλλη μια συνιστώσα της 

βαρυτικής δύναμης, ενισχύοντας την έλξη. 

Στην διερεύνηση που κάναμε για τις τιμές του λ, αν αυτό 

πάρει τιμές λ<-8π  τότε θα έχουμε αστάθεια. Τι σημαίνει 

όμως «αστάθεια»; Το κριτήριό μας είναι ενεργειακό και η 

ταχύτητα του ήχου. Πρέπει να ισχύουν 𝜌 + 𝑝 ≥ 0, 𝜌 ≥ 0 

𝜌 + 3𝑝 ≥ 0, 𝜌 ≥ |𝑝| και προφανώς η ταχύτητα του ήχου 

𝑐𝑠 =
𝑑𝑝

𝑑𝜌
 να είναι θετική και να μην υπερβαίνει την μονάδα 

, δηλαδή την ταχύτητα του φωτός (σε γεωμετροποιημένες 

μονάδες). Αυτό ικανοποιείται όπως είπαμε για λ>0 όταν 

Κ=0, δηλαδή επίπεδο σύμπαν, αλλά δεν ικανοποιείται για 

λ<-8π. Συνεπώς, αυτή η λύση δεν είναι συμβατή. 

Τι μελετήσαμε λοιπόν σε αυτό το δυναμικό μοντέλο για 

κοσμολογική σταθερά Λ(t)?  Επιλέξαμε να εργαστούμε με 

τροποποιημένη βαρύτητα f(R,T), επιλέγοντας γραμμική 

μορφή με την βοήθεια μιας παραμέτρου λ. Κατόπιν 

επιλογής έκφρασης για την Η και την α , αντικαταστήσαμε 

στις εξισώσεις και πήραμε δυο εκφράσεις για την 

κοσμολογική σταθερά: (i) μια θετική που περιγράφει καλά 

την πληθωριστική διαστολή στο πρώιμο σύμπαν καθώς και 

την διαστολή στην σύγχρονη εποχή με ενδιάμεσες εποχές 

επιβράδυνσης λόγω ακτινοβολίας και ύλης, και (ii) 
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μια αρνητική έκφραση της Λ που σκοπό έχει να 

«περιορίσει» την απ’ άπειρο διαστολή  

 

Μοντέλο 2ο : Σύμπαν με ταλαντωτική 

συμπεριφορά κοσμολογικής σταθεράς Λ σε 

τροποποιημένη βαρύτητα f(R,T) 

 

  Σε αυτό το μοντέλο θα αναζητήσουμε περιοδικές  

λύσεις των μεγεθών που μελετήσαμε στο προηγούμενο 

μοντέλο, δηλαδή θα πάρουμε εκφράσεις που θα έχουν 

τριγωνομετρικές συναρτήσεις του χρόνου [21]. Και σε 

αυτό το μοντέλο η κοσμολογική σταθερά θα είναι 

αρνητική, θα έχουμε μικρή ενεργειακή πυκνότητα ρ  και 

αρκετή αρνητική πίεση p (κάτι που άλλωστε 

χαρακτηρίζει την σκοτεινή ενέργεια ως κοσμολογική 

σταθερά)  ώστε να υπάρχει διαστολή.  

  Ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι παρόμοια 

μοντέλα είχαν αναλυθεί στην βιβλιογραφία και 

παλιότερα χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, γιατί σε κάθε κύκλο 

ταλάντωσης η εντροπία θα πρέπει να αυξάνει με βάση 

τους θερμοδυναμικούς νόμους. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι 

κάθε κύκλος θα έχει και μεγαλύτερη διάρκεια, άρα το 

σενάριο το τωρινό σύμπαν να βρίσκεται σε κάποια φάση  
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ταλάντωσης παλαιότερου σύμπαντος θα έχανε το νόημα 

του γιατί ο πρώτος κύκλος ταλάντωσης θα ξεκινάει από 

την μοναδικότητα του Big Bang, χωρίς να έχουμε 

κίνητρο μελέτης τέτοιου μοντέλου. Όμως με την ένδειξη 

που έχουμε για ύπαρξη σκοτεινής ενέργειας και την 

εναπόθεση αυτής της έννοιας στην κοσμολογική 

σταθερά λύνεται το πρόβλημα εντροπίας σε κάθε κύκλο 

και το ταλαντωτικό μοντέλο αποκτά και πάλι νόημα 

μελέτης. Επιπλέον τέτοιο μοντέλο λύνει το 

πρόβλημα/παράδοξο της κοσμικής σύμπτωσης (cosmic 

coincidence) που αναφέραμε και στο προηγούμενο 

μοντέλο μέσω της υπόθεσης ότι σε κάθε κύκλο 

συμβαίνουν φυσικές μεταβολές κατά την περίοδο 

επιτάχυνσης. 

 Ερχόμαστε λοιπόν σε πιο πρακτικά ζητήματα και αφού 

ζητούμε ταλαντωτικό μοντέλο θα θεωρήσουμε ότι η 

παράμετρος επιβράδυνσης δίνεται από τον εξής 

νόμο[18]: 

𝑞(𝑡) = −
�̈�𝑎

𝑎2̇
= 𝑚𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑡) − 1                           (1) 

όπου m , k >0 σταθερές. Θέλουμε να βρούμε μια έκφραση 

για τον παράγοντα διαστολής α(t). Έχοντας την (1) στα 

χέρια μας, θεωρούμε ότι �̇� = 𝑢𝑎 (2) και αντικαθιστούμε 

στην (1) παίρνοντας  

−�̇� = 𝑚𝑢2cos (𝑘𝑡). Λύνοντας την διαφορική αυτή με 

μέθοδο διαχωρισμού μεταβλητών παίρνουμε εύκολα  
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u(𝑡) =
k

msin(kt)+c
 , με c σταθερά που προκύπτει κατά την 

ολοκλήρωση. Παρατηρώντας τον ορισμό (2) και 

ενθυμούμενοι τον ορισμό της σταθεράς Hubble, 𝛨 =
�̇�

𝛼
 

θα έχουμε ότι, 

𝐻 = u(𝑡) =
k

msin(kt) + c
 

Για την εύρεση έκφρασης του α(t) θα 

αντικαταστήσουμε την u(t) στην (2) και έτσι παίρνουμε:   

�̇�

𝛼
=

k

msin(kt) + c
 

Για να μην εμφανιστεί κάποιος απειρισμός στην 

μαθηματική λύση μας, θα ολοκληρώσουμε επιλέγοντας 

c>m παίρνοντας έτσι  

𝛼(𝑡) = 𝐴𝑒𝑥𝑝 [
2

√𝑐2−𝑚2
arctan (

(𝑐𝑡𝑎𝑛(
𝑘𝑡

2
)+𝑚)

√𝑐2−𝑚2
)]  (3) 

όπου Α,c σταθερές ολοκλήρωσης. Πέραν της απαίτησης 

c>m(που καταλαβαίνουμε πλέον γιατί υπάρχει αν 

κοιτάξουμε την υπόρριζη ποσότητα) θέλουμε ακόμη η 

διαφορά τους c-m να είναι όσο πιο μικρή γίνεται για να 

έχουμε καλή ταύτιση με τις παρατηρήσεις. 

Παρατηρούμε ότι και στην παράμετρο Hubble και στην 

παράμετρο διαστολής α , έχουμε τριγωνομετρικές  
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ποσότητες που είναι χαρακτηριστικές ταλαντωτικών 

περιγραφών/μοντέλων και άρα έχουμε επιτύχει μια 

πρώτη περιγραφή του ομώνυμου μοντέλου. Έχοντας 

στο νου μας ότι  

1 + 𝑧 =
𝜆𝜋𝛼𝜌

𝜆𝜀𝜅𝜋
=
𝛼(𝑡𝜋𝛼𝜌)

𝛼(𝑡𝜀𝜅𝜋)
  με 𝑡𝜋𝛼𝜌 = 𝑡0, 𝑎(𝑡𝑜) = 1 προκύπτει 

1 + 𝑧 =
1

𝛼(𝑡𝜀𝜅𝜋)
.  Λύνοντας την (3) ως προς χρόνο 

εισάγοντας και την ερυθρομετατόπιση z παίρνουμε  

𝑡 =
2

𝑘
arctan [

1

𝑐
(√𝑐2 −𝑚2 −𝑚) 𝑡𝑎𝑛 (

1

2
(√𝑐2 −𝑚2) 𝑙𝑛 (

1

𝐴(1 + 𝑧)
))] 

Ακριβώς όμοια με το προηγούμενο μοντέλο που 

αναλύσαμε, θα ξεκινήσουμε από την ίδια δράση  

S =
1

16𝜋
∫𝑓(𝑅, 𝑇)√−𝑔𝑑4𝑥 + ∫𝐿𝑚√−𝑔𝑑

4𝑥 

και θα καταλήξουμε στην ίδια έκφραση,  

𝑓𝑅(𝑅, 𝑇)𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝑓(𝑅, 𝑇)𝑔𝜇𝜈 + (𝑔𝜇𝜈▢ − ∇μ∇ν)𝑓𝑅(𝑅, 𝑇)

= 8𝜋𝛵𝜇𝜈 − 𝑓𝑇(𝑅, 𝑇)𝑇𝜇𝜈 − 𝑓𝑇(𝑅, 𝑇)𝛩𝜇𝜈 

Παίρνοντας την απόκλιση του τανυστή ενέργειας-ορμής 

θα οδηγηθούμε στην έκφραση, 

∇𝜇𝛵𝜇𝜈 =
𝑓𝑇(𝑅, 𝑇)

8𝜋 − 𝑓𝑇(𝑅, 𝑇)
[(𝛵𝜇𝜈 + 𝛩𝜇𝜈)∇

𝜇𝑙𝑛𝑓𝑇(𝑅, 𝑇) + ∇
𝜇𝛩𝜇𝜈 −

1

2
𝑔𝜇𝜈∇

𝜇𝛵] 
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Μια τέτοια έκφραση είναι ισοδύναμη με την παραβίαση 

της διατήρησης ενέργειας-ορμής στην f(R,T). 

Διαλέγουμε και εδώ γραμμική έκφραση  

𝑓(𝑅, 𝑇) = 𝑓1(𝑅) + 𝑓2(𝑇) με 𝑓1(𝑅) = 𝑅 και 𝑓2(𝑇) = 𝑇 

χωρίς βοηθητικές σταθερές λ , και άρα 𝑓(𝑅, 𝑇) = 𝑅 + 𝑇. 

Εκτελώντας πανομοιότυπες πράξεις με το πρώτο μοντέλο, 

θα λάβουμε την εξής μορφή για τις εξισώσεις πεδίου,  

Gμν − (p +
1

2
T) gμν = (8π + 1)Τμν  με  

𝛬(𝑡) = −
1

2
(𝜌(𝑡) − 𝑝(𝑡)) όπως και πριν. Την παράμετρο λ 

δεν την εισάγουμε σε αυτό το μοντέλο καθώς δεν 

προσδίδει τίποτα παραπάνω στην μελέτη του και δεν έχει 

κάποια φυσική σημασία. Oι αντίστοιχες εξισώσεις 

Friedmann και επιτάχυνσης εδώ γίνονται 

𝛨2 =
8𝜋+1

3
𝜌 +

1

3
𝛬(𝑡) και 

𝛼

𝛼

̈ = −
8𝜋+1

6
(𝜌 + 3𝑝) +

𝛬(𝑡)

3
 

όπου έχουμε θεωρήσει ότι Κ=0, δηλαδή μιλάμε για 

επίπεδο σύμπαν. 

Αντικαθιστώντας σε αυτές τις δύο εξισώσεις την έκφραση 

που υπολογίσαμε για το α(t) λαμβάνουμε: 

𝑝(𝑡)

=

1
64(

32𝑚𝑘2 (𝜋 +
1
16)

cos2 (
1
2𝑘𝑡
) − 𝑘2(16𝜋𝑚 + 24𝜋 + 𝑚 + 3))

(𝜋2 +
𝜋
8) (

−4𝑚2 cos4 (
1
2
𝑘𝑡) + 4𝑚2 cos2 (

1
2
𝑘𝑡) + 4𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠 (

1
2
𝑘𝑡) sin (

1
2
𝑘𝑡) + 𝑐2)
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𝜌(𝑡)

=
−
1
64
𝑘2(2𝑚𝑐𝑜𝑠2 (

1
2
𝑘𝑡) − 24𝜋 −𝑚 − 3)

(𝜋2 +
𝜋
8) (

−4𝑚2 cos4 (
1
2
𝑘𝑡) + 4𝑚2 cos2 (

1
2
𝑘𝑡) + 4𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠 (

1
2
𝑘𝑡) sin (

1
2
𝑘𝑡) + 𝑐2)

 

(Προσοχή εδώ να μην γίνει σύγχυση του K ( καμπυλότητα) με 

το k που είναι σταθερά!). Για τα ω και Λ όπως και στο 

προηγούμενο μοντέλο, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις 

που τα ορίζουν παίρνουμε :  

𝜔(𝑡) = −
32𝑚𝑘2 (𝜋 +

1
16)

cos2 (
1
2𝑘𝑡
) − 𝑘2(16𝜋𝑚 + 24𝜋 +𝑚 + 3)

𝑘2(2𝑚𝑐𝑜𝑠2 (
1
2
𝑘𝑡) − 24𝜋 −𝑚 − 3)

 

𝛬(𝑡)

=
1

8𝜋

𝑘2(2𝑚𝑐𝑜𝑠2 (
1
2
𝑘𝑡) − 𝑚 − 3)

(−4𝑚2 cos4 (
1
2
𝑘𝑡) + 4𝑚2 cos2 (

1
2
𝑘𝑡) + 4𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠 (

1
2
𝑘𝑡) sin (

1
2
𝑘𝑡) + 𝑐2)

 

Παρατηρούμε ότι η κοσμολογική σταθερά σε αυτό το 

μοντέλο έχει ξεκάθαρα ταλαντωτική συμπεριφορά. 

Ακόμη να σχολιάσουμε ότι για να προκύψουν οι 

εκφράσεις αυτές έχουμε χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες 

τριγωνομετρικές ταυτότητες. Αναπαράσταση αυτών 

φαίνεται στην εικόνα 12 που ακολουθεί, η οποία 

συνοδεύεται από κατάλληλο σχολιασμό της 

συμπεριφοράς των μεγεθών στις διάφορες περιοχές. 
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Εικόνα 12: Η ταλαντωτική συμπεριφορά των p, ρ Λ ω Η q όπως μελετήθηκαν σε αυτό το 

μοντέλο. 

 

Στις γραφικές αναπαραστάσεις της εικόνας 12, 

φαίνονται ξεκάθαρα οι αναμενόμενες μορφές των 

αντίστοιχων μεγεθών ως συναρτήσεις του χρόνου. Για 

𝑡 → 0 η πίεση ήταν θετική στην περίοδο 

επιβραδυνόμενης διαστολής, ενώ γίνεται αρνητική στην 

τωρινή εποχή όπου έχουμε επιταχυνόμενη διαστολή 

χωρίς «ιδιαίτερες» τιμές που θα έβγαζαν απειρισμούς. Η  
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αρνητική πίεση αντιστοιχεί όπως γνωρίζουμε σε 

απωθητική δύναμη, που δρα ενάντια στην βαρύτητα 

στην τωρινή εποχή ενώ η θετική πίεση κυριαρχεί στην 

εποχή επιβράδυνσης και δρα συμπληρωματικά στην 

βαρύτητα. Σημειώνουμε ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο 

f(R,T), η έκφραση που επιλέξαμε δεν εμφανίζει 

επιπλοκές στα Η, α , Λ. Η πυκνότητα ενέργειας ρ 

εμφανίζεται άπειρη όταν t=0 και μετά τείνει στο μηδέν 

με πιθανό απειρισμό σε μετέπειτα χρονικό σημείο στην 

διάρκεια ζωής του σύμπαντος, ξεκινώντας έτσι νέο 

κύκλο ταλάντωσης. Η κοσμολογική σταθερά 

ταλαντώνεται ενώ παραμένει αρνητική. Ο παράγοντας 

επιβράδυνσης q κυμαίνεται μεταξύ -3 και 1. Ξεκινά από 

θετικές τιμές και φτάνει σε μέγιστη αρνητική προτού 

ξανακατευθυνθεί προς θετικές τιμές. Αυτή η διακύμανση 

γίνεται κατανοητή αν θυμηθούμε ότι q>0 σημαίνει 

επιβράδυνση και q<0 σημαίνει επιτάχυνση. Άρα σε κάθε 

κύκλο το σύμπαν θα επιταχύνει μετά από μια περίοδο 

επιβράδυνσης. Θα κλείσουμε την περιγραφή αυτού του 

μοντέλου αναφερόμενοι στην συμπεριφορά του ω της 

καταστατικής εξίσωσης. Αυτό κυμαίνεται μεταξύ 

−2.25 ≤ 𝜔 ≤
1

3
.  Η αφετηρία του δηλαδή είναι μια εποχή 

ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στην τιμή 
1

3
 και αρχίζει να 

φθίνει προς το 0, το οποίο αντιστοιχεί σε εποχή 

ύλης/σκόνης. Στην συνέχεια, κατευθύνεται προς την 

εποχή σκοτεινής ενέργειας για  
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κοσμολογική σταθερά, 𝜔 = −1 και ξεπερνάει αυτό 

φτάνοντας στην εποχή των πεδίων φάντασμα (phantom 

fields) εμφανίζοντας συμπεριφορά “Quintom”. To 

Quintom είναι ένα δυναμικό μοντέλο σκοτεινής 

ενέργειας που διαφέρει από κοσμολογική σταθερά, 

Quintessence, Phantom, Scalar fields, Chaplygin gas 

κλπ[18] με το βασικό χαρακτηριστικό να είναι η ομαλή 

μετάβαση του ω από το -1 όπως φαίνεται άλλωστε στην 

μορφή της γραφικής του παράστασης. Όλες αυτές είναι 

μορφές σκοτεινής ενέργειας που αντιστοιχούν σε 

διαφορετικό εύρος τιμών για την παράμετρο της 

καταστατικής εξίσωσης ω. Θα τα αναφέρουμε πολύ 

συνοπτικά προς το τέλος του κεφαλαίου, ώστε να 

έχουμε μια γενικότερη εικόνα περί σκοτεινής ενέργειας. 

Μάλιστα, στην επόμενη ενότητα θα αναπτύξουμε ένα 

μοντέλο με Λ(t) και βαθμωτά πεδία (scalar fields). 

Τελειώνουμε σημειώνοντας ότι όταν το ω φτάσει την 

τιμή -2.25 θα αρχίζει να αυξάνει και πάλι, εκτελώντας εκ 

νέου κύκλους ταλάντωσης. 

 Συνοψίζοντας, το σημαντικότερο στοιχείο στο μοντέλο 

αυτό είναι ότι περιγράφει μια ταλαντωτική 

συμπεριφορά του σύμπαντος που μπορεί να 

συμφωνήσει με τα πειραματικά δεδομένα και να 

αποφύγει απειρισμούς που προκαλούν μαθηματικές 

ανωμαλίες. 
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Μοντέλο 3ο : Βαθμωτά Πεδία και 

χρονομεταβαλλόμενη κοσμολογική σταθερά Λ 

σε τροποποιημένη βαρύτητα f(R,T) για τύπου 

Ι Bianchi Σύμπαν  

 

Σε αυτό το μοντέλο θα μελετήσουμε μια ιδιαίτερη 

περίπτωση σκοτεινής ενέργειας. Αν και η βάση μας θα 

είναι εν τέλει η κοσμολογική σταθερά Λ, θα εισάγουμε 

και βαθμωτά πεδία (scalar fields) [22]. Τα βαθμωτά 

πεδία εμφανίζονται σε μοντέλα quintessence και K-

essence. Η Κ-essence μορφή σκοτεινής ενέργειας 

βασίζεται στην ιδέα ότι η σκοτεινή ενέργεια αποτελεί 

συνιστώσα ενός ελάχιστα συζευγμένου βαθμωτού 

πεδίου με μη κανονική κινητική ενέργεια που οδηγεί σε 

αρνητική πίεση και άρα επιτάχυνση της διαστολής. 

Παρόμοια προϋπόθεση οδηγεί και σε μελέτη μοντέλου 

quintessence, ωστόσο ο πραγματικός λόγος που κοιτάμε 

την σύζευξη των βαθμωτών πεδίων είναι το πρώιμο 

σύμπαν. Συγκεκριμένα, είναι πολύ χρήσιμα στην μελέτη 

της πρώιμης εποχής κυρίως στην περίοδο πληθωρισμού 

καθώς και στην σύγχρονη επιταχυνόμενη διαστολή , 

θεωρώντας διάφορες μορφές δυναμικού (σταθερό, 

δυναμικό σε κάποια δύναμη, δυναμικό εκθετική μορφή, 

κλπ). 
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Για άλλη μια φορά θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας 

από μία δράση S και την αντίστοιχη Lagrangian. Εδώ 

βέβαια η Lagrangian θα είναι των scalar fields και όχι 

της ύλης, 𝐿𝑚, όπως ήταν στα προηγούμενα μοντέλα. 

Αυτή η δράση λοιπόν είναι της μορφής  

S =
1

2
∫[𝑓(𝑅, 𝑇) + 2𝐿𝜑]√−𝑔𝑑

4𝑥     (1) 

Προφανώς και εδώ οι ποσότητες που εμφανίζονται 

έχουν την συνήθη σημασία με τα προηγούμενα δύο 

μοντέλα, δηλαδή f(R,T) είναι η συνάρτηση για την 

τροποποιημένη βαρύτητα, 𝐿𝜑 η  λαγκρανζιανή των 

βαθμωτών πεδίων και g  ο μετρικός τανυστής. Για τον 

τανυστή ενέργειας-ορμής ισχύουν τα ίδια με πριν, 

δηλαδή  

𝛵𝜇𝜈 = −
2

√−𝑔

𝛿(√−𝑔𝐿𝜑)

𝛿(𝑔𝜇𝜈)
 και Tμν = gμνL𝜑 − 2

∂L𝜑

∂gμν
 . Εφόσον η 

𝐿𝜑 εξαρτάται μόνο από το 𝑔𝜇𝜈 και όχι παραγώγους του, 

κάνοντας χρήση της ιδιότητας 𝑔𝜇𝜈𝑔𝜇𝜈 = 1, παίρνουμε 

την έκφραση του τανυστή 𝛵𝜇𝜈 . Ακολουθώντας πιστά 

τους συλλογισμούς του πρώτου μοντέλου στο θέμα των 

πράξεων θα καταλήξουμε και πάλι σε έκφραση της 

μορφής   

𝑓𝑅(𝑅, 𝑇)𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝑓(𝑅, 𝑇)𝑔𝜇𝜈 + (𝑔𝜇𝜈▢ − ∇μ∇ν)𝑓𝑅(𝑅, 𝑇)

= 𝛵𝜇𝜈 − 𝑓𝑇(𝑅, 𝑇)𝑇𝜇𝜈 − 𝑓𝑇(𝑅, 𝑇)𝛩𝜇𝜈           (2) 
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με τον παράγοντα 8π να μην υπάρχει μπροστά από το 

𝛵𝜇𝜈  καθώς εδώ έχουμε αυτήν την συγκεκριμένη μορφή 

δράσης (1). Κάνοντας μια συστολή δεικτών στην (2) 

οδηγούμαστε στην εξίσωση 

𝑅𝑓𝑅(𝑅, 𝑇) + 3▢fR(𝑅, 𝑇) − 2𝑓(𝑅, 𝑇)

= 𝑇 − 𝑇𝑓
𝑇
(𝑅, 𝑇) − 𝑓

𝑇
(𝑅, 𝑇)𝛩 

Επιλέγουμε τώρα ως συνήθως την μορφή της f(R,T) και 

η επιλογή μας θα είναι γραμμική και πάλι με μια μικρή 

παραλλαγή συγκριτικά με τα άλλα δύο μοντέλα. Έχουμε 

λοιπόν ότι 𝑓(𝑅, 𝑇) = 𝑅 + 2ℎ(𝑇) με ℎ(𝑇) = 𝜆𝑇. 

Αντικαθιστούμε την έκφραση της f στην εξίσωση (2) με 

σκοπό να εμφανίσουμε την κοσμολογική σταθερά, χωρίς 

όμως  ακόμη να γράψουμε εκπεφρασμένα την h(Τ), και 

παίρνουμε 

𝑅𝜇𝜈 −
1

2
𝑅𝑔𝜇𝜈 = 𝛵𝜇𝜈 − 2(𝛵𝜇𝜈 + 𝛩𝜇𝜈)ℎ

′(𝑇) + ℎ(𝑇)𝑔𝜇𝜈 + 𝛬𝑔𝜇𝜈  

Με την υπόθεση ότι το σύμπαν είναι γεμάτο με βαθμωτά 

πεδία συζευγμένα με την βαρύτητα, ο τανυστής 

ενέργειας ορμής για το φ με δυναμικό V(φ) θα γίνει 

 𝛵𝜇𝜈 = 휀𝜕𝜇𝜑𝜕𝜈𝜑 − [2𝜕𝑙𝜑𝜕
𝑙𝜑 − 𝑉(𝜑)] 𝑔𝜇𝜈 με 휀 = ±1 να 

αντιστοιχεί σε πεμπτουσία και phantom scalar fields 

αντίστοιχα. Η λαγκραντζιανή μας θα έχει την μορφή 

𝐿𝜑 = −
1

2
휀𝜑′2 + 𝑉(𝜑) με τον τόνο να δηλώνει παράγωγο 

ως προς χρόνο.  
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Για Θ ,Θμν = −2Tμν + gμνL𝜑 −
2gαβ ∂2L𝜑

∂gμν ∂gαβ
   ακριβώς όπως 

στο πρώτο μοντέλο ,και εδώ λόγω της 𝐿𝜑θα γίνει , 

𝛩𝜇𝜈 = −2𝛵𝜇𝜈 − (
1

2
휀𝜑′2 − 𝑉(𝜑))𝑔𝜇𝜈 

και το ίχνος του Τ προκύπτει ως 

𝛵 = −휀𝜑′2 + 4𝑉(𝜑) 

Η μετρική που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το μοντέλο 

είναι για χωρικά ομογενές αλλά ανισότροπο σύμπαν τύπου 

Bianchi I. Για τη μελέτη του μοντέλου θα ξεχάσουμε την 

αυστηρή κοσμολογική αρχή. Άλλωστε σε πρόσφατες 

παρατηρήσεις (πχ WMAP), δεν υπάρχει απόλυτη 

ισοτροπία στο σύμπαν. 

Η μετρική μας λοιπόν θα είναι : 

𝑑𝑠2 = 𝑑𝑡2 − 𝐴2(𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2) − 𝐵2𝑑𝑧2,  

με Α,Β συναρτήσεις μόνο του χρόνου. Ορίζουμε τις 

κατευθυντήριες παραμέτρους Hubble ως  

𝐻1 ≡
𝐴′

𝐴
 𝜅𝛼𝜄 𝛨2 ≡

𝛣′

𝛣
 ενώ 𝛨 =

2𝛨1+𝛨2

3
. Ορίζουμε ακόμη την 

βαθμωτή διαστολή αυτής της μετρικής (scalar expansion 

factor) ως 𝜃 = 3𝛨. Ο γνωστός μας παράγοντας διαστολής 

θα δίδεται από 𝛼 = (𝛢2𝛣)(
1

3
)
 άρα ο όγκος προφανώς 𝑽 =

𝑎3(θα τον δηλώνουμε με έντονη γραμματοσειρά για να μην 

προκληθεί σύγχυση με το δυναμικό). 
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Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις πεδίου με την 

μετρική που έχουμε σε αυτό το μοντέλο αντικαθιστώντας 

με ℎ(𝑇) = 𝜆𝛵. Σε συνδυασμό με τις τελευταίες σχέσεις 

μεταξύ των μεγεθών που αναφέραμε παίρνουμε: 

𝛨1
2 + 2𝛨1𝛨2 = −

2𝜆 + 1

2
휀(𝜑′)2 − (4𝜆 + 1)𝑉(𝜑) − 𝛬(𝑡)   (3) 

𝐻1
′ + 𝐻2

′ + 𝐻1
2 + 𝐻2

2 + 𝐻1𝐻2

=
2𝜆 + 1

2
휀(𝜑′)2 − (4𝜆 + 1)𝑉(𝜑) − 𝛬(𝑡)   (4) 

2𝐻1
′ + 3𝐻1

2 =
2𝜆 + 1

2
휀(𝜑′)2 − (4𝜆 + 1)𝑉(𝜑) − 𝛬(𝑡)   (5) 

Από (3) , (4) λύνουμε ως προς την κοσμολογική σταθερά, 

και λαμβάνουμε 

𝛬(𝑡) = −
1

2
[(8𝜆 + 2)𝑉(𝜑) + 𝛨1

′ + 𝛨2
′ + 2𝛨1

2 + 𝛨2
2 + 3𝛨1𝛨2  (6) 

Σε αυτό το μοντέλο τα βαθμωτά πεδία δηλώνουν ξεκάθαρα 

την παρουσία τους στην έκφραση της κοσμολογικής 

σταθεράς μέσω του δυναμικού V(φ). Αν τώρα 

αντικαταστήσουμε την (6) στην (3) και λύσουμε ως προς 

την ποσότητα (𝜑′)2 θα λάβουμε,  

(𝜑′)2 =
1

(2𝜆 + 1)휀
[𝛨1
′ +𝛨2

′ +𝛨2
2 −𝛨1𝛨2]    (7) 
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Στην συνέχεια θα υποθέσουμε πιθανές μορφές δυναμικών 

και θα παίρνουμε αντίστοιχες λύσεις από τις εξισώσεις (6) 

και (7), τις οποίες θα συνοδεύσουμε με τις αντίστοιχες 

γραφικές παραστάσεις. 

Ξεκινούμε από τις εκφράσεις των Α,Β . Αυτές βρίσκονται με 

αντικατάσταση των σχέσεων που τα περιγράφουν της 

σελίδας 93, στις σχέσεις (3), (4), (5). Μετά την επίλυση των 

αντίστοιχων διαφορικών εξισώσεων παίρνουμε 

𝛢 = 𝑽
1
3𝑙2

1
3exp (

𝑙1
3
∫
1

𝑽
𝑑𝑡) 

𝐵 = 𝑽
1
3𝑙2
−
2
3exp (−2

𝑙1
3
∫
1

𝑽
𝑑𝑡) 

με 𝑙1, 𝑙2 σταθερές ολοκλήρωσης. 

Από εδώ και πέρα, όπως είπαμε, μπορούμε να επιλέγουμε 

διάφορες μορφές για το δυναμικό, αλλά θα χρειαστούμε 

και σχέσεις για την μεταβολή του όγκου με τον χρόνο. Οι 

πιο κλασικές επιλογές για την μεταβολή του όγκου με τον 

χρόνο είναι 𝑽 = 𝑡𝑞  και 𝑽 = 𝑒𝑞𝑡   δηλαδή ένας νόμος απλής 

ύψωσης σε δύναμη και ένας εκθετικός νόμος. Πιθανώς σε 

άλλα μοντέλα μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιάζει ένας 

ταλαντωτικός νόμος για τον όγκο που θα ταίριαζε ίσως με 

τον δεύτερο μοντέλο, οπότε θα υποθέταμε κάποια 

τριγωνομετρική μορφή. Κρίνοντας όμως από τις  
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παρατηρήσεις και την ραγδαία διαστολή του σύμπαντος 

ίσως είναι σοφότερο στο παρόν μοντέλο να εκθετικό νόμο 

μεταβολής του όγκου και να αγνοήσουμε την μάλλον πιο 

αργή -συγκριτικά- μεταβολή που μας δίνει ο πρώτος νόμος 

μεταβολής. 

Επιλέγοντας λοιπόν 𝑽 = 𝑒3𝑛𝑡  οι ποσότητες Α,Β κατόπιν 

εκτέλεσης του ολοκληρώματος μέσα στο εκθετικό θα 

γίνουν 

𝐴 = 𝑙2

1
3 exp [𝑛𝑡 −

𝑙1𝑒
−3𝑛𝑡

9𝑛
] 

𝐵 = 𝑙2
−
2
3 exp [𝑛𝑡 +

2𝑙1𝑒
−3𝑛𝑡

9𝑛
] 

Σημειώνουμε ότι το n είναι απλά μια σταθερά. Από τους 

ορισμούς των κατευθυντηρίων σταθερών Hubble 𝛨1, 𝛨2 

παίρνουμε εύκολα (με προσοχή στις παραγωγίσεις)  

𝛨1 = 𝑛 +
𝑙1
3
𝑒−3𝑛𝑡  

𝐻2 = 𝑛 −
2𝑙1
3
𝑒−3𝑛𝑡  

 

Θα παραθέσουμε για λόγους πληρότητας μόνο την 

παραγώγιση για την πρώτη περίπτωση, 
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𝛢′ = 𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒−
𝑙1𝑒

−3𝑛𝑡

9𝑛 −
𝑙1𝑐

9𝑛
𝑒𝑛𝑡(−3𝑛)𝑒−3𝑛𝑡𝑒−

𝑙1𝑒
−3𝑛𝑡

9𝑛

= 𝐴 (𝑛 +
𝑙1
3
𝑒−3𝑛𝑡)   𝜇휀 𝑐 = 𝑙2

1
3  𝜅𝛼𝜄 𝛨1 =

𝛢′

𝛢
 

Έχοντας ξεκαθαρίσει το σκεπτικό μας λοιπόν, μένει να 

επιλέξουμε μορφή δυναμικού. Τι πιο φυσιολογικό από το 

να επιλέξουμε σταθερό δυναμικό πρώτα? Οπότε για 

𝑉(𝜑) = 𝑉0 με αντικατάσταση στις (6) και (7) και με την 

βοήθεια των 𝐻1, 𝐻2 A, B παίρνουμε τις εκφράσεις  

𝛬 = −(4𝑉0𝜆 + 𝑉0 + 3𝑛
2) 

𝜑(𝑡) = −
√6𝑙1𝑒

−3𝑛𝑡

9𝑛√(2𝜆 + 1)휀
 

 
Εικόνα 13: Το scalar field συναρτήσει του χρόνου για διάφορες τιμές του n. 

Στην εικόνα 13 βλέπουμε μόνο την συμπεριφορά του φ η 

οποία συμφωνεί απόλυτα με την μαθηματική της μορφή. 

Δεν παραθέτουμε την μορφή της Λ σε γραφική παράσταση, 

καθώς με μια προσεκτική ματιά αυτή δεν εξαρτάται από  
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τον χρόνο. Επομένως για σταθερό δυναμικό στην εκθετική 

διαστολή του όγκου η κοσμολογική σταθερά είναι 

πραγματικά...σταθερά. Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση 

της ανάλυσης αυτού του μοντέλου συναρτήσει πεδίων, θα 

θεωρήσουμε και την εκθετική μορφή του δυναμικού ως 

𝑉(𝜑) = 𝑉0𝑒
−𝛽𝜑 

με β,𝑉0 θετικές σταθερές. Λαμβάνοντας και πάλι υπόψιν 

τις (6) και (7) και κρατώντας την έκφραση του δυναμικού 

(αντικαθιστούμε το φ στον εκθέτη) παίρνουμε, 

𝑉(𝑡) = 𝑉0exp (
(𝛽√6𝑙1𝑒

−3𝑛𝑡)

9𝑛√(2𝜆 + 1)휀
) 

𝛬(𝑡) = −(4𝜆 + 1)𝑉0 exp (
(𝛽√6𝑙1𝑒

−3𝑛𝑡)

9𝑛√(2𝜆 + 1)휀
) − 3𝑛2 

Για διάφορες τιμές των παραμέτρων πλέον μπορούμε να 

έχουμε τις γραφικές συμπεριφορές των δύο παραπάνω 

εκφράσεων. Επιλέγουμε  𝜆 = 1, 𝑛 = 1.2, 휀 = 1, 

𝑙1 = 10
−3, 𝑉0 =

3

2
. Συμπληρώνουμε το παρόν μοντέλο με 

τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις και έναν σχολιασμό 

των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν στην παραπάνω 

ανάλυση. 
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Εικόνα 14: Γραφικές αναπαραστάσεις του βαθμωτού δυναμικού και της Λ σε συνάρτηση με τον 

χρόνο για εκθετικό νόμο δυναμικού και όγκου 

Και οι δυο γραφικές παραστάσεις περιγράφουν πλήρως τις 

μαθηματικές εκφράσεις που απεικονίζουν. Παρατηρούμε 

ότι και σε αυτό το μοντέλο η κοσμολογική σταθερά είναι 

αρνητική και μάλιστα είναι αρνητική σταθερά (σταθερό 

δυναμικό) ή εκθετικά αρνητική (εκθετικός νόμος για το  
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δυναμικό). Τέλος και το βαθμωτό πεδίο είναι αρνητικό και 

ακολουθεί εκθετικό νόμο. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε 

από το μοντέλο είναι το πώς μεταβάλλεται η συμπεριφορά 

της κοσμολογικής σταθεράς-σκοτεινής ενέργειας, εάν 

υποθέσουμε την ύπαρξη βαθμωτών πεδίων σε σύζευξη με 

την βαρύτητα. 

 Κλείνοντας τις περιγραφές των τριών μοντέλων αυτού του 

κεφαλαίου οφείλουμε να σταθούμε μια στιγμή και να 

σκεφτούμε: Αν και είδαμε αρκετά μοντέλα με διαφορετικές 

υποθέσεις, κρατήσαμε ως κοινό παρονομαστή την 

τροποποιημένη βαρύτητα. Για ποικίλες μορφές της 

συνάρτησης f(R,T) θα έχουμε και διαφορετικό μοντέλο. 

Ωστόσο δεν θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποιο 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αν δεν πάρουμε τις 

κατάλληλες μετρήσεις-θαύμα.  

Θα ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο αυτό με την αναφορά σε 

άλλα εξωτικά μοντέλα σκοτεινής ενέργειας που δεν έχουν 

στην βάση τους την κοσμολογική σταθερά. Η αναφορά δεν 

θα είναι το ίδιο εκτεταμένη και αναλυτική με τις 

περιγραφές των τριών προηγούμενων μοντέλων, αλλά θα 

εστιάσει σε μια εγκυκλοπαιδική περιγραφή. 
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Και άλλη σκοτεινή ενέργεια… 

 

Στον 21ο αιώνα, ένα από τα βασικά ζητήματα που μας 

έχει κινήσει την περιέργεια είναι αδιαμφισβήτητα η 

φύση της σκοτεινής ενέργειας και ο λόγος ύπαρξης της. 

Η επιστημονική κοινότητα σύσσωμη προσπαθεί να 

δώσει εξηγήσεις δημιουργώντας μοντέλα που να 

ταιριάζουν σε υποθετικά σενάρια σκοτεινής ενέργειας. 

Βέβαια, πολλά τα μοντέλα, πολλές οι εικασίες, λίγες 

όμως οι παρατηρήσεις που έχουμε και καμία άμεση για 

την σκοτεινή ενέργεια! 

Δίνοντας έμφαση σε μοντέλα βαθμωτών πεδίων μπορεί 

κανείς να γνωρίσει μοντέλα quintessence, phantoms, K-

essence, tachyons, ghost condensate [19].Θα 

προτιμήσουμε την αγγλική ορολογία όταν 

αναφερόμαστε σε αυτές τις μορφές. Η ανάγκη να 

μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις πηγάζει από το γεγονός 

ότι η κοσμολογική σταθερά αντιστοιχεί σε ω=-1 όπως 

είπαμε, και δεν θέλουμε να αποκλείσουμε την δυναμική 

της καταστατικής εξίσωσης, δηλαδή την δυνατότητα 

αυτής να είναι διαφορετική στην κάθε εποχή. Το 

θεωρητικό υπόβαθρο αυτών των θεωριών βρίσκεται σε 

διάφορες επεκτάσεις του καθιερωμένου προτύπου της 

σωματιδιακής φυσικής, και ιδιαίτερα την θεωρία  
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χορδών (string theory). Όμως δεν θα επεκταθούμε σε 

αυτές τις θεωρίες στην παρούσα εργασία. 

Ι)Quintessence (πεμπτουσία) 

Περιγράφεται από απλά βαθμωτά πεδία σε ασθενή 

σύζευξη με την βαρύτητα. Η δράση της δίνεται από την 

S = ∫ [−
1

2
(∇𝜑)2 − 𝑉(𝜑)]√−𝑔 𝑑4𝑥 

με(∇𝜑)2 = 𝑔𝜇𝜈𝜕𝜇𝜑𝜕𝜈𝜑 και 𝑉(𝜑) το δυναμικό του 

βαθμωτού πεδίου. Για επίπεδο σύμπαν και με διαφόριση 

της δράσης ως προς φ παίρνουμε �̈� + 3𝛨�̇� +
𝑑𝑉

𝑑𝜑
= 0, 

ενώ ο τανυστής ενέργειας-ορμής δίνεται από έκφραση 

παρόμοια με του μοντέλου 3 που περιγράψαμε στην 

προηγούμενη ενότητα  

𝛵𝜇𝜈 = 𝜕𝜇𝜑𝜕𝜈𝜑 − [
1

2
𝑔𝛼𝛽𝜕𝛼𝜑𝜕𝛽𝜑 − 𝑉(𝜑)] 𝑔𝜇𝜈 

𝜌 = −𝛵0
0 =

1

2
𝜑2̇ + 𝑉(𝜑) και 𝑝 = 𝛵𝑖

𝑖 =
1

2
𝜑2̇ − 𝑉(𝜑)  

Αυτά με την σειρά τους αν τα αντικαταστήσουμε στην 

γνωστή μας πλέον εξίσωση Friedmann και την εξίσωση 

επιτάχυνσης θα πάρουμε 𝐻2 =
8𝜋𝐺

3
[
1

2
𝜑2̇ + 𝑉(𝜑)]   και 

 
�̈�

𝛼
= −

8𝜋𝐺

3
[
1

2
𝜑2̇ − 𝑉(𝜑)]. Έχοντας τέτοιες διαφορικές 

εξισώσεις στα χέρια μας μπορούμε με υπόθεση 

διαφόρων μετρικών και μορφών δυναμικού να πάρουμε  
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και αντίστοιχες λύσεις, όπως κάναμε και στα μοντέλα 

που αναλύσαμε προηγουμένως. Η καταστατική εξίσωση 

εδώ παίρνει τη μορφή 𝜔𝜑 =
[𝜑2̇−𝑉(𝜑)]

𝜑2̇+𝑉(𝜑)
 . 

ΙΙ)K-essence 

Αν η πεμπτουσία βασίζεται σε τροποποιήσεις του 

δυναμικού των βαθμωτών πεδίων για να ερμηνεύσει την 

επιταχυνόμενη διαστολή, η K-essence βασίζεται σε 

τροποποιήσεις της κινητικής ενέργειας των βαθμωτών 

πεδίων. Η γενικότερη μορφή δράσης της είναι της μορφής  

S = ∫𝑝(𝜑, 𝛸)√−𝑔 𝑑4𝑥  

όπου 𝛸 = −
1

2
(∇𝜑)2 και η p(φ, Χ) αναφέρεται στην 

πυκνότητα πίεσης (αυτό το μοντέλο συνδέεται άμεσα με τη 

θεωρία χορδών). Εδώ θα αναφέρουμε απλά τις 

συναρτήσεις  

p(φ, Χ) = 𝑓(𝜑)(−𝛸 + 𝛸2) και 

 𝜌 = 2𝑋
𝜕𝑝

𝜕𝑋
− 𝑝 = 𝑓(𝜑)(−𝛸 + 3𝛸2) 

Οπότε, 𝜔𝜑𝜅 =
𝑝

𝜌
=

1−𝛸

1−3𝛸
. Για Χ σταθερό αυτό το ω δεν θα 

μεταβάλλεται ενώ την καταστατική εξίσωση της 

κοσμολογικής σταθεράς την παίρνουμε για 𝛸 =
1

2
. 

ΙΙΙ)Tachyon Field 
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Το πεδίο «ταχυονίων» είναι εξαιρετικά εξωτικό. Τα 

ταχυόνια είναι εντελώς υποθετικά σωμάτια που 

εμφανίζονται σε θεωρίες χορδών και είναι αρκετά δύσκολο 

να δώσουν μοντέλα σκοτεινής ενέργειας κάποιας πιο 

«ευνόητης» φυσικής σημασίας. Από τη θεωρία χορδών η 

δράση του ταχυονικού πεδίου θα είναι ,  

S = −∫𝑉(𝜑) 𝑑4𝑥 √−det(𝑔𝑎𝑏 + 𝜕𝑎𝜑𝜕𝑏𝜑) 

με 𝑉(𝜑) το δυναμικό του πεδίου ταχυονίων. Και πάλι από 

τη θεωρία χορδών η μορφή του 𝑉(𝜑) είναι 𝑉(𝜑) =
𝑉0

cosh(
𝜑

𝜑0
)
 για 𝜑0 =

1

√2
. Ο τανυστής ενέργειας ορμής θα 

δίνεται από τη σχέση 

𝛵𝜇𝜈 =
𝑉(𝜑)𝜕𝜇𝜑𝜕𝜈𝜑

√1 + 𝑔𝛼𝛽𝜕𝛼𝜑𝜕𝛽𝜑

− 𝑔𝜇𝜈𝑉(𝜑)√1 + 𝑔
𝛼𝛽𝜕𝛼𝜑𝜕𝛽𝜑 

Για επίπεδο σύμπαν 𝜌 = −𝛵0
0 =

𝑉(𝜑)

√1−𝜑2̇
 και  

𝑝 = 𝑇𝑖
𝑖 = −

𝑉(𝜑)

√1−𝜑2̇
 , οι γνώστες εξισώσεις γίνονται 

𝐻2 =
8𝜋𝐺

3

𝑉(𝜑)

√1−𝜑2̇
   ,   

�̈�

𝛼
=
8𝜋𝐺

3

𝑉(𝜑)

√1−𝜑2̇
(1 −

3

2
𝜑2̇) 
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Τέλος, η καταστατική τους εξίσωση θα δοθεί από την  

𝜔𝜑𝜏 = 𝜑
2̇ − 1 

 

IV) Phantom (ghost) Field 

Θα τελειώσουμε με την αναφορά σε άλλες μορφές 

σκοτεινής ενέργειας με τα πεδία φάντασμα. Το 

χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι το ω μπορεί να βρεθεί στην 

περιοχή κάτω από το -1, κάτι που οφείλεται στην ύπαρξη 

σκοτεινής ενέργειας φάντασμα. Χωρίς να αποτελεί 

έκπληξη πλέον κι αυτό είναι άλλη μια περίπτωση που 

συναντάται στη θεωρία χορδών και μεμβρανών. Ιστορικά 

ένα τέτοιο πεδίο εισήχθη (ως ιδέα) για πρώτη φορά από 

τον Hoyle στην θεωρία συνεχούς δημιουργίας (το C-field, 

c:creation). Η δράση εδώ δίνεται από την σχέση  

S = ∫ [
1

2
(∇𝜑)2 − 𝑉(𝜑)]√−𝑔𝑑4𝑥 

με τον κινητικό όρο να έχει αντίθετο πρόσημο από αυτόν 

στην δράση της πεμπτουσίας. Για τον ω εδώ θα πάρουμε 

και πάλι αντίθετα πρόσημα οπότε  

𝜔𝜑 =
[𝜑2̇ + 𝑉(𝜑)]

𝜑2̇ − 𝑉(𝜑)
 

και 𝜔𝜑 < −1 𝛾𝜄𝛼 
𝜑2

2

̇
< 𝑉(𝜑). Για να μην οδηγηθεί αυτό 

το μοντέλο σε ένα Big Rip αρκεί να δώσουμε δυναμικό,  
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όπως 𝑉(𝜑) = 𝑉0 [cosh (
𝑎𝜑

𝑚𝑝𝑙
)]
−1

𝜇휀 𝛼 = 𝜎𝜏𝛼𝜃. Αυτό 

οδηγεί όμως με την σειρά του σε άλλα προβλήματα 

καθώς  η ενέργεια πυκνότητας ρ δεν θα είναι φραγμένη 

από κάτω και το κενό θα γίνεται ασταθές κατά την 

παραγωγή κανονικών πεδίων και πεδίων-φάντασμα. 

Αν προχωρήσει κανείς ελάχιστα παραπέρα, θα 

συνειδητοποιήσει ότι θα έσπαγε και το αναλλοίωτο 

των μετασχηματισμών Lorentz σε αυτήν την 

περίπτωση ώστε να μην έχουμε υπερπαραγωγή 

ακτίνων γ , κάτι που δεν παρατηρείται. 
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Επίλογος 
 

Κλείνοντας, είναι ωφέλιμο να κάνουμε μια ανασκόπηση 

της παρούσας εργασίας. Έχοντας αναφέρει τους «φάρους» 

μας σε αυτήν την ατελείωτη θάλασσα που αποκαλούμε 

Σύμπαν, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι το έργο ενός 

φυσικού που αναζητεί λύσεις στα μυστήρια που υπάρχουν 

εκεί έξω. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τα προβλήματα που 

προκύπτουν στην μελέτη σκοτεινής ενέργειας και 

σκοτεινής ύλης. Το λέει το όνομά τους άλλωστε…είναι 

σκοτεινά! Δεν μπορούμε να έχουμε άμεση παρατήρηση ή 

μέτρηση που θα μαρτυρούσε την φύση τους.  

ΑΝ κάτι τέτοιο ήταν εφικτό θα μπορούσαμε να μιλάμε 

άμεσα για νέα φυσική και ίσως νέους νόμους. Ωστόσο δεν 

χρειάζεται να απογοητευόμαστε. Πάντα ο άνθρωπος θα 

βρίσκει λύσεις, αρκεί να ακολουθεί την φυσική του 

διαίσθηση και  το μαθηματικό λογισμό, ακόμη και 

«δημιουργώντας» τα, όπως έκανε άλλωστε ο Νεύτωνας. 

Πέρα από τον ρομαντισμό που προσφέρει το μυστήριο της 

σκοτεινής ενέργειας, αποτελεί και ένα στοίχημα για τους 

σύγχρονους φυσικούς γιατί καλύτερη αντίληψη αυτής θα 

οδηγήσει σε καλύτερη αντίληψη της δημιουργίας του 

Σύμπαντος και της ίδιας μας της ύπαρξης.  

Τελειώνοντας, αυτό που θα καταλόγιζε ως ειρωνικό κανείς, 
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είναι οι καταβολές της σκοτεινής ενέργειας. Ο Einstein 

εισήγαγε στις εξισώσεις του τον όρο της κοσμολογικής 

σταθεράς κατηγορώντας ύστερα τον εαυτό του ότι έκανε 

το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Ειρωνικό λοιπόν, γιατί 

ακόμη και όταν κάνει «λάθη» ο Einstein αποδεικνύονται 

καινοτομίες, νέες θεωρίες και νέα φυσική. Ίσως αυτή η 

«σκοτεινή ενέργεια» να είναι η απάντηση σε όλα, ίσως να 

μην είναι απάντηση σε τίποτα, παρά μία πλάνη του 

ανθρώπινου νου. Αυτό που σίγουρα θα καταφέρει ο 

ανθρώπινος νους να κάνει όμως είναι ή να δώσει 

απάντηση σε κάποιο χρονικό σημείο μέσα στις εποχές του 

Σύμπαντος χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες θεωρίες 

(Κβαντική Θεωρία Πεδίου και Γενική Θεωρία Σχετικότητας) 

ή να σφυρηλατήσει νέες θεωρίες σε μια τελική 

προσπάθεια μιας μεγάλης ενοποίησης της φυσικής. 
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