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Περίληψη

Στην παρουσα εργασια, παρουσιαζονται και αναλυονται τα βασικοτερα μαθημα-
τικα προτυπα της κοσμολογιας, που πηγαζουν απο τη Γενικη θεωρια της σχετι-
κοτητας και μοντελοποιουν την δυναμικη εξελιξη του Συμπαντος σε μεγαλες κλι-
μακες. Τα προτυπα αυτα, γνωσταως μαθηματικα προτυπα Friedmann, αποτελου-
νται απομηγραμμικεςσυνηθεις διαφορικες εξισωσεις, οι οποιες συνιστουν εναδυ-
ναμικο συστημα και σκοπος της εργασιας ειναι να περιγραφει με επαρκεια η δια-
δικασια της μαθηματικης μοντελοποιησης, η αναλυτικη η αριθμητικη επιλυση των
εξισωσεων και η εξαγωγη και αναλυση των συμπερασματων που προκυπτουν για
το Συμπαν απο τη μελετη των λυσεων. Παροτι δε παραλειπεται η αναφορα σε φυ-
σικους νομους και η επεξηγηση των φυσικων ιδιοτητων ολων των παραμετρων,
η εργασια επικεντρωνεται κυριως στη διαδικασια μαθηματικης προτυποποιησης
και ο στοχος της ειναι κυριως η παραθεση των ηδη γνωστων στην επιστημονικη
κοινοτητα συμπερασματων για το συμπαν, συμφωνα με την υπαρχουσα βιβλιο-
γραφια. Στο πρωτο κεφαλαιο, αναφερονται βασικες κοσμολογικες αρχες και εν-
νοιες, χρησιμες για τη κατανοηση της διαδικασιας της μαθηματικης μοντελοποι-
ησης στο συγκεκριμενο τομεα. Στο δευτερο κεφαλαιο, παρουσιαζεται η εξαγωγη
τωνκοσμολογικωνπροτυπωνFriedmann, χωρις κοσμολογικησταθερα, και η ανα-
λυτικη επιλυση των εξισωσεων για τις διαφορες περιπτωσεις. Στο κεφαλαιο 3, τα
προτυπα αναθεωρουνται εκ νεου, μεσω της εισαγωγης του κοσμολογικου ορου
που οδηγει σε λυσεις με επιταχυνομενη συμπεριφορα. Στο τεταρτο κεφαλαιο, πα-
ρουσιαζεται η γενικη μορφη των μοντελων, για ενα οποιοδηποτε συμπαν με οσο-
δηποτε αριθμο συνιστωσων και δειχνεται οτι τα μοντελα των προηγουμενων κε-
φαλαιων ειναι ειδικες περιπτωσεις της γενικης περιπτωσης. Ιδιαιτερη βαρυτητα
δινεται στην αναλυση του 6-παραμετρικου μοντελου Λ-CDM, οντας το πλεον απο-
δεκτο, και επιτυγχανεται η αριθμητικη του επιλυση απο τον συγγραφεα, με χρηση
MATLAB. Οι λυσεις συγκρινονται με τα υπολοιπα προτυπα και σχολιαζεται η ακρι-
βεια σε καθε περιπτωση. Στο κεφαλαιο 5 το συστημα Friedmann αντιμετωπιζεται
απο σκοπια ποιοτικης αναλυσης και μελετωνται οι ασυμπτωτικες συμπεριφορες
του Συμπαντος υπο το πρισμα αυτο, ενωστο τελευταιο κεφαλαιο παρουσιαζονται
τα βασικοτερα συμπερασματα της μελετης.
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Κεφάλαιο 1

Γενικές αρχές κοσμολογίας

1.1 Εισαγωγή

Το1915, οAlbert Einstein, παρουσιασε την γενικη θεωριασχετικοτητας, εναν επα-
ναστατικο τροπο που εξηγουσε κομψα και με περισσια ακριβεια τη φυσιολογια
της βαρυτητας σε μεγαλες κλιμακες, εκει που οι νομοι του Νευτωνα κατερρεαν.
Οι εξισωσεις της θεωριας του, συνδεουν την γεωμετρια του χωροχρονου με την
κατανομη της μαζας (ισοδυναμα ενεργειας) σε αυτον, περιγραφοντας την βαρυ-
τητα σαν μια φυσιολογικη γεωμετρικη αντιδραση του ιδιου του χωροχρονου στην
παρουσια μαζας (καμπυλωση). Η γενικη θεωρια σχετικοτητας (Γ.Θ.Σ) , αν και αρ-
χικα αμφισβητουμενη, εξαιτιας του γιγαντιου νοητικου αλματος που απαιτουσε
απο τον ανθρωπο του 20ου αιωνα, εχει ελεγχθει πειραματικα πολλακις επιτυχως
και τη χρησιμοποιουμε μεχρι και σημερα για να περιγραψουμε το συμπαν σε με-
γαλες κλιμακες. Όπως και η νευτωνεια θεωρια γενικευτηκε απο την Γ.Θ.Σ, ετσι και
η θεωρια του Einstein ισως συντομα γενικευτει, παρολα αυτα, απο το 1915 μεχρι
σημερα, οι εξισωσεις και οι λυσεις της παραμενουν η πιο αντικειμενικη εικονα που
εχει ο ανθρωπος για το Συμπαν.
Η επιλυση των εξισωσεων της θεωριας στην αρχικη τους μορφη, δε δινει ευστα-
θεις στατικες λυσεις για το Συμπαν. Αυτο σημαινει, οτι συμφωνα με τη θεωρια, το
Συμπαν οφειλει να ειναι εξελισσομενο, συγκεκριμενα να διαστελλεται. Κατι τετοιο
φαινοταν παραλογο στον ιδιο τον Einstein και αδυνατουσε να το δεχτει. Έτσι, πι-
στευοντας τυφλα στην υποθεση ενος αιωνιου στατικου συμπαντος, εισηγαγε στις
εξισωσεις εναν μαθηματικο ορο, σαν ad hoc συνθηκη, ο ρολος του οποιου ηταν να
εξισορροπει την καταρρευση που θα ερχοταν στο συμπαν απο τις αμοιβαιες βαρυ-
τικες ελξεις των επι μερους δομων του. Ο ορος αυτος ειναι γνωστος ως κοσμολο-
γικη σταθερα και ουσιαστικα συμπυκνωνε οση δυναμη χρειαζοταν προκειμενου
να διατηρει το συμπαν στατικο. Όμως η εισαγωγη της κοσμολογικης σταθερας
στις εξισωσεις προκαλεσε σαφεις αντιδρασεις απο την επιστημονικη κοινοτητα
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καθως ενας τετοιος ορος εμοιαζε περισσοτερο σαν τεχνασμα, παρα σαν κατι ρεα-
λιστικο με φυσικο νοημα.
Γεννηθεις το 1888, ο Ρωσος μαθηματικος Alexander Friedmann, εμαθε να προ-
καλει απο μικρος το κατεστημενο. Περι το 1920 ξεκινησε την ερευνα του για το
Συμπαν, με αφετηρια τις εξισωσεις της Γ.Θ.Σ, αρχικα χωρις τον ορο της κοσμο-
λογικης σταθερας. Ο Friedmann, οντας μαθηματικος, προσεγγισε το προβλημα
στην γενικη του μορφη και μελετησε απο μαθηματικη σκοπια τις εξισωσεις του
Einstein, περιγραφοντας πως διαφορετικα μοντελα θα μπορουσαν να δημιουργη-
θουν χωρις την κοσμολογικη σταθερα η ακομα και για οποιαδηποτε τιμη της. Για
τον Friedmann η καταρρευση δεν ηταν αναγκαια, εφοσον ο δυναμισμος προηλθε
απο μια αρχικηωθηση που θα εξισορροπουσε τις ελκτικες βαρυτικες δυναμεις και
θα επετρεπε στο Συμπαν να διαστελλεται ειτε επ’ απειρον, ειτε μεχρι ενα μεγιστο
ωστε μετα να επελθει καταρρευση. Αν και αρχικα ο Einstein απερριψε την θεω-
ρια του Ρωσου μαθηματικου, οταν μετα απο μερικα χρονια ηρθαν στο προσκη-
νιο τα τεκμηρια (Hubble 1929, Wilson-Penzias 1965) οτι το συμπαν διαστελλεται
και επιβεβαιωθηκε η θεωρια της Μεγαλης Έκρηξης, που πρωτος ειχε προτεινει ο
G.Lemaitre το 1927, τα μαθηματικαπροτυπαFriedmann επανηλθαν δυναμικαστο
προσκηνιο.
Σημερα, το οτι τοσυμπανδιαστελλεται, ειναι οσοβεβαιο οτι η Γηκινειται, η ερευνα
συνεχιζεται και τα μοντελα με βαση τις εξισωσεις Friedmann ανανεωνονται και
χρησιμοποιουνται για να αποκαλυπτουν ολο και περισσοτερες κρυφες πτυχες του
Συμπαντος.

1.2 Βασικές έννοιες

Η κοσμολογια, ειναι ο επιστημονικος κλαδος που ασχολειται με την μελετη του
συμπαντος, λαμβανοντας το υποψη σαν «όλον». Αυτο σημαινει οτι μελετα το συ-
μπαν σε κλιμακες τετοιες ωστε να θεωρειται μια ενιαια υποσταση, της οποιας οι
δομικοι λιθοι κατα καποιον τροπο συνδεονται μεταξυ τους.
Στις συγκεκριμενες κλιμακες, τον ρολο του «δομικου λιθου» οφειλει να λαβει ο γα-
λαξίας. Ένας γαλαξιας ειναι μια δομη, που αποτελειται κατα μεσο ορο αποπεριπου
1011 άστρα, τα οποια σχηματιζουν το γαλαξιακο συστημα, εξαιτιας της αμοιβαιας
βαρυτικης τους ελξης. Σε μεγαλυτερες κλιμακες, οι γαλαξιες τεινουν να συγκροτη-
σουν συστηματα που ονομαζονται σμήνη, τα οποια περιλαμβανουν μερικους, με-
χρι μερικες χιλιαδες γαλαξιες. Υπαρχουν ενδειξεις για σμηνη σμηνων, αλλα οχι για
ανωτερης ταξης δομες (σμηνη σμηνων σμηνων κτλ). Αυτο σημαινει οτι το Συμπαν
δεν επαναλαμβανει επ΄ απειρον το ιδιο μοτιβο της συγκροτησης δομων (τυπου
fractal), αλλα σε μεγαλες κλιμακες τεινει να ειναι ομογενες.
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1.3 Η κοσμολογική αρχή

Βασικη αρχη της κοσμολογιας ειναι οτι το συμπαν ειναι ομογενες και ισοτροπο.

• Ομοιογένεια σημαινει, οτι καθε νοητη σφαιρα με ακτινα κατα πολυ μεγαλυ-
τερη απο τις μεταξυ αποστασεις των γαλαξιων που περικλειει (αποστασεις
της ταξης εκατομμυριων ετων φωτος) θα περιεχει τον ιδιο αριθμο γαλαξιων
με οποιαδηποτε αλλη ομοια της σφαιρα, καθε χρονικη στιγμη.

• Ισοτροπία στο συμπαν σημαινει, οτι ως προς οποιονδηποτε «γαλαξια ανα-
φορας» το συμπαν φαινεται το ιδιο προς οποιαδηποτε κατευθυνση, δηλαδη
εχουμε την ιδια κατανομη γαλαξιων ανεξαρτητου διευθυνσης.

Το γεγονος οτι το συμπαν ειναι ομογενες και ισοτροπο παντου, συνυπολογιζοντας
το οτι οι νομοι της Φυσικης ειναι ιδιοι σε καθε σημειο του συμπαντος συνιστα
την «Κοσμολογική Αρχή»(cosmological principle), η οποια ειναι καιριας σημασιας
στα μαθηματικα μοντελα, καθως αφενος απλοποιει τις εξισωσεις και αφετερου
επιβεβαιωνει την εννοια της συμμετριας της φυσης. Προκειται για παραδοχη που
επιβεβαιωνεται εκπληκτικα απο τις παρατηρησεις και απο μαθηματικη σκοπια
αναγει ολες τις μερικες διαφορικες εξισωσεις των μοντελων σε συνηθεις, γεγο-
νος που απλοποιει εξαιρετικα την κατασταση και αφηνει περιθωρια δημιουργιας
περιπλοκοτερων προτυπων για το συμπαν, χωρις να καθισταται αδυνατη η μαθη-
ματικη τους μελετη εξαιτιας των πολλων μεταβλητων, μιας και η βελτιωση ενος
μοντελου συνηθων διαφορικων εξισωσεων εχει σαφως περισσοτερα περιθωρια
ως προς την αντιμετωπιση του. Θα δειχθει, οτι αν το συμπαν ακολουθει οντως
την Κοσμολογικη Αρχη, τοτε χρειαζονται τρεις μονο συναρτησεις μιας μεταβλη-
της (του χρονου) προκειμενου κανεις να εχει μια πληρη εικονα για την δυναμικη
του, την κινηματικη του και σαν επακολουθο την γεωμετρια του και την καταληξη
του.
Ένα απο τα πιο προσφατα επιχειρηματα που ενισχυουν την Κοσμολογικη Αρχη,
πηγαζει απο το πειραμα της αυστραλιανης ομαδας WiggleZ Dark Energy Survey
[23], που διεξηχθη το 2012. Στο συγκεκριμενο πειραμα, μελετηθηκε ενα δειγμα
περισσοτερων απο 200 000 γαλαξιων και διαπιστωθηκε οτι ο μεσος αριθμος γα-
λαξιων που περιεχεται σε μια οποιαδηποτε νοητη σφαιρα, γινεται τυχαιος οσο αυ-
ξανει η ακτινα της σφαιρας. Αυτο σημαινει, οτι οσο αυξανει η κλιμακα στο συμπαν,
η κατανομη τεινει να γινει ομοιομορφη και δεν εμφανιζεται επ’ απειρον το φαινο-
μενο της ομαδοποιησης της υλης (clustering), γεγονος που ισοδυναμει με ομοιο-
γενεια σε μεγαλες κλιμακες και ενδυναμωνει την Κοσμολογικη Αρχη.
Παρολα αυτα, η ιδεα της Κοσμολογικης Αρχης λαμβανεται κυριως υποψιν απο τα
κλασσικα μοντελα αφου, απο μαθηματικη σκοπια, ειναι δυνατον να υπαρξουν και
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μοντελα για συμπαντα ομογενη και σχεδον ισοτροπα, η σχεδον ομογενη. Η χαρ-
τογραφηση της κοσμικης ακτινοβολιας υποβαθρου στις χαμηλοτερης ταξης προ-
σεγγισεις υποδεικνυει οτι, σε μεγαλες κλιμακες, θαπρεπει να ισχυει η ανεξαρτησια
κατανομης υλης απο την κατευθυνσηστον ουρανο. Ειναι εφικτο ομως ναδημιουρ-
γηθουν κοσμολογικα προτυπα με ελαφρες διακυμανσεις ισοτροπιας, αλλα με την
ομοιογενεια να συνεχιζει να ισχυει. Τετοια συμπαντα καλουνται ομογενή [29]. Μη
ομογενη μοντελα εμφανιζουν μεγαλο δεικτη δυσκολιας οσον αφορα στην κατα-
σκευη τους, αλλα και χαμηλη σημασια απο φυσικη σκοπια. Η μαθηματικη τους
αντιμετωπιση, γινεται εφικτη μοναχα στο οριο μικρων διαταραχων (ρυτιδωσεις
χωροχρονου).

1.4 Ο νόμος του Hubble

Οπρωτος επιστημοναςπουασχοληθηκεσοβαρακαιαπομαθηματικηςκαι αποφυ-
σικηςπλευραςμε τηνδημιουργιαμιαςθεωριας διαστελλομενουσυμπαντος, ητανο
ιερεας - φυσικος Abbé Georges Lemaı̂tre. Συμφωνα με τον Sidnney van den Bergh
[28] ο Lemaı̂tre τον Αυγουστο του 1961 ειπε στον ιδιο, οτι το γεγονος οτι ηταν
ιερεας, τον εκανε να νιωσει ελαφρα προϊδεασμενος αναφορικα με την ιδεα της
υπαρξης μιας στιγμης δημιουργιας στο συμπαν. Αν αυτη η δηλωση εγινε πραγματι,
τοτε ο Lemaı̂tre θα πρεπει να ενιωσε πολυ περηφανος οταν το 1927 βρηκε παρα-
τηρησιακα, αλλα και θεωρητικα τεκμηρια περι διαστολης του συμπαντος. Οι πα-
ρατηρησιακες του ανακαλυψεις, βασιζονταν στις αποστασεις και στις ακτινικες
ταχυτητες 42 γαλαξιων, ενω η θεωρια του βασιζοταν στην φαινομενη ασταθεια
του συμπαντος και στην αυξητικη ταση των διαταραχων. Τα αποτελεσματα του
δημοσιευτηκαν στα γαλλικα και σε ενα οχι και τοσο γνωστο επιστημονικο περιο-
δικο, δυο χρονια πριν γινει το εργο του Hubble (1929) επιστημονικη επανασταση.
Ο Edwin Hubble ηταν ο επιστημονας, που τοσο η σκληρη του δουλεια, οσο και οι
κοινωνικες συνθηκες, ειχαν σαν αποτελεσμα να τον αφησουν γνωστο στην ιστο-
ρια της επιστημης ως τον ανθρωπο που απεδειξε οτι το συμπαν διαστελλεται.
Αυτο που παρατηρησε, ηταν οτι ολοι οι γαλαξιες απομακρυνονται μεταξυ τους
(σχετικημετατοπισηπρος το ερυθροστοφασμαφωτος τωνγαλαξιων). Αυτοηταν
ενα καλο επιχειρημα για το οτι το συμπαν διαστελλεται (αργοτερα τεκμηριωθηκε
η αποψη αυτη μεσω της ανακαλυψης υπολειμματων της κοσμικης ακτινοβολιας
υποβαθρου απο τους Wilson & Penzias- 1965)[20, 19].
Εφαρμοζοντας την κοσμολογικη αρχη σε ενα διαστελλομενο συμπαν, το συμπερα-
σμα ειναι οτι θα πρεπει να υπαρχει ενας παραγοντας, ο οποιος θα ειναι ιδιος για
καθε ζευγος γαλαξιων στο συμπαν και θα καθοριζει τον τροπο με τον οποιο θα
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Σχημα 1.4.1: Οι επιστημονες που δουλεψαν πανω στην θεωρια ενος διαστελλομενου συμπαντος. Αριστερα:
Wilson και Penzias μπροστα απο την κεραια που τους οδηγησε στην ιστορικη τους ανακαλυψη. Δεξια : Edwin Hubble,
G.Lemaitre, Alexander Friedmann.

απομακρυνονται μεταξυ τους, εξαιτιας της διαστολης, κατι που μπορει να θεωρη-
θει σαν μεγεθυνση της κλιμακας. Ο παραγοντας αυτος ονομαζεται «παράγοντας
(ή συντελεστής) κοσμικής κλίμακας» (universal scale factor) η απλως «παράγοντας
κλίμακας» (scale factor) και συμβολιζεται μεR(t). Ο προσδιορισμος αυτης της συ-
ναρτησης ειναι και ο βασικος στοχος στην κοσμολογια καθως το συγκεκριμενο
μεγεθος καθοριζει πληρως την δυναμικη εξελιξη του συμπαντος. Σημειωνεται οτι
η επιδραση της διαστολης ειναι πρακτικα μηδενικη στο εσωτερικο των δομων σε
μικροτερες κλιμακες, για παραδειγμα στο εσωτερικο ενος γαλαξια, εξαιτιας των
ισχυρων βαρυτικων ελξεων μεταξυ των επιμερους σωματων.
Κατα Gauss, ενας χωρος λεγεται καμπυλος οταν δεν ικανοποιει τα αξιωματα της
Ευκλειδειας γεωμετριας. Η γενικευση της ευθειας γραμμης σε εναν τετοιου ειδους
χωρο ειναι αυτο που αναφερεται ως γεωδαισιακή γραμμή, δηλαδη η καμπυλη μιας
επιφανειας που ελαχιστοποιει την αποσταση μεταξυ οποιονδηποτε δυο σημειων
της. Ο χωροχρονος, οπως ειναι γνωστο απο την γενικη θεωρια σχετικοτητας, ει-
ναι ενας καμπυλος χωρος εξαιτιας της παρουσιας υλης και ενεργειας, συνεπως,
οι γεωδαισιακες γραμμες που συνδεουν δυο σημεια του χωροχρονου, εν γενει δεν
θα ειναι ευθυγραμμες και συνεπως η μετρικη δεν θα μπορουσε να ειναι ευκλειδεια.
Αποδεικνυεται, οτι τοφως ελαχιστοποιει την διαδρομη που ακολουθει καθως δια-
σχιζει τον χωροχρονο, δηλαδη ακολουθει παντα γεωδαισιακες.
Καθως το συμπαν διαστελλεται κατα παραγοντα R(t), συμφωνα με τη Γενικη θε-
ωριας της σχετικοτητας, ειναι εφικτο να δειχθει, οτι για ενα φωτονιο που εκπε-
μπεται απο μια φωτεινη πηγη (εστω ενος γαλαξια) και κατευθυνεται προς εναν
δεκτη (εστω ενα αστεροσκοπειο), κατα μηκος της γαιωδεσιακης που ακολουθει,
θα ισχυει:

fR(t) = const, (1.4.1)
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οπου f , η συχνοτητα του φωτονιου. Δηλαδη το γινομενο της συχνοτητας επι τον
παραγοντα κοσμικης κλιμακας παραμενει παντα σταθερο.
Θεωρωντας τωρα οτι τοφωτονιο εκπεμπεται απο τον γαλαξια την χρονικη στιγμη
t1 με συχνοτητα f1 (και αντιστοιχο μηκος κυματοςλ1 ) καιφτανει στον δεκτη οπου
θεωρειται σαν σημειο αναφορας την χρονικη στιγμη t με συχνοτητα f (και αντι-
στοιχο μηκος κυματος λ), τοτε απο την (1.4.1) προκυπτει:

fR(t) = f1R(t1) ⇒
R(t)

R(t1)
=

f1
f

=
λ

λ1
=

λ− λ1

λ1
+ 1 = z + 1, (1.4.2)

οπου τεθηκε λ−λ1

λ1
= z, ως η σχετικη μετατοπιση του μηκους κυματος του φωτο-

νιου.
Όμως, αν ο γαλαξιας απομακρυνεται απο τον παρατηρητη με ταχυτητα v (αρκετα
μικρη σε σχεση με την ταχυτητα του φωτος), τοτε ισχυει οτι

v

c
= z, (1.4.3)

και συνδυαζοντας τις (1.4.2)-(1.4.3) κανεις λαμβανει:

v = cz = c

(
R(t)

R(t1)
− 1

)
. (1.4.4)

Θεωρωντας τωρα οτι το χρονικο διαστημα ∆t = (t1 − t), ειναι πολυ μικρο και
αναπτυσσοντας την συναρτησηR(t), σε σειρα Taylor γυρω απο το t1 προκυπτει:

R(t)

R(t1)
= 1 + (t1 − t)

Ṙ(t)

R(t1)
+ ...., (1.4.5)

και κρατωντας μονο τον γραμμικο ορο η (1.4.4) γινεται:

v = c(t1 − t)
Ṙ(t)

R(t1)
≈ d

Ṙ(t)

R(t)
, (1.4.6)

εφοσον το∆t ειναι μικρο.¹ Επειδη η επιλογη της χρονικης στιγμης t ειναι τυχουσα,
η σχεση (1.4.6) ισχυει για καθε t. Θετοντας H(t) = Ṙ(t)/R(t) προκυπτει ο νομος
Hubble:

¹t1 ≈ t



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 17

v = H(t)d, (1.4.7)

και η συναρτησηH(t) καλειται παράμετρος Hubble.
Η σχετικη ταχυτητα του γαλαξια που απομακρυνεται εκ διαστολης απο εναν πα-
ρατηρητη, ακολουθει τον νομο (1.4.7), που υποδηλωνει οτι ειναι αναλογη της απο-
στασης του γαλαξια αυτου απο τον παρατηρητη. Ο νομος αυτος ισχυει για την
πλειοψηφια των γαλαξιων του συμπαντος. Η ακριβεια του πεφτει [14]:

1. για πολυ κοντινους γαλαξιες, καθως σε τετοιες κλιμακες θα πρεπει να λη-
φθουν υποψιν και οι ανεξαρτητες της διαστολης κινησεις των γαλαξιων.

2. για πολυ μακρινους γαλαξιες, καθως το φως που εκπεμπουν ειναι αρχεγονο
και οι συνθηκες τοτε ηταν σαφως διαφορετικες οσον αφορα στις πραγματι-
κες κινησεις των γαλαξιων.

H πειραματικη επιβεβαιωση του παραπανω νομου γινεται βασει του φαινομενου
Doppler, που εμφανιζουν τα μηκη κυματος φωτος που εκπεμπουν οι γαλαξιες.

1.5 Η σταθερά Hubble

Θετοντας t = t0(σημερα), η παραμετρος Hubble λαμβανει την τιμη

H0 = Ṙ0⁄R0. (1.5.1)

Τομεγεθοςαυτοονομαζεται σταθεραHubble και ειναι βασικοτατης κοσμολογικης
σημασιας, καθως ειναι ενα κοσμολογικο μεγεθος που ειναι μετρησιμο πειραμα-
τικα μεσω διαστημικων αποστολων. Η πλεον συγχρονη αποστολη τετοιου τυπου
ειναι η αποστολη Planck. Στη συγκεκριμενη αποστολη στις 14 Μαΐου 2009 εκτο-
ξευθηκε στο διαστημα, το διαστημικο αστεροσκοπειο Planck και μεχρι και σημερα
μεσω αυτου, μετρωνται οι ανισοτροπιες της Κοσμικης Ακτινοβολιας Υποβαθρου,
σε πολυ υψηλα και πολυ χαμηλα μηκη κυματος. Μεσω των μετρησεων αυτων επι-
τυγχανεται η εξαγωγη των βασικοτερων πληροφοριων σχετικα με την αρχεγονη
αυτην ακτινοβολια και η αποστολη αναμενεται να παρεχει απαντησεις σε μερικα
απο τα πιο καιρια κοσμολογικα ερωτηματα για το παρελθον και την εξελιξη του
συμπαντος, με εξαιρετικη ακριβεια. Ένα απο τα βασικοτερα δεδομενα που προ-
κυπτουν απο την αποστολη ειναι περιορισμοι για τις βασικοτερες κοσμολογικες
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σταθερες, μεταξυ των οποιων και της σταθερας Hubble. Μολις το 2015 δημοσιευ-
τηκαν οι τελευταιες αναλυσεις των δεδομενων του διαστημικου αστεροσκοπειου
Planck, [9]. Στη τελευταια στηλη του πινακα 4, σελιδα 31, του συγκεκριμενου αρ-
θρου φαινεται οτι η τιμη της σταθερας Hubble με τη βελτιστη δυνατη ακριβεια
ειναι:

H0 = 67.74± 0.46(km/s)⁄Mpc. (1.5.2)

Στον πινακα 1.1 φαινονται συγκεντρωτικα οι μετρησεις της σταθερας αυτης απο
τηναποστοληPlanck, αλλα και αποπαλαιοτερες παρομοιες αποστολες αλλωνδια-
στημικων αστεροσκοπειων.

Έτος Αποστολή Η0[(km/sec) /Mpc] Η−1
0 [Gyr]

2015 Planck 67.74± 0.46 14.43
21-03-2013 Planck 67.80± 0.77 14.42
20-12-2012 WMΑP 69.32± 0.80 14.10

2010 WMAP 71.0± 2.5 13.77
2006-2008 Chandra 77.6+14.9

−12.5 12.60
2001-2005 Hubble 72± 8 13.58

πριν το ’96 50− 90 10.86− 19.55

Πινακας 1.1: Μετρησεις σταθερας και χρονου Hubble

Βασικοτατο επισης ειναι το φυσικο μεγεθος H−1
0 = 1/H0, που καλειται χρόνος

Hubble , η φυσικη ερμηνεια του οποιου θα δοθει στη συνεχεια.
Απο τον ρυθμο διαστολης του συμπαντος, συναγεται οτι θα πρεπει να υπηρχε κα-
ποια χρονικη στιγμη στο παρελθον, οπου ολοι οι γαλαξιες θα βρισκονταν πολυ κο-
ντα μεταξυ τους, συγκεντρωμενοι σε μια ανωμαλια (singularity) του χωροχρονου,
με θεωρητικα απειρη πυκνοτητα και μηδενικο ογκο. Δηλαδη:

∃ t = τ :R(τ) = 0,

(μηδενικος παραγοντας κοσμικης κλιμακας). Κατα την θεωρια της μεγαλης εκρη-
ξης, η στιγμη αυτη ηταν η δημιουργια του συμπαντος, οπου μια κοσμικη εκρηξη
πυροδοτησε την διαστολη του. Συμφωνα με τα κλασσικα απλουστερα μοντελα, η
διαστολη εξηγειται ως αποτελεσμα των υπολειμματων της αρχικης ωθησης της
εκρηξης και εξαιτιας της βαρυτικης ελξης, οφειλει να επιβραδυνεται (βλ. προτυπα
κεφ2). Στα πιο συγχρονα μοντελα ομως, που εμπεριεχουν την κοσμολογικη στα-
θερα (η οποια επανηλθε στο προσκηνιο προσφατα) αυτο δεν ειναι απαραιτητα
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ορθο (κεφ.3). Εξαλλου, οι συγχρονες παρατηρησεις υποδεικνυουν οτι η διαστολη
ειναι επιταχυνομενη.

1.6 Ανοιχτό και κλειστό σύμπαν

Τα μοντελα Friedmann, τα οποια και θα αναλυθουν διεξοδικα στην συνεχεια, δι-
νουν διαφορετικες καταληξεις για το συμπαν. Θα δειχθει οτι ειναι δυνατον, ειτε
το συμπαν να συνεχισει να διαστελλεται για παντα (ανοιχτα μοντελα), ειτε η βα-
ρυτικη ελξη να επικρατησει και να το εξαναγκασει να καταρρευσει ως προς τον
εαυτο του σε πεπερασμενο χρονικο διαστημα (κλειστα μοντελα). Στα κλασσικα
μοντελα Friedmann, η περιπτωση ανοιχτου συμπαντος συνεπαγεται οτι το συ-
μπαν εχει απειρη χωρικη εκταση, ενω η περιπτωση κλειστου συνεπαγεται πεπε-
ρασμενη χωρικη εκταση. Κατι τετοιο δεν ισχυει σε ολα ταμοντελα, γιαπαραδειγμα
στα μοντελα Lemaitre (βλ. παρ. 3.3.3.2).
Υπαρχουν διαφοροι τροποι και μεθοδοι για να διαπιστωθει αν το συμπαν ειναι
ανοιχτο η κλειστο βασει των μοντελων. Ένας απο αυτους, ειναι ο υπολογισμος της
παρουσας πυκνοτητας του συμπαντος και η συγκριση της με την τιμη της «κρισι-
μης πυκνοτητας». Αν η τιμη της παρουσας πυκνοτητας υπολογιστει μεγαλυτερη
απο την τιμη της κρισιμης, τοτε η βαρυτικη ελξη θα επαρκει για να κανει το συ-
μπαν να καταρρευσει (Μεγαλη συνθλιψη- Big Crunch) και αρα θα εχουμε κλει-
στο συμπαν, διαφορετικα θα εχουμε την περιπτωση του ανοιχτου συμπαντος. Η
εξαγωγη του τυπου της κρισιμης πυκνοτητας θα πραγματοποιηθει παρακατω, ως
επισης και η μαθηματικη διερευνηση των περιπτωσεων αυτων. Ένας ισοδυναμος
τροπος για να αποφανθει κανεις περι του τυπου του συμπαντος, ειναι η μετρηση
του ρυθμου κατα τον οποιο το συμπαν επιβραδυνεται. Αυτο γινεται μεσω της πα-
ραμετρου πυκνοτητας, η οποια συμβολιζεται με Ω0. Στα απλουστερα μοντελα η
μεταβλητη Ω0 οριζεται σαν τον λογο της τωρινης πυκνοτητας προς την κρισιμη
πυκνοτητα του συμπαντος. Έτσι, συμφωνα με τα προλεγομενα, αν Ω0 < 1, τοτε
το συμπαν θα ειναι ανοικτο, ενω αν Ω0 > 1, κλειστο.
Φυσικα η βαρυτικη ελξη επαγει φυσιολογικα μια επιβραδυνση στην διαστολη, η
οποια αντικατοπτριζεται απο την παραμετρο επιβραδυνσης q0 που και θα οριστει
πληρως στην συνεχεια. Θα δειχθει επισης οτι το συμπαν ειναι δυνατον να ειναι
θεωρητικα κλειστο, ομως εξαιτιας της παρουσιας κοσμολογικης σταθερας να συ-
νεχισει να διαστελλεται αντι να καταρρευσει.
Στην ουσια, στα κλασσικα (επιβραδυνομενα) μοντελα, οι εννοιες της κλειστοτη-
τας και της ανοικτοτητας ειναι αμεσα συνδεδεμενες με την καμπυλοτητα του συ-
μπαντος k. Θεωρητικα, το συμπαν σε μακροσκοπικη κλιμακα δυναται να εχει τρια
ειδη καμπυλοτητας: αρνητικη, θετικη η και μηδεν. Μιλωντας για καμπυλοτητα σε
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Σχημα 1.6.1: Η γεωμετρια του συμπαντος αναλογα με την παραμετρο πυκνοτητας Ω0. Στα επιβραδυνομενα μο-
ντελα η καμπυλοτητα του συμπαντος συνδεεται αμεσα με την καταληξη του (ανοιχτο, κλειστο, οριακα ανοιχτο).

τετοια επιπεδα, εννοειται η μακροσκοπικη σχηματικη φυσιολογια του χωρου και
οχι του χωροχρονου, ειναι λοιπονδυνατον ενασυμπαννα ειναι σε τετοιες κλιμακες
επιπεδο, υπο την εννοια οτι ο χωρος θεωρειται ευκλειδειος σε μεγαλες κλιμακες
και αυτο συμβαινει οταν η παραμετρος k ειναι μηδενικη. Εφοσον το συμπαν εχει
αρνητικη καμπυλοτητα, συμφωνα με τα κλασσικα κοσμολογικα προτυπα, θα δια-
στελλεται αιωνια. Σε ενα τετοιο συμπαν δυο παραλληλες δεσμες φωτος θα απο-
κλινουν και ο χωρος θα εχει τετοια δομη ωστε να μην ειναι δυνατον να καταρρευ-
σει. Στην περιπτωση ομως που το συμπαν εχει θετικη καμπυλοτητα (το φυσικο
αναλογο σε δυο διαστασεις ειναι η επιφανεια μιας σφαιρας), τοτε η δομη του χω-
ρου επιβαλλει καταρρευση και δυο παραλληλες δεσμες φωτος θα συγκλινουν. Το
τελευταιο και πιθανοτερο σεναριο για την καμπυλοτητα και αρα για το μελλον
του συμπαντος ειναι να ειναι μηδενικη. Τοτε ο χωρος σε μεγαλες κλιμακες θα συ-
μπεριφερεται σαν ευκλειδειος και δυο παραλληλες δεσμες φωτος θα παραμενουν
παραλληλες. Και σε αυτην την περιπτωση η διαστολη θα ειναι αιωνια. Φυσικα, το
“σχημα” του συμπαντος ειναι αμεσα συνδεδεμενο με την ποσοτητα ενεργειας που
περιεχει και αρα και με την πυκνοτητα της, οποτε η μελετη ολων των προαναφερ-
θεντων παραμετρων, προκειμενου να εξαχθουν συμπερασματα για το μελλον του,
ειναι ισοδυναμες. Στην περιπτωση ομως μοντελων με κοσμολογικο ορο Λ, η κα-
μπυλοτητα του συμπαντος δεν συνεπαγεται και την καταληξη του, ουτε συνεπα-
γεται απο αυτην αλλα απλως ειναι ενας απο τους παραγοντες που συνεισφερουν
η δρουν κατασταλτικα στην διαστολη. Θα δειχθει στην συνεχεια της εργασιας, οτι
ειναι δυνατον να εχει το συμπαν θετικη καμπυλοτητα, αλλα να συνεχισει να δια-
στελλεται αιωνια (βλ. κεφ3).
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Μεσω των προτυπων Friedmann μελεταται καθε δυνατη καταληξη του συμπα-
ντος και τα αποτελεσματα καθε μοντελου συγκρινονται με τις παρατηρησεις, με
σκοπο να εξαχθει ενα μοντελο για το συμπαν που συμφωνει οσον το δυνατον πε-
ρισσοτερο με αυτο που παρατηρειται. Στην παρουσα εργασια, σκοπος ειναι η μα-
θηματικη παρουσιαση και αναλυση μερικων εκ των προτυπων αυτων, καθως και
η παραθεση των συμπερασματων που θα προκυψουν απ’ την αναλυση τους.



Κεφάλαιο 2

Πρότυπα Friedmann χωρίς
κοσμολογική σταθερά

2.1 Γενική Θεωρία σχετικότητας και η μετρική RW

Στοσημειο αυτο, θαπεριγραφει εν συντομια μια γενικη εικονα τηςφιλοσοφιας της
Γενικης Θεωριας Σχετικοτητας (Γ.Θ.Σ), χωρις να γινει εμβαθυνση η αυστηρη εξα-
γωγη των εξισωσεων, καθως κατι τετοιο θα ξεφευγε απο τα πλαισια και τους σκο-
πους τηςπαρουσας εργασιας.Παρολααυτα, θαγινει μιαπαρουσιασητωνβασικων
εξισωσεων της θεωριας, καθως θα πρεπει να γινει κατανοητη τοσο η μαθηματικη
τους, οσο και η φυσικη τους σημασια, προκειμενου να επιτευχθει η εξαγωγη των
μοντελων Friedmann, μεσω της σχετικιστικης προσεγγισης. Για το σκοπο αυτο,
χρησιμοποιηθηκαν κυριως οι πηγες [14,22] της βιβλιογραφιας.
Η Γ.Θ.Σ ειναι η καλυτερη και η πληρεστερη θεωρια βαρυτητας που εχει στην δια-
θεση του αυτην την στιγμη ο ανθρωπος. Η κεντρικη ιδεα της θεωριας ειναι οτι
ο χωρος και ο χρονος σχηματιζουν μια ενιαια τετραδιαστατη πολλαπλοτητα, τον
χωροχρονο, με μια μετρικη-τανυστη gµν . Απο την αλλη, οι εξισωσεις πεδιου του
Einstein, συνδεουν την μετρικη αυτη (γεωμετρια χωροχρονου), με την ενεργεια
και την υλη του συμπαντος. Η gµν ειναι ενας συμμετρικός τανυστης με 16 συνι-
στωσες και αρα μονο οι 10 αρκουν για να περιγραφει. Επιπλεον, δεχομενοι την
Κοσμολογικη Αρχη, σε μεγαλες κλιμακες εχουμε g0i = gi0 = 0 και g00 = 1 .
Έτσι η αποσταση μεταξυ δυο γεγονοτων του χωροχρονου δινεται πλεον απο την:

ds2 = −c2dt2 + gijdx
idxj. (2.1.1)

Κατα αυτον τον τροπο εχει επιτευχθει μια διαμεριση του τετραδιαστατου χωρο-
χρονου σε χωρικες υπερ-επιφανειες, που ειναι ομογενεις και ισοτροπες σε δεδο-

22
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μενη χρονικη στιγμη, κατι που απλοποιει εξαιρετικα την κατασταση.
Εισαγοντας τωρασφαιρικεςσυντεταγμενες, εχουμεοτι ενασημειοστοχωροχρονο
γραφεται (r, θ, ϕ, ct).
Απο τουςRobertsonκαιWalker αποδειχθηκε (ανεξαρτητα) οτι η μοναδικη μετρικη
που ενσωματωνει τις εννοιες της ισοτροπιας και της ομοιογενειας για εναδιαστελ-
λομενο συμπαν ειναι η

gij =


1 0 0 0
0 −R2/

(
1− kr2

)
0 0

0 0 −r2R2 0
0 0 0 −sin2θR2

 . (2.1.2)

Επομενως:

ds2 = c2dt2 −R2(t)[dr2/(1− kr2) + r2(dθ + sin2θdϕ2)], (2.1.3)

οπουR(t), ειναι οπαραγονταςκοσμικηςκλιμακαςκαιk ∈ {−1, 0, 1}, η παραμετρος
καμπυλοτητας.
Εδω οσον αφορα στις διαστασεις των μεγεθων, θα πρεπει να σημειωθει οτι ενω
[R] = L, εχουμε οτι [r] = 1, ως επισης [k] = 1.
Η ισχυς της κοσμολογικης αρχης πλεον γινεται ξεκαθαρη. Σε ενα ομογενες και ισο-
τροπο συμπαν, τα μονα στοιχεια που χρειαζονται για την περιγραφη της γεωμε-
τριας του, ειναι ταμεγεθηR(t)και k. Θαπρεπει να τονιστει ξαναοτι τοσυμπανπου
παρατηρουμε σε οχι εξαιρετικα μεγαλες κλιμακες, δεν εμφανιζεται ισοτροπο και
ομογενες, οπως ακριβως ενα στερεο σωμα φαινεται συνεχες φαινομενικα, αλλα
μικραινοντας την κλιμακα αποκαλυπτονται ασυνεχειες μεταξυ των δομικων του
λιθων. Έτσι η μετρικη Robertson-Walker (RW)¹ ισχυει μονο σε μεγαλες κλιμακες
( 100Μpc²).

2.2 Εξαγωγή των προτύπων Friedmann

Δινονται στο σημειο αυτο οι εξισωσεις πεδιου του Einstein χωρις αποδειξη³

¹Στην βιβλιογραφια φαινεται και ως FRW (Friedmann-Robertson-Walker)
²Αστρονομικη μοναδα μετρησης (1Mpsc = 106psc = 3.26 · 106ετη φωτος= 3.09× 1019km )
³Για μια ολοκληρωμενη εικονα της Γ.Θ.Σ ο αναγνωστης μπορει να καταφυγει στα [7, 13]
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Rµν − 1/2gµνR = 8πG/c4Tµν, (2.2.1)

οπου στο πρωτο μελος ο Rµν ειναι ο τανυστης Ricci⁴ και εμπεριεχει συνδυασμους
των μερικων παραγωγων πρωτης και δευτερης ταξης της gµν ενω R = gµνRµν

(Ricci scalar).
Στο δευτερο μελος εχουμε τον τανυστη ορμης-ενεργειας Τµν (για τελειο ρευστο)
και κατα τον τροπο αυτον επιτυγχανεται η προλεγομενη συνδεση της γεωμετριας
του χωροχρονου με την μαζα και την ενεργεια. Οι εξισωσεις αυτες, στην δεδομενη
μορφη, δεν εμπεριεχουν τον ορο της κοσμολογικης σταθερας ο οποιος θα εισαχθει
στη συνεχεια προκειμενου να αναλυθουν τα επιταχυνομενα προτυπα (κεφ.3). Στη
μετρικη RW εχουμε τις ακολουθες μη μηδενικες συνιστωσες των gµν και gµν ⁵ οι
οποιες θα ανηκουν στην κυρια διαγωνιο του τανυστη:

g00 = 1 , g11 = −R2/(1− kr2) , g22 = −r2R2 , g33 = −sin2θR2

g00 = 1 , g11 = −(1− kr2)/R2 , g22 = −1/(r2R2) , g33 = −1/(sin2θR2),

ενω οι συνιστωσες του Rµν , οπως φαινεται και στο κεφαλαιο 3 του βιβλιου του
J.N. Islam, An Introduction to mathematical cosmology, ειναι οι ακολουθες[14]:

R00 = −3(R̈/R),
R11 = (ṘR + Ṙ2 + 2kc2)/(1− kr2),
R22 = r2(RR̈ + 2Ṙ2 + 2kc2),
R33 = r2sin2θ(RR̈ + 2Ṙ2 + 2kc2).

Έτσι μετα απο πραξεις και χρησιμοποιωντας τους τανυστικους κανονες αθροισης
επαναλαμβανομενων δεικτων προκυπτει:

gµνRµν = −6(RR̈ + Ṙ2 + kc2)/R2. (2.2.2)

⁴Η εντονη γραφη στον τανυστη Ricci χρησιμοποιειται προκειμενου να αποφευχθει η συγχυση μεταξυ αυτου και
του συντελεστη κοσμικη κλιμακαςR(t)

⁵gµνgµν = 1
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Επιπλεον, για τις αντιστοιχες συνιστωσες του τανυστη ορμης/ενεργειας ισχυει :

T00 = ε , T11 = (pR2)/(1− kr2) , T22 = pr2R2 , T33 = pr2(sin2θ)R2,

Όπου ε = ρc2, η πυκνοτητα ενεργειας και p, η πιεση. ⁶
Συνεπως οι εξισωσεις πεδιου Einstein για µ = ν = 0 , δινουν υστερα απο πραξεις
την

Ṙ2 + kc2 =
8

3
πGεR/c2, (2.2.3)

ενω για µ = ν = 1 την:

2RR̈ + Ṙ2 + kc2 = −8πGpR2/c2, (2.2.4)

στην οποια αν μεσω της (2.2.3) αντικατασταθει ο ορος Ṙ2 + kc2, προκυπτει η πα-
ρακατω εξισωση:

R̈ = −(4πG/3)(ε+ 3p)R/c2. (2.2.5)

Για µ = ν = 2 και για µ = ν = 3 δεν προκυπτουν αλλες ανεξαρτητες απο τις
προηγουμενες εξισωσεις . Τελος παραγωγιζοντας την (2.2.3) ως προς τον χρονο
και απαλειφοντας τον ορο R̈ με την βοηθεια της (2.2.5) επεται η επιπλεον ακο-
λουθη διαφορικη εξισωση:

ε̇+ 3
Ṙ

R
(p+ ε) = 0. (2.2.6)

Στην εξισωση (2.2.3) η αδιαστατη παραμετρος k ∈ {−1, 0, 1} αντιπροσωπευει
τις τρεις διαφορετικες περιπτωσεις καμπυλοτητας για το συμπαν, συνεπως, για
καθε μια απο αυτες τις τιμες υπαρχει και μια διαφορικη εξισωση:

⁶Παρατηρουμε οτι [ε] = [p] = ML−1T−2
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Ṙ2 = c2 + (8πG/3)εR2/c2, (2.2.7)

Ṙ2 = (8πG/3)εR2/c2, (2.2.8)

Ṙ2 = −c2 + (8πG/3)εR2/c2. (2.2.9)
Η (2.2.5)εμφανιζεται συχνα στην βιβλιογραφια ως εξίσωση επιτάχυνσης ενω οι
(2.2.7) - (2.2.9) ειναι οι εξισώσεις Friedmann. Επισης, ενα ακομα δεδομενο ειναι
η εξισωση (2.2.6) η οποια ονομαζεται εξίσωση διατήρησης. Επειδη καθε μια απο
τις (2.2.7) - (2.2.9) ειναι εξαρτημενες με την (2.2.5) και οι αγνωστες συναρτησεις
ειναι τρεις, ειναι αναγκαια η ευρεση μιας επιπλεον εξισωσης προκειμενου να επι-
λυθει το συστημα. Η εξισωση αυτη θα ειναι η καταστατικη εξισωση για τα τελεια
αερια, μια αλγεβρικη σχεση που θα συνδεει τις συναρτησεις της πιεσης p και της
πυκνοτητας ενεργειας ε.
Τοτε, για καθε μια απο τις τρεις τιμες της παραμετρου k, προκυπτει και ενα συ-
στημα δυο ανεξαρτητων διαφορικων εξισωσεων και μιας αλγεβρικης βοηθητικης
εξισωσης, με τρεις αγνωστες συναρτησεις, το οποιο αν επιλυθει θα παρεχει τις συ-
ναρτησεις του παραγοντα κοσμικης κλιμακας, της πιεσης και της πυκνοτητας, σε
καθε περιπτωση. Αυτα ειναι τα (κλασσικα) πρότυπα Friedmann χωρίς κοσμο-
λογικήσταθερά (Λ = 0), τα οποια και θα αναλυθουν πληρως στο κεφαλαιο αυτο.

2.3 H καταστατική εξίσωση

Όσον αφορα στην καταστατικη εξισωση, παροτι εν γενει οι καταστατικες εξισω-
σεις ειναι δυνατον να ειναι μη γραμμικες και περιπλοκες, στην κοσμολογια ειναι
γνωστο οτι η σχεση αυτη ειναι απλη και μαλιστα γραμμικη [22], της μορφης

p = ωε, (2.3.1)

με ω ≤ 1.
Αυτο οφειλεται κυριως στην παραδοχη οτι το συμπαν σε μεγαλες κλιμακες αντι-
μετωπιζεται σαν τελειο ρευστο.
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Για παραδειγμα για ενα αεριο σωματιδιων μη σχετικιστικης μαζας και χαμηλης
πυκνοτητας ισχυει ⁷

p = nKBT =
ρKT

µ
≈

KT

µc2
ε, (2.3.2)

οπουµ, η μεση μαζα των μοριων του αεριου T , η θερμοκρασια του καιK , σταθερα.
Επισης, απο την θερμοδυναμικη:

3KT = µ
⟨
v2
⟩
, (2.3.3)

οπου
⟨
v2
⟩
η μεση τετραγωνικη ταχυτητα του αεριου.

Συνεπως:

p ≈
⟨
v2
⟩

3c2
ε = ωε. (2.3.4)

Έτσι η τιμη της σταθερας ω εξαρταται απο τον λογο
⟨
v2
⟩
/c2 και αρα σε ενα

συμπαν οπου κυριαρχει η μη σχετικιστικη υλη, ητοι
⟨
v2
⟩
/c2 ≪ 1, θα ισχυει οτι

p ≈ 0.
Αντιθετως, σε ενα συμπαν που κυριαρχει η ακτινοβολια ειναι

⟨
v2
⟩
/c2 = 1 και

αρα, p = ε/3.
Ενδιαφερον επισης παρουσιαζει η περιπτωση οπου, ω < −1/3, αφου τοτε απο
την εξισωση επιταχυνσης (2.2.5) προκυπτει οτι, R̈ > 0, δηλαδη τοτε η τιμη του ω
αντιστοιχει σε συστατικο του συμπαντος που συνεισφερει στην επιταχυνση της
διαστολης (σκοτεινη ενεργεια).
Στην πορεια θα εφαρμοστουν τα αποτελεσματα αυτα, προκειμενου να επιλυθουν
αναλυτικα (η και αριθμητικα) οι εξισωσεις Friedmann για διαφορα συμπαντα.
Επισης τονιζεται, οτι παρολα αυτα, υπαρχουν και μοντελα που λαμβανουν υποψιν
μη γραμμικες καταστατικες εξισωσεις (βλ. [24] ).

⁷Η προσεγγιση στην (2.3.2) εγινε δεδομενου οτι σχεδον ολη η ενεργεια του μη σχετικιστικου αεριου αποτελειται
απο την μαζα των σωματιδιων του.
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2.4 Κανονικοποίηση παράγοντα κλίμακας

Στο σημειο αυτο και στο εξης, εισαγεται ο αδιαστατος συντελεστης κοσμικης κλι-
μακας, a(t) = R(t)/R(t0), που κανονικοποιειται ετσι ωστε να ειναι,

a(t0) = a0 = 1.

Κατι τετοιο, εχει σαν αποτελεσμα να δινεται αναφορα στο παρον, οσον αφορα στη
διαστολη (σε σχεση με την τιμη του παραγοντα κλιμακας σημερα).
Εισαγοντας την κανονικοποιησηστην εξισωσηFriedmann (2.2.3) προκυπτει η εξι-
σωση:

ȧ2 = −kc2/R0
2 + (8πG/3)εa2/c2. (2.4.1)

Έτσι το μαθηματικο προτυπο θα λαβει την παρακατω μορφη:

ä = −(4πG/3)(ε+ 3p)a/c2, (2.4.2)

ȧ2 = c2/R0
2 + (8πG/3)εa2/c2, (2.4.3)

ȧ2 = (8πG/3)εa2/c2, (2.4.4)

ȧ2 = −c2/R0
2 + (8πG/3)εa2/c2, (2.4.5)

ε̇+ 3
ȧ

a
(p+ ε) = 0, (2.4.6)

p = ωε. (2.4.7)

Προκειμενου να επιλυθει το συστημα των παραπανω διαφορικων εξισωσεων ως
προβλημα αρχικων τιμων (Π.Α.Τ.), δυναται να θεωρηθει οτι η αρχικη συνθηκη ει-
ναι η a(0) = 0 , στην πλειοψηφια των περιπτωσεων. Τοτε, οι λυσεις που θα προκυ-
ψουν θα αφορουν σε συμπαντα που ειχαν στιγμη δημιουργιας (Μεγαλη Έκρηξη).
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Όπως θα γινει φανερο και παρακατω υπαρχουν λυσεις των εξισωσεων και για
συμπαντα που δεν ειχαν στιγμη δημιουργιας στο παρελθον, για παραδειγμα το
συμπαν Einstein της παραγραφου (2.7.1), εξισωση (2.7.2). Στην περιπτωση αυτη
μπορει να θεωρηθει οτι η εξισωση εχει λυση για a(0) = 1 , οπου t = 0 τιθεται η
σημερινη τιμη.

2.5 Γραφικός ορισμός χρόνου Hubble

Το πρωτο βημα της μελετης των μοντελων του Friedmann σε αυτην την μορφη
ειναι να μελετηθουν τις ιδιοτητες της γραφικης παραστασης της συναρτησης a(t),
ο προσδιορισμος της οποιας ειναι καιριο κοσμολογικο προβλημα.
Επιστρεφοντας στην εξισωση διατηρησης (2.4.6), προσθετοντας ṗ και στα δυο
μελη και υστερα την πολλαπλασιαζοντας με a3 προκυπτει οτι:

ṗa3 =
d

dt
[a3(ϵ+ p)]. (2.5.1)

Ενσυνεχεια, πολλαπλασιαζοντας με ȧ−1 και συμπυκνωνονταςπαραγωγουςαθροι-
σματων η παραγωγος μεταβλητης t μετατρεπεται ευκολα σε παραγωγο μεταβλη-
της a και εν κατακλειδι:

d(εa3)

da
= −3pa2. (2.5.2)

Απο την τελευταια αυτη εξισωση γινεται κατανοητο, οτι για θετικες τιμες της πι-
εσης και για καθε αυξηση του παραγοντα κλιμακας, η πυκνοτητα θα πρεπει να
μειωνεται τουλαχιστον οσο γρηγορα αυξανεται ο ορος a3. Τουτο, διοτι αν θεωρη-
θει οτι η πιεση ηταν 0, δηλαδη τοαριστερο μελος της εξισωσης ηταν μηδενικο, τοτε
προκειμενου να ειναι το γινομενο εa3 σταθερο, (αφου η παραγωγος ως προς a θα
ηταν μηδεν) θα πρεπει η πυκνοτητα να μειωνεται ακριβως οπως αυξανεται ο ορος
a3. Κατα συνεπεια, για να ειναι αρνητικη η παραγωγος, η πυκνοτητα θα πρεπει να
μειωνεται τουλαχιστον οπως το a−3. Έτσι καθως a → ∞ (δηλαδη a−1 → 0), η πο-
σοτητα εa2 μηδενιζεται οσο γρηγορα μηδενιζεται και το a−1. Φαινεται ομως ο ορος
εa2 στις τρεις εξισωσεις του Friedmann και αυτο, αναλογα με την καθε περιπτωση
καμπυλοτητας, οδηγει στα ακολουθα συμπερασματα:
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• Για k = −1, τοτε ȧ2 > 0, συνεπως η a(t) παραμενει αυξουσα⁸. Επιπλεον απο
την (2.4.3) ειναι a(t) → c⁄R0t, οταν t → ∞, που σημαινει οτι ο παραγοντας
κλιμακας τεινει να γινει ομοιομορφος με μηδενικη επιταχυνση (ευθεια) για
πολυ μεγαλους χρονους (ανοιχτο συμπαν).

• Για k = 0, προκυπτει και παλι αυξονταςπαραγοντας κλιμακας και ιδιαασυμ-
πτωτικη συμπεριφορα για t → ∞, αλλα με βραδυτερη αυξηση απο την πε-
ριπτωση αρνητικης καμπυλοτητας.

• Για k = 1, οταν εa2 = (3c4)⁄(8πGR2
0), θα ειναι, ȧ = 0, δηλαδη θα παρουσια-

ζεται τοπικο μεγιστο (εφοσον τα κοιλα στρεφονται προς τα κατω οπως θα
δειχθει ακριβως παρακατω) και αρα εν συνεχεια θα φθινει εως οτου τμησει
τον αξονα του χρονου σε πεπερασμενο διαστημα (κλειστο συμπαν).

Για τη δευτερη παραγωγο, αν θεωρηθει οτι ε + 3p > 0, τοτε απο την (2.4.2) ειναι
ξεκαθαρο οτι ä(t0)/a(t0) = ä(t0) < 0, για t = t0 (σημερα). Συνεπως σε καθε πε-
ριπτωση καμπυλοτητας, η συναρτηση οφειλει να στρεφει τα κοιλα προς τα κατω
στο t = t0 .
Επισης η εφαπτομενη ευθεια στο σημειο αυτο, θα πρεπει να τεμνει τον αξονα του
χρονου σε σημειο, πιο μακρια απο το παρον απ’ οτι θα τον ετεμνε η ιδια η συναρ-
τηση. Αυτο σημαινει, οτι αν η διαστολη ηταν ομοιομορφη, η ηλικια του συμπαντος
θα ηταν προφανως μεγαλυτερη. Θετοντας χωρις βλαβη, t = τ = 0 το σημειο
που τεμνει η a(t) τον αξονα (δημιουργια του συμπαντος), θα ειναι a(0) = 0 .
Αναφορικα με την αρχικη αυτη συνθηκη σημειωνεται εδω, οτι η εξισωση (2.4.5)
ικανοποιειται, καθως συμφωνα με τα προλεγομενα, οταν a → 0 , προκυπτει οτι
εa2 → +∞, (δεδομενου οτι εa2 ∼ a−1). Έτσι, στην αρχη της εξελιξης του συμπα-
ντος παροτι ο ορος ȧ2 απειριζεται, παραμενει θετικος και το προβλημα αρχικων
τιμων εχει λυση.
Συνοψιζοντας τα παραπανω, η συναρτηση του παραγοντα κλιμακας και της εφα-
πτομενης ευθειας απεικονιζονται στο σχημα ( 2.5.1).
Έτσι, αν α η γωνια που σχηματιζει η εφαπτομενη με τον αξονα του χρονου, τοτε:

tanα = ȧ(t0) = 1⁄(TN) ⇒ (TN) = 1 ⁄ ȧ(t0) = R(t0) ⁄ Ṙ(t0) = H−1
0 ,

οπου (TN), η ηλικια που θα ειχε το συμπαν, αν η διαστολη του ηταν ομοιομορφη.
Αυτοφανερωνει αμεσα τοφυσικο νοημα του χρονου Hubble. Συνεπως, συναγεται
αμεσα οτι η ηλικια ενος συμπαντος που η διαστολη του στρεφει τα κοιλα προς τα

⁸Επειδη ȧ2 > 0 και ȧ ≥ 0 εχουμε ȧ > 0
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Σχημα 2.5.1: Γραφικος ορισμος χρονου Hubble [14]

κατω, οφειλει να ειναι μικροτερη απο τον χρονο Hubble, ο οποιος προσδιοριζεται
μετρωντας την σταθερα Hubble. Έτσι μεσω των προτυπων Friedmann προεκυψε
εναανωφραγμαγια τηνηλικια τουσυμπαντος⁹. Απο τονπινακα1.1προκυπτει οτι
ενα επιβραδυνομενο συμπαν, δεν μπορει να εχει ηλικια μεγαλυτερη απο 14.43Gyr
, συμφωνα με τις μετρησεις της αποστολης Planck 2015.

2.6 Κρίσιμηπυκνότητακαιπαράμετροςεπιβράδυν-
σης της διαστολής

Ανακαλωντας τον ορισμο της σταθεραςHubble και δεδομενου της προαναφερθει-
σας κανονικοποιησης του παραγοντα κοσμικης κλιμακας, θα ισχυει:

H0 = ȧ(t0). (2.6.1)

Ειναι οποτε εφικτο η (2.4.1 ) να εκφραστει ως

3c2H2
0

8πG
= − 3kc4

8πGR2
0

+ ε0. (2.6.2)

Η διαστατικη αναλυση της εξισωσης (2.6.2) υποδεικνυει οτι:
⁹Αν γνωριζαμε οτι η διαστολη ηταν επιταχυνομενη, τοτε η συναρτηση θα εστρεφε τα κοιλα προς τα ανω και προ-

φανως ο χρονος Hubble θα ηταν κατω φραγμα για την ηλικια του συμπαντος.
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[
3c2H2

0

8πG

]
=

[
3kc4

8πGR2
0

]
= [ε0] = ML−1T−2,

και αρα προκειται για μια εξισωση που συνδεει πυκνοτητες ενεργειας.
Θετουμε

(3c2H2
0)/8πG = εc, (2.6.3)

και

(3c4)/(8πGR2
0) = A > 0, (2.6.4)

αρα

εc = −Ak + ε0 ⇔ ε0 − εc = Ak. (2.6.5)

Απο την τελευταια αυτη σχεση διακρινονται οι τρεις παρακατω περιπτωσεις:

• Αν ε0 > εc, τοτε k > 0, και αρα το συμπαν θα ειναι κλειστο (θετικη καμπυ-
λοτητα).

• Αν ε0 < εc, τοτε k < 0, και αρα το συμπαν θα ειναι ανοικτο (αρνητικη κα-
μπυλοτητα).

• Αν ε0 = εc, τοτε k = 0, και το συμπαν θα ειναι οριακα ανοικτο (μηδενικη
καμπυλοτητα).

Το μεγεθος εc αναπαριστα την κρισιμη πυκνοτητα και τοφυσικο νοημα τωνπαρα-
πανω περιπτωσεων επικεντρωνεται στο οτι αν η σημερινη πυκνοτητα ενεργειας,
σε συμπαν χωρις κοσμολογικη σταθερα, ξεπερνα το οριο αυτο, τοτε προφανως οι
βαρυτικες επιδρασεις καποια στιγμη θα υπερνικησουν την ωθηση της διαστολης
και θα εξαναγκασουν το συμπαν να καταρρευσει σε Μεγαλη Συνθλιψη. Στην αντι-
θετη περιπτωση, η βαρυτικη ελξη δεν θα επαρκει για να προκαλεσει ενα τετοιο
τελος και η διαστολη θα συνεχιστει επ’ απειρον.
Αναπτυσσεται τωρα σε σειρα Taylor η συναρτηση a(t) σε μια περιοχη του t0, προ-
κειμενου να οριστει μια χρησιμη παραμετρος.
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a(t) = 1 + (t− t0)ȧ(t0) +
1

2
(t− t0)

2ä(t0) + ... ⇒

a(t) = 1 + (t− t0)H0 +
1

2
(t− t0)

2 ä(t0)

ȧ2(t0)
H2

0 + ... ⇒

a(t) = 1 + (t− t0)H0 −
1

2
(t− t0)

2q0H
2
0 + ..., (2.6.6)

οπου

q0 = − ä(t0)

ȧ2(t0)
. (2.6.7)

Το μεγεθος αυτο ονομαζεται παράμετρος επιβράδυνσης και ειναι φανερο απο την
(2.6.6) οτι ο παραγοντας, 12(t−t0)

2q0H
2
0 , εφοσον αφαιρειται συνεισφερει στην μει-

ωση των τιμων της συναρτησης a(t) και αρα και στην επιβραδυνση της. Σημειω-
νεται επισης το γεγονος, οτι η παραμετρος q0 ειναι αδιαστατη.
Ειναι ακομη δυνατον να οριστει κατα φυσιολογικο τροπο και η συναρτηση επι-
βραδυνσης που αφορα στις τιμες της παραμετρου επιβραδυνσης καθε χρονικη
στιγμη:

q(t) = − ä(t)a(t)

ȧ2(t)
. (2.6.8)

Θετοντας τωρα στην εξισωση επιταχυνσης (2.4.2) t = t0, προκυπτει:

ä0 = −4πG

3c2
(ε0 + 3p0) ⇒

ε0 + 3p0 = − 3c2

4πG
ä0 =

3c2

4πG
q0H

2
0 . (2.6.9)

οπως θα αναλυθει στην παραγραφο 2.7.1, ειναι δυνατον να θεωρηθει λογικη η
παραδοχη οτι η πιεση, υπο την επικρατεια μη σχετικιστικης υλης, ειναι αμελητεα
σε σχεση με την πυκνοτητα ενεργειας, ητοι:

ε0 =
3c2

4πG
q0H

2
0 . (2.6.10)
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Έτσι διαιρωντας κατα μελη τις (2.6.10) και (2.6.3) αποδεικνυεται ο ορισμος που
δοθηκε προχειρα στην παραγραφο (1.6) για την παραμετρο q0:

q0 =
ε0
2εc

. (2.6.11)

Συνεπως οριζοντας την αδιαστατη παραμετρο, Ω0 = ε0/εc, επιπλεον θα ισχυει:

Ω0 = 2q0. (2.6.12)

2.7 ΕπίλυσηεξισώσεωνFriedmannχωρίςκοσμολο-
γική σταθερά Λ=0

2.7.1 Ακριβής λύση για άδειο σύμπαν

Μια πρωτη κινηση προκειμενου να λαβει κανεις αναλυτικες λυσεις απο τις εξισω-
σεις, ειναι μελετηθει ενα εντελως θεωρητικο συμπαν με μηδενικηπυκνοτητα ενερ-
γειας και αρα και πιεση. Στοσυμπαναυτο δυναται να θεωρηθει οτι η καμπυλοτητα
ειναι διαφορη του μηδενος, αλλα θα δειχθει ευκολα οτι σε αυτην την περιπτωση
πρεπει να ειναι αρνητικη. Απο την θεωρηση αυτη, στοχος ειναι να ληφθουν κα-
ποιες δυνατες μαθηματικες λυσεις των διαφορικων εξισωσεων.
Οι εξισωσεις (2.4.3)-(2.4.5) για ε = 0, λαμβανουν την ακολουθη βολικη μορφη:

ȧ2 = c2/R0
2, (2.7.1)

ȧ2 = 0, (2.7.2)

ȧ2 = −c2/R0
2. (2.7.3)

• Η (2.7.2) δινει τετριμμενηλυσηγια τονπαραγοντακλιμακας τηνa(t) = const;
k = 0. Εφοσον, a(t0) = 1, τοτε, a(t) = 1, και αρα, a(0) ̸= 0, και στο δεδομενο
συμπαν δεν συνεβη Big Bang. Προκειται για ενα αιωνιο στατικο συμπαν με
μηδενικη καμπυλοτητα, στο οποιο ισχυει η μετρικη Minkowski δεδομενου
οτι ειναι ευκλειδειος χωρος. Επισης τοτε η Γ.Θ.Σ εκφυλιζεται σε ειδικη θεω-
ρια σχετικοτητας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΤΥΠΑ FRIEDMANN ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ 35

• Η (2.7.3) δεν δινει λυση καθοτι ο a(t) προκυπτει φανταστικος.

• Ενδιαφερον παρουσιαζει η (2.7.1) η οποια δινει εφικτη λυση. Με αμεση ολο-
κληρωση της εξισωσης προκυπτει ευκολα η λυση:

a(t) = ± c

R0
t, (2.7.4)

το οποιο ειναι ενα συμπαν που ειτε διαστελλεται ειτε συστελλεται.
Απο την (2.7.1) εχουμε οτι, H0 = c

R0
και συνεπως η ηλικια του συμπαντος ειναι

ακριβως ο χρονος Hubble. Το συμπαν με παραγοντα κλιμακας που δινεται απο την
(2.7.4) ονομαζεται σύμπανMilne και στο κεφαλαιο 5 θα μελετηθει σαν ενδεχομενη
ασυμπτωτικη κατασταση.
Άδεια συμπαντα, φαινονται να χριζουν «αδειου» ενδιαφεροντος, αφου οπως πολυ
ευστοχα αναφερει η Barbara Raydenn, ενα συμπαν διχως υλη δεν περιεχει και νο-
ημονα οντα για να παρατηρουν τις ιδιοτητες του.[22]
Παρολα αυτα στην περιπτωσηπου η πυκνοτητα ενεργειας ειναι αμελητεα συγκρι-
τικα με την κρισιμη πυκνοτητα, τοτε η λυση (2.7.4) αποτελει μια ενδιαφερουσα
προσεγγιση.

2.7.2 Ακριβής επίλυση για μηδενική πίεση

Όπως αναφερθηκε, στοχος ειναι να επιτευχθει η επιλυση των εξισωσεων, προκει-
μενου να προκυψει κατα βαση η συναρτηση του παραγοντα κοσμικης κλιμακας
a(t) και μια οσον το δυνατον πιο αντικειμενικη εικονα του συμπαντος. Βασικο πα-
ραγωγο αυτου, θα ειναι ο προσδιορισμος της ηλικιας του συμπαντος σε καθε πε-
ριπτωση. Η ηλικια του συμπαντος, συμφωνα με τις παρουσες επιστημονικες με-
τρησεις, εχει εκτιμηθει πολλακις με διαφορετικες μεθοδους οι οποιες ολες συγκλι-
νουν στον αριθμο 13, 8 δισεκατομμυρια χρονια, με ενα ευρος σφαλματος αναλογα
με την μεθοδο της μετρησης. Η ακριβεστερη πιο προσφατη μετρηση πραγματο-
ποιηθηκε βασιζομενη στο μοντελο ΛCDM (Lambda-CDM) το οποιο θεωρειται και
το πιο ακριβες απο τα μοντελα τυπου Friedmann και θα παρουσιαστει στην συνε-
χεια (κεφαλαιο 4). Η ακριβης τιμη που δινει το μοντελο αυτο ειναι 13.798± 0.037
δισεκατομμυρια χρονια και συμφωνει εξαιρετικα και με τους περιορισμους που
θετει η κοσμικη ακτινοβολια υποβαθρου.
Αρχικα αναζητουνται αναλυτικες λυσεις. Μια αμεση αναλυτικη επιλυση μπορει να
επιτευχθει, αν μεσω της καταστατικης αλγεβρικης εξισωσης απαλειφθει καταλ-
ληλα η συναρτηση p της πιεσης απο τις εξισωσεις. Όπως προαναφερθηκε στην



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΤΥΠΑ FRIEDMANN ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ 36

παραγραφο (2.3) αναλογα με την κατασταση του αεριου, δηλαδη με τα συστα-
τικα (συνιστωσες) του συμπαντος, η πιεση λαμβανει διαφορετικες μορφες. Όμως,
οπως θα δειχθει και στα κεφαλαια 3 και 4 στο συμπαν δεν υπαρχει μοναδικο συ-
στατικο, αλλα για την ακριβεια συνυπαρχουν σε συγκεκριμενη αναλογια η σκο-
τεινη ενεργεια, η μη σχετικιστικη υλη, η ακτινοβολια και η ψυχρη σκοτεινη υλη,
τουλαχιστον στα βασικα μοντελα. Υπαρχουν και μοντελα με ακομα περισσοτε-
ρες συνιστωσες, οι οποιες ομως δεν εχουν επιβεβαιωθει ως προς την υπαρξη τους
ακομα.
Στα απλουστερα μοντελα, που δεν λαμβανεται υποψιν η υπαρξη της σκοτεινης
ενεργειας, θεωρειται οτι στο συμπαν στην παρουσα φαση επικρατει η υπαρξη της
μη σχετικιστικης υλης σε σχεση με την σχετικιστικη. Στο πρωιμο συμπαν δε, αυτο
που επικρατουσε ηταν η ακτινοβολια οποτε και τοτε η μη σχετικιστικη υλη θα
μπορουσε κατα προσεγγιση να θεωρηθει αμελητεα στα μοντελα. Ειναι σαφες, οτι
αναλογα με το συστατικο που επικρατει στο συμπαν θα αλλαζει και η πιεση σε
αυτο και προφανως και η πυκνοτητα ενεργειας, αρα και ο παραγοντας κοσμικης
κλιμακας.
Ειναι ευλογο σαν ενα πρωτο βημα να θεωρηθει ενα συμπαν το οποιο περιειχε ανε-
καθεν μονο μη σχετικιστικη υλη. Αν και εκ πρωτης οψεως αυτη η προσεγγιση μπο-
ρει να μη μοιαζει και τοσο ρεαλιστικη, εχει πολλα πλεονεκτηματα. Καταρχας οπως
θα δειχθει και στη συνεχεια της εργασιας, δεδομενου οτι η ακτινοβολια στο συ-
μπαν ειναι της ταξης του 10−5 κατα τηνπαρουσα εποχη, η αποκλιση ενος μοντελου
που την αγνοει σε σχεση με ενα αλλο που τη λαμβανει υποψιν ειναι φανερα μικρη.
Επιπλεον, ειναι γνωστο οτι η μη σχετικιστικη υλη κυριαρχουσε στο μεγαλυτερο
μερος της ιστοριας του Συμπαντος μεχρι σημερα, συνεπως η λυση θα αποτελει μια
ικανοποιητικη προσεγγιση για την δεδομενη περιοδο. Τελος, μεσω της συγκεκρι-
μενης προσεγγισης, το συστημα επιδεχεται αμεση ολοκληρωση αναλυτικα.
Σε ενα τετοιο προτυπο οποτε, η πιεση θα μπορουσε να αγνοηθει ως αμελητεα,
αφου, λογω της καταστατικης εξισωσης (2.4.7), ισχυει οτι p ≈ 0. Συνεπως, για ενα
συμπαν με μη σχετικιστικη υλη ως μοναδικο συστατικο, η (2.5.2) ολοκληρωνεται
αμεσα και με παρουσες συνθηκες ε(t0) = ε0 και a(t0) = 1 προκυπτει η πυκνοτητα
ενεργειας εκφρασμενη συναρτησει του παραγοντα κοσμικης κλιμακας μεσω της:

ε =
ε0
a3
. (2.7.5)

Η ενημερωση των εξισωσεων Friedmann με την παραπανω σχεση δινει:

ȧ2 = −kc2

R2
0

+
8πG

3c2a
ε0. (2.7.6)
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Απο τις (2.6.10) και (2.4.2) για t = t0 , ειναι φανερο οτι:

c2k

R2
0

= (2q0 − 1)H2
0 , (2.7.7)

η

c2k

R2
0

= (Ω0 − 1)H2
0 , (2.7.8)

και μεσω της σχεσης αυτης απαλειφεται ο ορος, −kc2/R2
0, απο την (2.7.6), παιρ-

νοντας

ȧ2 = (1− Ω0)H
2
0 +

8πG

3c2a
ε0, (2.7.9)

αλλα λογω της (2.6.10):

ȧ2 = (1− Ω0)H
2
0 + Ω0H

2
0a

−1 ⇒

ȧ = H0(1− Ω0 + Ω0a
−1)

1/2. (2.7.10)

H (2.7.10) ειναι μια πρωτης ταξης συνηθης διαφορικη εξισωση χωριζομενων με-
ταβλητων και αρα o χρονος t δινεται υπο ολοκληρωτικη μορφη ως:

(1− Ω0 + Ω0a
−1)−

1/2da = H0dt ⇒

t = H−1
0

ˆ a

0

(1− Ω0 + Ω0a
−1)−

1/2da. (2.7.11)

Η εξισωση (2.7.11) ισχυει για καθε k ∈ {−1, 0, 1} και παρεχει την τιμη t0, που ειναι
η ηλικια ενος συμπαντος που περιεχει σαν μοναδικο συστατικο, μη σχετικιστικη
υλη σε καθε μια απο τις τρεις περιπτωσεις καμπυλοτητας. Για να γινει ο υπολογι-
σμος αυτος, αρκει να υπολογιστει το ορισμενο ολοκληρωμα της (2.7.11) απο a = 0
εως a = a0 = 1 δεδομενουοτι οι τιμες τωνσταθερωνπαραμετρωνH−1

0 καιΩ0 ειναι
γνωστες απο την παρατηρηση. Διακρινονται εδω λοιπον τρεις περιπτωσεις για το
συμπαν (κλειστο, οριακα ανοιχτο και ανοιχτο συμπαν)
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Κλειστό σύμπαν (k = +1 ⇔ ε0 > εc ⇔ Ω0 > 1) Στην περιπτωση αυτη συμφε-
ρει να γινει ο μετασχηματισμος

1− cosu =
2 (Ω0 − 1)

Ω0
a ⇒ a(u) =

Ω0

2 (Ω0 − 1)
(1− cosu). (2.7.12)

Τοτε, da = Ω0

2(Ω0−1)(sinu)du, και οταν, a → 0, τοτε u → 0, ενω οταν, a → 1, τοτε
u → arccos(2Ω−1

0 − 1), αρα:

t =
1

2
Ω0(Ω0 − 1)−1H−1

0

ˆ u

0

(
1− Ω0 +

2Ω0 − 2

1− cosu

)
−1/2sinudu ⇒

t =
1

2
Ω0(Ω0 − 1)−

3/2H−1
0

ˆ u

0

(
1 + cosu

1− cosu

)−1/2

sinudu ⇒

t =
1

2
Ω0(Ω0 − 1)−

3/2H−1
0

ˆ u

0

(1− cos2u)
1/2

1 + cosu
sinudu ⇒

t =
1

2
Ω0(Ω0 − 1)−

3/2H−1
0

ˆ u

0

(sin2u)
1/2

1 + cosu
sinudu ⇒

t =
1

2
Ω0(Ω0 − 1)−

3/2H−1
0

ˆ u

0

sin2u

1 + cosu
du ⇒

t =
1

2
Ω0(Ω0 − 1)−

3/2H−1
0

ˆ u

0

(1− cosu)du ⇒

t =
1

2
Ω0(Ω0 − 1)−

3/2H−1
0 (u− sinu), (2.7.13)
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Ω0 Ηλικια Συμπαντος (Gyr) Μεγιστο Διαστολης(Gyr) Συνθλιψη (Gyr)
1.1 9.44 788.45 1576.9
1.2 9.26 304.14 608.28
1.5 8.82 96.17 193.22
2.0 8.24 45.33 90.66

Πινακας 2.1: Χρονοι συνθλιψης, μεγιστης διαστολης και ηλικιες συμπαντος για τις διαφορες τιμες τουΩ0σε κλει-
στο συμπαν.

και αρα για την ηλικια του συμπαντος αρκει να τεθει, u = arccos(2Ω−1
0 − 1), και

χρησιμοποιωντας την τριγωνομετρικη ταυτοτητα, sin (arccosα) =
√
1− α2, τε-

λικα:

t0 =

{
1

2
Ω0(Ω0 − 1)−

3/2
(
arccos(2Ω−1

0 − 1)− 2Ω−1
0 (Ω0 − 1)

1/2
)}

H−1
0 . (2.7.14)

Δηλαδη προκυπτει η ηλικια ενος συμπαντος με θετικη καμπυλοτητα που περιεχει
μονο μησχετικιστικη υλη, συναρτησει τωνπαραμετρωνH−1

0 καιΩ0, οι οποιες ειναι
προσδιορισιμες.
Η (2.7.14) ουσιαστικα υποδηλωνει οτι το συμπαν εχει την ηλικια που θα ειχε αν
η διαστολη ηταν ομοιομορφη καθ’ολη τη διαρκεια της εξελιξης του, επι εναν συ-
ντελεστη - συναρτηση της παραμετρου επιβραδυνσης, μικροτερο της μοναδας, ο
οποιος επιδρα μειωτικα στον χρονο Hubble και αρα μειωνει την ηλικια. Κατι τε-
τοιο ειναι λογικο αφου δεδομενου οτι η συναρτηση a(t) στρεφει τα κοιλα προς
τα κατω, η διαστολη στο παρελθον ηταν ταχυτερη αφου αναλογα με την τιμη της
παραμετρουΩ0 , η συναρτηση

ϕ(Ω0) ≡
1

2
Ω0(Ω0 − 1)−

3/2
(
arccos(2Ω−1

0 − 1)− 2Ω−1
0 (Ω0 − 1)

1/2
)
,

φαινεται να μειωνει την ηλικια του συμπαντος.
Προκυπτει ευκολα απο την (2.7.12) οτι η συναρτηση a(u) λαμβανει μεγιστη τιμη
οταν, u = π και μηδενιζεται οταν, u = 0 και u = 2π .

Αποαυτοσυναγεται οτι εφοσον μιλαμε για ενα κλειστο συμπαν, ο παραγοντας κο-
σμικης κλιμακας μεγιστοποιειται σε χρονο, tmax =

π
2Ω0(Ω0 − 1)−

3/2H−1
0 , οπου τοτε

ληγει και η διαστολη του συμπαντος και ξεκινα η περιοδος συστολης. Η συστολη
θα ληξει σε singularity (Μεγαλη Συνθλιψη) οταν, t = τ = πΩ0(Ω0−1)−

3/2H−1
0 . Ειναι

ξεκαθαρο απο τα παραπανω οτι η συναρτηση του παραγοντα κοσμικης κλιμακας
ειναι φραγμενη και μαλιστα
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Σχημα 2.7.1: Γραφικη παρασταση a(t) για κλειστο συμπαν, για διαφορες τιμες της παραμετρου Ω0 (2, 1.5, 1.2,
1.1) καιH−1

0 = 14.43Gyr . Παρατηρουμε οτι οσο μεγαλυτερη η τιμη της παραμετρου, τοσο πιο συντομη η καταρρευση
του συμπαντος.

sup {a(t)} = max {a(t)} = a(t = tmax =
π

2
Ω0(Ω0 − 1)−

3/2H−1
0 ) =

Ω0

Ω0 − 1
.

Οριακά ανοικτό σύμπαν (k = 0 ⇔ ε0 = εc ⇔ Ω0 = 1) Θετοντας στην (2.7.11),
Ω0 = 1, ευκολα προκυπτει οτι:

t = H−1
0

ˆ a

0

√
ada =

2

3
H−1

0 a
3/2, (2.7.15)

και αρα η λυση για την συναρτηση a(t) θα ειναι:

a(t) =

(
3

2
H0t

)2/3

. (2.7.16)

Η συναρτηση αυτη ειναι μη φραγμενη, γεγονος που επισφραγιζει την αιωνια δια-
στολη.
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Σχημα 2.7.2: Γραφικη παρασταση συντελεστη κοσμικης κλιμακας οριακα ανοικτου συμπαντος Ω0 = 1

Θετοντας, t = t0, αμεσως προκυπτει η ηλικια ενος μηδενικης καμπυλοτητας συ-
μπαντος (flat universe) που περιειχε ανεκαθεν μη σχετικιστικη υλη :

t0 =
2

3
H−1

0 . (2.7.17)

Εδω ο συντελεστης - συναρτηση του Ω0 ειναι σταθερη και ιση με 2/3. Αυτο οφει-
λεται προφανως στην μηδενικη καμπυλοτητα του συγκεκριμενου συμπαντος.
Με Η−1

0 = 14.43Gyr, το συγκεκριμενο συμπαν, δημιουργηθηκε πριν απο περιπου
9.62Gyr. Το μοντελο αυτο ειναι γνωστο στην βιβλιογραφια ως συμπαν Einstein -
de Sitter (EdS) και θα παρουσιαστει στο κεφαλαιο 5 ως οριακη κατασταση.

Ανοικτό σύμπαν (k = −1 ⇔ ε0 < εc ⇔ Ω0 < 1) Δεδομενου οτι στο ανοι-
χτο συμπαν θα ειναι Ω0 < 1 και αρα στην (2.7.13) ο ορος (Ω0 − 1)−

3/2 = i(1 −
Ω0)

−3/2 ειναι φανταστικος, ειναι μαθηματικως απαραιτητο να τεθει, u = iλ , λ ∈ R
προκειμενου να απλοποιηθει η αναλυση. Τοτε:

t = i
1

2
Ω0(1− Ω0)

−3/2H−1
0 (iλ− sin (iλ)) ⇒

t = i2
1

2
Ω0(1− Ω0)

−3/2H−1
0 λ+

1

2
Ω0(1− Ω0)

−3/2H−1
0 (−isin (iλ)) ⇒

t = −1

2
Ω0(1− Ω0)

−3/2H−1
0 λ+

1

2
Ω0(1− Ω0)

−3/2H−1
0 sinhλ ⇒
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t =
1

2
Ω0(1− Ω0)

−3/2H−1
0 (sinhλ− λ), (2.7.18)

με Ω0 < 1.
και απο την (2.7.12):

1− cos (iλ) =
2 (Ω0 − 1)

Ω0
a ⇒

coshλ− 1 =
2 (1− Ω0)

Ω0
a ⇒ a =

(
Ω0

2− 2Ω0

)
[coshλ− 1] . (2.7.19)

Έτσι και σε αυτην περιπτωση η συναρτηση a(t) ειναι μη φραγμενη και θα αυξα-
νει μονοτονικα επ’ απειρον. Ειναι δυνατον χρησιμοποιωντας μια δευτερης ταξης
προσεγγιση Taylor για την, sinhλ−λ≈ λ3

3! , να εκφραστει η a(t) προσεγγιστικα χω-
ρις την χρηση της παραμετρου λκαι να δειχθει οτι η συναρτηση οντως στρεφει τα
κοιλα προς τα κατω.
Όταν, t ≫ 1 και αρα, λ ≫ 1, ισχυουν ικανοποιητικα οι προσεγγισεις: coshλ− 1 ≈
sinhλ − λ ≈ coshλ ≈ sinhλ ≈ 1

2expλ και τοτε η σχεση, t = t(λ), ειναι δυνατον
να λαβει την προσεγγιστικη μορφη:

t =
1

4
H−1

0 Ω0(1− Ω0)
−3/2expλ, (2.7.20)

Με λ ≫ 1

Έτσι, καθως t → ∞ ισχυει:

a(t) → 1

2
Ω0(1− Ω0)

−1expλ → 1

2
Ω0(1− Ω0)

−1H0Ω
−1
0 (1− Ω0)

3/2t =
1

2
H0

√
1− Ω0t.

(2.7.21)

Η τιμη της παραμετρου, λ = λ0 (σημερα), υπολογιζεται απο την σχεση (2.7.19)
θετοντας, a0 = 1 και αρα θα ειναι

λ0 = cosh−1
{
2Ω−1

0 − 1
}
. (2.7.22)

Οποτε, για την ηλικια του συμπαντος t0, υστερα απο πραξεις:
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Ω0 t0
0.01 14.14
0.05 13.49
0.1 12.96
0.5 10.87
0.8 10.04
0.9 9.82

Πινακας 2.2: Ηλικια ανοικτου συμπαντος για διαφορες τιμες τουΩ0 και χρονο HubbleH−1
0 = 14.43Gyr

Σχημα 2.7.3: Η γραφικη παρασταση του συντελεστη κοσμικης κλιμακας σε ανοικτο συμπαν για διαφορες τιμες
της παραμετρουΩ0 < 1 (0.05, 0.1, 0.5, 0.7, 0.999).

t0 = H−1
0

[
(1−Ω0)

−1 − 1

2
Ω0(1−Ω0)

−3/2cosh−1
{
2Ω−1

0 − 1
}]

. (2.7.23)

Στον πινακα 2.2 φαινεται πως μεταβαλλεται η ηλικια του συμπαντος αναλογα με
την παραμετρο Ω0 και συνεπως την πυκνοτητα της υλης. Όσο μεγαλυτερη η πα-
ραμετρος, τοσο πιο κοντα στην κρισιμη πυκνοτητα ειναι η σημερινη τιμη της πυ-
κνοτητα ενεργειας και αρα τοσο πιο μικρη θα ειναι η ηλικια.
Επισης για μικρες τιμες της παραμετρουΩ0 προκυπτει οτι η ταχυτητα της διαστο-
λης στο παρελθον δεν ηταν κατα πολυ μεγαλυτερη απο αυτην που παρατηρειται
σημερα και αρα η ηλικια του συμπαντος δεν διαφερει σημαντικα απο τον χρονο
Hubble (αρκετα ομοιομορφη διαστολη). Αυτο εξηγει και το γεγονος, οτι σε ενα
συμπαν μηδενικης καμπυλοτητας (Ω0 = 1) ο ρυθμος διαστολης ειναι μικροτερος.
Σε καθε περιπτωση συμπεραινουμε, οτι όσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα ενέρ-
γειας σε ένα σύμπαν που περιέχει μόνο μη σχετικιστική ύλη, τόσο μικρότερη θα είναι
και η ηλικία του σύμπαντος αυτού.
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2.7.3 Λύση για ραδιενεργά σύμπαντα

Όταν το κοσμικο ρευστο κυβερναται απο ακτινοβολια, κατι το οποιο συνεβαινε
στο πρωιμο συμπαν , οπως προαναφερθηκε, η καταστατικη εξισωση (2.3.1) γινε-
ται

p =
1

3
ε. (2.7.24)

Έτσι η (2.2.6) με ολοκληρωση δινει:

ε

ε0
=

1

a4
. (2.7.25)

Για την σημερινη τιμη της πυκνοτητας ενεργειας απο την (2.6.10) και με χρηση
της παρουσας καταστατικης εχουμε:

ε0 =
3

8πG
q0c

2H2
0 . (2.7.26)

Η εξισωση (2.6.2) λογω της (2.7.26) παραγει το δεδομενο:

−kc2

R2
0

= H2
0(1− q0), (2.7.27)

και ετσι οι εξισωσεις Friedmann γινονται:

ȧ2 = H2
0(1− q0) + q0H

2
0a

−2 ⇒ t = H−1
0

ˆ a

0

(1− q0 + q0a
−2)−

1/2da (2.7.28)

Υπολογιζοντας το ολοκληρωμα κατα τα γνωστα στην σχεση (2.7.28) λαμβανονται
αναλυτικες λυσεις για ανοικτο, κλειστο και οριακα ανοικτο συμπαν με ακτινοβο-
λια. Κατι τετοιο δεν θα ηταν αρκετα χρησιμο αφου το κυριο συστατικο του συ-
μπαντος σημεραπροφανως και δεν ειναι η ακτινοβολια. Παρολααυτα, οπως ειπω-
θηκε, για χρονικες στιγμες 0 < t≪ 1 (δηλαδη κοντα στην δημιουργια του συμπα-
ντος), το μοντελο αυτο παρουσιαζει ενδιαφερον και αρα ειναι χρησιμη η μελετη
της συμπεριφορας της λυσεως κοντα στο t = 0.
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Συμπεριφορά λύσεως για t≈0

Για εξαιρετικα μικρους χρονους, ητοι t ≈ 0 η καμπυλοτητα του συμπαντος ειναι
δυνατον να θεωρηθει μηδενικη. Αν το συμπαν σε μια πολυ μικρη περιοχη της γεν-
νησης του περιειχε μη σχετικιστικη υλη, τοτε θα προεκυπτε οτι η πυκνοτητα ε θα
ηταν ιση με ε0a−3 και αρα το γινομενο εa2 ισο με ε0a−1 . Θετοντας προς χαριν λιτο-
τητας ξ ≡ 4πG / 3c2 οι εξισωσεις Friedmann λαμβανουν την μορφη που ισχυει για
οποιουδηποτε σχηματος συμπαν:

ȧ2 = 2ξε0a
−1. (2.7.29)

Ολοκληρωνοντας την (2.7.29), ευκολα λαμβανεται η λυση κοντα στην γεννηση
ενος συμπαντος με μη σχετικιστικη υλη

a(t) =

(
3

2

)2/3

(2ξε0)
1/2 t

2/3. (2.7.30)

Έτσι συμπεραινεται οτι στο πρωιμο σταδιο ενος τετοιου συμπαντος, ισχυει:

a ∝ t
2/3, (2.7.31)

ανεξαρτητα απο το ειδος καμπυλοτητας που θα αναπτυξει στην συνεχεια.
Στην πραγματικοτητα, ηφυσικη υποδεικνυει, οτι το συμπαν σε πρωιμα σταδια πε-
ριειχε αποκλειστικα σχετικιστικη υλη (ακτινοβολια). Τοτε η πυκνοτητα ε θα ηταν
ιση με ε0a−4 και αρα το γινομενο εa2 ισο με ε0a−2 . Άρα στην περιπτωση αυτη θα
ισχυει οτι

ȧ2 = 2ξε0a
−2 ⇒ a(t) = (8ξε0)

1/4 t
1/2. (2.7.32)

Άρα

a ∝ t
1/2. (2.7.33)

Συνεπως, σε ενα συμπαν με ακτινοβολια κοντα στην γεννηση, ο παραγοντας κο-
σμικης κλιμακας εξελισσεται με τον ιδιο τροπο που εξελισσεται και ο ορος t1/2.Κατι
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τετοιο δεν ισχυει σταπληθωριστικαμοντελα, τα οποια δεναποτελουναντικειμενο
μελετης της παρουσας εργασιας.

2.7.4 Συναρμοσμένηλύσηακτινοβολίαςκαιμηδενικήςπίεσης

Στην παραγραφο αυτη, αναζητειται λυση για τις συναρτησεις πυκνοτητας και πα-
ραγοντα κοσμικης κλιμακας, για ενα συμπαν που στο πρωιμο σταδιο του περιειχε
ακτινοβολια, σταδιακα αρχισε να αυξανει η ποσοτητα μη σχετικιστικης υλης, σε
ενα πεπερασμενο χρονικο διαστημα τα ποσοστα ακτινοβολιας και υλης εξισωθη-
καν και σημερα κυβερνα η μη σχετικιστικη υλη. Γενικευμενα μοντελα τετοιου τυ-
που μελετησαν οι Chernin(1965,1968), McIntosh (1968) καθως και οι Landsberg
& Park (1975).
Η διαδικασια αναλυσης ξεκιναει υποθετοντας αυθαιρετα, οτι η συναρτηση της πυ-
κνοτητας ενεργειας εχει την εξης μορφη:

ε = Aa−4(a2 + b)
1/2, (2.7.34)

οπουA και b πραγματικες θετικες σταθερες.
Παρολα αυτα, μια επιλογη τετοιου τυπου συναρτησης δεν ειναι και τοσο αυθαι-
ρετη αφου:

• Όταν a ≪ 1, τοτε, a2 + b ≈ b και αρα, ε ∝ a−4, που ειναι η περιπτωση
ραδιενεργου συμπαντος.

• Όταν a ≫ 1, τοτε, a2 + b ≈ a2 και αρα, ε ∝ a−3, που ειναι η περιπτωση
μηδενικης πιεσης.

Επισης οταν, b → 0, τοτε απο (2.7.34),A → ε0.
Οι εξισωσεις Friedmann αποδεικνυεται οτι δυναται να γραφτουν στην μορφη:

ȧ2 = −kc2 + 2ξεa2. (2.7.35)

Αντικαθιστωντας την συναρτηση της υποθεσης (2.7.34) στην (2.7.35) προκυπτει:

ȧ2 = −kc2 + 2ξAa−2(a2 + b)
1/2 ⇒ ȧ =

√
−kc2 + 2ξAa−2(a2 + b)1/2. (2.7.36)
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Και αυτη η εξισωση ειναι χωριζομενων μεταβλητων οποτε:

da√
−kc2 + 2ξAa−2(a2 + b)1/2

= dt ⇒

t =

ˆ a

0

da√
−kc2 + 2ξAa−2(a2 + b)1/2

⇒

t =

ˆ a

0

ada√
−kc2a2 + 2ξA(a2 + b)1/2

. (2.7.37)

Θετοντας τωρα, x =
(
a2 + b

)1/2, αντικαθισταται,−kc2a2 = kc2b− kc2x2 και ada =
xdx.
Επισης οταν, a → 0, τοτε, x → b

1/2, οποτε η (2.7.37) γινεται:

t =

ˆ (a2+b)
1/2

b1/2

xdx√
kc2b− kc2x2 + 2ξAx

, (2.7.38)

και το προβλημα αναγεται σε υπολογισμο ολοκληρωματος.
Διακρινονται και σε αυτην την περιπτωση οι παρακατω υποπεριπτωσεις, ανα-
λογα με την τιμη της παραμετρου καμπυλοτηταςk :

Θετικήκαμπυλότητα (k = 1) Θετοντας τηνπαραμετρο k ισημε τηνμοναδακαι
υστερα απο καταλληλους τριγωνομετρικους μετασχηματισμους, προκειμενου να
υπολογιστει αναλυτικα το ολοκληρωμα της (2.7.38), λαμβανεται η σχεση, a = a(t)
σε παραμετρικη μορφη ως:

a(u) =

{(
ξA

c2
+

ς

c2
sinu

)2

− b

}1/2

, (2.7.39)

ς =

√
bc2 +

ξ2A2

c2
, (2.7.40)
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tc3 = ξA

[
u− sin−1

{
b
1/2c2 − ξA2

cς

}]
− cς

[
cosu− cos

(
sin−1

{
b
1/2c2 − ξA2

cς

})]
,

(2.7.41)

με, u(0) = sin−1
{

b
1/2c2−ξA2

cς

}
, την τιμη της παραμετρου u, τη στιγμη της γεννησης

του συμπαντος.

Για την ηλικια του συμπαντος, τιθεται στην (2.7.39), a = a0 = 1, και αρα για τη
σημερινη τιμη της παραμετρου u :

u0 = sin−1

{
c4b

1/2 − ξςA

ςc2

}
. (2.7.42)

Συνεπως

t0=c−3ξA

[
sin−1

{
c4b

1/2−ξςA

ςc2

}
−sin−1

{
b
1/2c2−ξA2

cς

}]
−c−2ς

[
cos

{
sin−1

{
c4b

1/2−ξςA

ςc2

}}
−cos

(
sin−1

{
b
1/2c2−ξA2

cς

})]
.

(2.7.43)

Οι σταθερες A και b υπολογιζονται απο μετρησεις διαστημικων αποστολων των
παραμετρων Hubble και επιβραδυνσης.
Στην περιπτωση αυτη θα ειναι:

a(t = 0) = a

(
u = sin−1

{
b
1/2c2 − ξA2

cς

})
= 0,

και

max {a(u)} = a(u = π/2) =

{(
ξA

c2
+

ς

c2

)2

− b

}1/2

,
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και αραστο σημειο αυτο σταματαει η διαστολη τουσυμπαντος (συγκεκριμενα την
χρονικη στιγμη:)

tmax = ξA

[
π

2
− sin−1

{
b
1/2c2 − ξA2

cς

}]
+ cςcos

(
sin−1

{
b
1/2c2 − ξA2

cς

})
.

Ο κυκλος ζωης αυτου του συμπαντος ληγει σε Μεγαλη Συνθλιψη οταν t = 2tmax,
δηλαδη τοτε θα ειναι:

a(2tmax) = 0.

Μηδενική καμπυλότητα (k = 0) Ο υπολογισμος του ολοκληρωματος (2.7.38)
εδω ειναι πιο ευκολος και αμεσος και δινει για την συναρτηση κοσμικης κλιμακας
την λυση:

a(t) =

√(
b4/3 + wt

)4/3 − b, (2.7.44)

οπου

w ≡ 3

2
(2ξA)

1/2 .

Αρνητική καμπυλότητα (k = −1) Η αναλυση εδω ειναι ομοια με την πρωτη
περιπτωση θετικης καμπυλοτητας και δινει:

a(u) =

{(
−ξA

c2
+

ς

c2
coshu

)2

− b

}1/2

, (2.7.45)

ς =

√
bc2 +

ξ2A2

c2
, (2.7.46)
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tc3 = ξA

[
u− cosh−1

{
b1/2c2 + ξA2

cς

}]
− cς

[
sinhu− sinh

(
cosh−1

{
b1/2c2 + ξA2

cς

})]
. (2.7.47)

Λύση Πίεσης

Παραγωγιζοντας την (2.7.36) και εκτελωντας πραξεις προκυπτει η:

ä = −ξAa−3(a2 + 2b)(a2 + b)−
1/2, (2.7.48)

και με την βοηθεια της (2.4.2):

3p = −(ξa)−1ä− ε. (2.7.49)

Έτσι απο την (2.7.48) και απο την αρχικη υποθεση (2.7.34) για την πυκνοτητα
ενεργειας η πιεση δυναται να εκφραστει απο την

p =
bA

3
a−4(a2 + b)−

1/2, (2.7.50)

οπου αναλογα με την περιπτωση για την παραμετρικη συναρτηση του παραγοντα
κοσμικης κλιμακας εκφραζεται συναρτησει της παραμετρου u.
Η καταστατικη εξισωσηδινεται επισης σεπαραμετρικη μορφηαπο τις (2.7.34) και
(2.7.50) ενω ο λογος πιεσης / πυκνοτητας απο την:

p

ε
=

b

3
(a2 + b)−1. (2.7.51)

Ειναι φανερο οτι οταν, a → 0, τοτε, p/ε → 1/3, ενω οταν, a ≫ 1, τοτε, p/ε → 0,
αποτελεσματαπου συμφωνουν με το γεγονος οτι κοντα στην γεννηση του συμπα-
ντος επικρατουσε η σχετικιστικη υλη, ενωοταν μεγαλωσαν καταπολυ οι κλιμακες
η μη σχετικιστικη υλη.
Σε καθε περιπτωση, για μικρους χρονους,θα ειναι, a ∝ t

1/2 γεγονος που συμφωνει
και με την (2.7.32). Στην περιπτωση μηδενικης καμπυλοτητας για μεγαλους χρο-
νους εχουμε οτι, a ∝ t. Όταν η καμπυλοτητα ειναι θετικη διαπιστωνεται ευκολα,
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οτι οι μεγαλες τιμες για τον χρονο και τον παραγοντα κοσμικης κλιμακας, προκυ-
πτουν οταν οι τιμες της παραμετρου u ειναι μεγαλες και τοτε οι οροι ca αλλα και
c2t συμπεριφερονται οπως ο ορος ξeuκαι αρα η a(t) απειριζεται οπως το ct υπο
συνθηκες μηδενικης πιεσης, οταν k = −1.



Κεφάλαιο 3

Πρότυπα Friedmann με
κοσμολογική σταθερά

3.1 Η έννοια της κοσμολογικής σταθεράς

Στο προηγουμενο κεφαλαιο, παρουσιαστηκαν μερικα απο τα βασικα προτυπα τυ-
που Friedmann, οι ριζες των οποιων πηγαζουν απο τις εξισωσεις πεδιου της Γ.Θ.Σ
και απο την Κοσμολογικη Αρχη, που εκφραζεται μεσω της μετρικης Robertson -
Walker. Τα μοντελα που συζητηθηκαν δεν εμπεριειχαν τον ορο της κοσμολογικης
σταθερας του Einstein, ο οποιος, οπως αναφερθηκε στα κεφαλαια 1 και 2, τον ει-
σηγαγε προκειμενου να λαβει στατικες λυσεις απο τις κοσμολογικες του εξισω-
σεις. Όταν η ιδεα του διαστελλομενου συμπαντος ηρθε στο προσκηνιο ομως, περι
το 1930, ο ιδιος δηλωσε οτι η κοσμολογικη σταθερα ηταν «το μεγαλυτερο λαθος
της ζωης του». Αν δεν την ειχε εισαγει και εμπιστευοταν τα συμπερασματα που
του υποδεικνυε η θεωρια, θα ειχε διαπιστωσει την δυναμικοτητα του συμπαντος,
που απο μονη της ηταν σαφως μεγαλη ανακαλυψη, ασχετα με το αν το συμπαν
συστελλεται η διαστελλεται.
Παρολα αυτα, η επιστημη «διαστελλεται» οπως το συμπαν, αλλα και «γυριζει»
οπως η γη. Το μεγαλυτερο λαθος του Einstein, αυτη η ad hoc συνθηκη, η κοσμο-
λογικη σταθερα, αναβιωσε υστερα απο τοσα χρονια σημερα που οι παρατηρησεις
υπονοουν οτι το συμπαν διαστελλεται επιταχυνομενα και οτι η ορατη υλη δεν ει-
ναι το μονο υπαρκτο συστατικο του συμπαντος.
Η σκοτεινη ενεργεια, ειναι νεαρη εννοια και η πραγματικη της φυση ειναι ενα επι-
πονο αινιγμα για τους συγχρονους επιστημονες. Ειναι σημερα γνωστο, οτι η δια-
στολη θα πρεπει να ειναι επιταχυνομενη και συμφωνα με τα μοντελα Friedmann
και την σχετικοτητα, κατι τετοιο θα ηταν μαθηματικως εφικτο μοναχα υπο την
παρουσια της κοσμολογικης σταθερας, η οποια αυτην την φορα θα συνεισφερε

52
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στη διαστολη του συμπαντος. Παρολα αυτα, η σκοτεινη ενεργεια παραμενει ενα
υποθετικο ειδος ενεργειας που εχει ισχυρη αρνητικη πιεση, αποτελεσμα ποιοτικα
αναλογο με μια δυναμη που δρα κατασταλτικα στην βαρυτητα σε μεγαλες κλιμα-
κες. Κατι τετοιο φυσικα παραμενει μοντελο και η εισαγωγη του μεγεθους αυτου
χρησιμοποιειται για να επεξηγησει τηνπαρατηρησητου επιταχυνομενωςδιαστελ-
λομενου συμπαντος.
Στις αρχες της δεκαετιας του ’90, ολοι πιστευαν με βεβαιοτητα οτι το συμπαν δια-
στελλεται επιβραδυνομενα και δεχονταν τα μοντελα που περιγραφηκαν παρα-
πανω σαν πραγματικοτητα. Ειτε η πυκνοτητα ενεργειας, που παρατηρειται ση-
μερα στο συμπαν, θα ξεπερνουσε την κρισιμη πυκνοτητα και το συμπαν θα κα-
τερρεε, ειτε οχι και θα συνεχιζε την αιωνια διαστολη. Σε καθε περιπτωση η συναρ-
τηση του παραγοντα κοσμικης κλιμακας, θα επρεπε να στρεφει τα κοιλα προς τα
κατω, δηλαδη η διαστολη να επιβραδυνεται. Το 1998 ομως, οι αστρονομοι Adam
Ries και Krieger-Eisenhower, χρησιμοποιωντας δεδομενα απο το διαστημικο τη-
λεσκοπιο Hubble (HST) για την μεταβολη της λαμπροτητας μακρινων νεφελωμα-
των σουπερνοβα (supernova nebulas), εδειξαν οτι πολλα χρονια πριν, το συμπαν
διαστελλοταν πιο αργα απο οτι σημερα. Συνεπως, η διαστολη οφειλει να ειναι επι-
ταχυνομενη και αρα η υπαρξη μιας συνιστωσαςπου θασυνεισφερει στη διαστολη,
εγινε απαραιτητη.
Τρεις ειναι οι πιθανες εξηγησεις των αποτελεσματων αυτων.

• Τοπρωτοσεναριο, ειναι ηθεωριασχετικοτητας ναπαραγει λανθασμενααπο-
τελεσματα, που δεν συγκλινουν τελικα σε μεγαλες κλιμακες τοσο με την πα-
ρατηρηση, ητοι προκειται για ενα μοντελο που δεν μπορει να εξηγησει, παρα
μονο να προσεγγισει με ad hoc προσθηκες, την πραγματικοτητα. Στην πε-
ριπτωση αυτη, τα αποτελεσματα που αναφερονται, οχι μονο στην εργασια
αυτη, αλλα και στην επιστημη γενικοτερα, θα πρεπει να αντικατασταθουν
ριζικα απο νεα θεωρια βαρυτητας, που θα συμφωνει περισσοτερο με την
παρατηρηση. Κατι τετοιο ομως, συμφωνα με την επιστημονικη μεθοδο, θα
γινει μονο μετα απο την εξαντληση αναλυσης των παροντων μοντελων και
αυτη τοτε θα ειναι η ουσια της θεωρητικης υποστασης της εικονας που ειχε
η επιστημη τοσο καιρο για το συμπαν. Αν δεν εξαντλουταν η θεωρια μεσω
της χρησης της, ωστε να οδηγησει σε αντιφασεις και να κινητοποιησει την
επιστημονικη κοινοτητα να την αντικαταστησει, πιθανο να μην ηταν δυνα-
τον να σχηματοποιηθει και η πραγματικη εικονα για τον κοσμο.

• Το δευτερο σεναριο, προϋποθετει την υπαρξη ενος νεου ειδους δυναμικης
ενεργειας η πεδιου, κατι που θα γεμιζει τον χωρο σε ολη του την εκταση και
η επιδραση του στην διαστολη του συμπαντος ειναι η αντιθετη αυτης της
κλασσικης μαζας και ενεργειας. Καποιοι θεωρητικοι εχουν ονομασει κιολας
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την υπαρξη αυτη «πεμπτουσια» επηρεασμενοι απο το πεμπτο στοιχειο της
αρχαιας ελληνικης φιλοσοφιας. Στη βιβλιογραφια, οταν κανεις αναφερεται
σε σκοτεινη ενεργεια, συνηθως τη συσχετιζει με ενα τετοιου ειδους πεδιο.
Κατα αυτον τον τροπο η πυκνοτητα της δεν θα ειναι σταθερη, οπως στο
τριτο σεναριο.

• Το τριτο σεναριο σχετικα με την φυση της σκοτεινης ενεργειας, ειναι η επι-
ταχυνση να οφειλεται σε μια φυσιολογικη συμπεριφορα του κενου χωρου.
Ο Albert Einstein ηταν ο πρωτος που διαπιστωσε οτι ο κενος χωρος δεν ειναι
εντελως κενος. Έτσι, τα μοντελα με κοσμολογικη σταθερα της σχετικοτητας,
κανουν μια επιπλεον προβλεψη: ο κενος χωρος δεν ειναι πραγματικα κενος,
αλλα περιεχει την δικιας του φυσης ενεργεια. Επειδη ομως αυτη η ενεργεια
εμφανιζεται σαν ιδιοτητα του ιδιου του χωρου, δεν θα απλωνεται καθως
ο χωρος διαστελλεται. Διαστολη ομως σημαινει επιπλεον κενος χωρος και
αρα επιπλεον ποσοτητα της συγκεκριμενης ενεργειας, συνεπως το συμπαν
θα διαστελλεται ολο και ταχυτερα. Το συγκεκριμενο σεναριο, ειναι αυτο που
υποστηριζει την θεωρια σχετικοτητας και ταυτιζει την σκοτεινη ενεργεια με
την κοσμολογικη αυτη σταθερα.

Παρολααυτα, ηφυση της ενεργειας αυτης, αποτελει ακομααινιγμα και το μονο σι-
γουρο ειναι οτι κατι ωθει το συμπαν σε επιταχυνομενη διαστολη. Καθως η ερευνα
στον συγκεκριμενο τομεα της φυσικης εμβαθυνει, και οσο περισσοτερες πληρο-
φοριες για την σκοτεινη ενεργεια ανακαλυπτει το ανθρωπινο ειδος, τοσο περισ-
σοτερο θα βελτιωνονται και τα μαθηματικα προτυπα Friedmann.
Στην παρουσα φαση ομως, εισαγοντας κοσμολογικο ορο στα μοντελα Friedmann,
προκυπτουν επιταχυνομενες λυσεις οι οποιες αξιζει να μελετηθουν.
Παρακατωαναλυονται ταμοντελααυταμε την εισαγωγη του κοσμολογικου ορου,
κυριως συμφωνα με το συγγραμμα του J.N.Islam [14].

3.2 Μορφή προτύπων με κοσμολογικό όρο

Η διαδικασια εισαγωγης του ορου θα γινει απο την οπτικη γωνια του Einstein, ο
οποιος τον εισηγαγε προκειμενου να αποκτησει στατικες λυσεις, δεδομενου οτι
στατικες λυσεις για τις (2.2.1) υπο την παρουσια μαζας και ενεργειας δεν υπαρ-
χουν. Συνεπως, προκειμενου να προκυψει στατικη λυση θα πρεπει οι (2.2.1) να
τροποποιηθουν ως:

Rμν −
1

2
gμνR− Λgμν = 8πG/c4Tμν, (3.2.1)
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οπου Λ η κοσμολογικη σταθερα με [Λ] = L−2.¹
Αν Λ = 0 , τοτε τα μοντελα εκφυλιζονται σε αυτα του κεφαλαιου 2 οποτε στο
κεφαλαιο αυτο θα αναζητηθουν λυσεις της (3.2.1) για μη μηδενικες τιμες της Λ.
Η διαδικασια εξαγωγης ειναι ομοια και συγκεκριμενα προκυπτουν οι παρακατω
μετατροπες εξισωσεων

(2.2.3) ⇒ 3(Ṙ2 + c2k) = 8πGεR2/c2 + c2ΛR2, (3.2.2)

(2.2.4) ⇒ 2RR̈ + Ṙ2 + kc2 = −8πGpR2/c2 + c2ΛR2. (3.2.3)

Άρα τα προτυπα Friedmann με κοσμολογικη σταθερα θα εχουν την παρακατω
μορφη:

ä = −(4πG/3)(ε+ 3p)a/c2 + c2Λ/3, (3.2.4)

ȧ2 = c2/R0
2 + (8πG/3)εa2/c2 + c2Λ/3, (3.2.5)

ȧ2 = (8πG/3)εa2/c2 + c2Λ/3, (3.2.6)

ȧ2 = −c2/R0
2 + (8πG/3)εa2/c2 + c2Λ/3, (3.2.7)

ε̇+ 3
ȧ

a
(p+ ε) = 0, (3.2.8)

p = ωε. (3.2.9)

Απο τις παραπανω εξισωσεις γινεται αντιληπτο, οτι το να προστεθει ο κοσμολο-
γικος αυτος ορος ειναι γεγονος ισοδυναμο με το να ληφθει υποψιν μια επιπλεον
συνιστωσα στο συμπαν με πυκνοτητα ενεργειας

¹Πολλες φορες η κοσμολογικη σταθερα επιλεγεται ετσι ωστε να εχει διαστασεις Τ−2.Τοτε ο ορος που εμφανιζεται
στις εξισωσεις Friedmann ειναι Λ/3 αντι για c2Λ/3 ετσι ωστε η εξισωση να περιεχει ορο με διαστασεις Τ−2.
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εΛ =
c4

8πG
Λ. (3.2.10)

Παρακατω θα εισαχθει ο ορος αυτος στην γενικευμενη μορφη των προτυπων (κε-
φαλαιο 4).

3.3 Σύμπαντα με κοσμολογική σταθερά

3.3.1 Στατικό σύμπαν Einstein

Για να μην επελθει καταρρευση σε ενα συμπαν οπου η αρνητικα προσημασμενη
βαρυτικη ελξη τοωθει προς συνθλιψη, θαπρεπει να υπαρχει μια θετικη αντιδραση
η οποια συμπυκνωνεται στον κοσμολογικο ορο.
Επιπλεον, η εννοια της στατικοτητας συνεπαγεται αμεσα οτι η συναρτηση του συ-
ντελεστη κλιμακας ειναι σταθερη.
Άρα στο συμπαν του Einstein θα ηταν:

a(t) = 1. (3.3.1)

Τοτε θα ισχυε οτι, ȧ(t) = ä(t) = 0και αρασεσυνθηκες αμελητεαςπιεσης οι (3.2.5)-
(3.2.7) γινονται:

−c2k

R2
0

+
8πG

3c2
ε+

c2Λ

3
= 0, (3.3.2)

και η εξισωση επιταχυνσης

−4πG

3c2
ε+

c2Λ

3
= 0. (3.3.3)

Κατι τετοιο δινει τα εξης αποτελεσματα

ε =
c4Λ

4πG
, (3.3.4)

k = ΛR2
0. (3.3.5)
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Απο την (3.3.4) στο συμπαν Einstein πρεπει κανεις να επιλεξει την κοσμολογικη
σταθερα ετσι ωστε Λ = 4πGε/c4 .
Απο την (3.3.5) δε , εφοσον Λ > 0 , προκυπτει οτι k > 0 , αρα ενα τετοιο συμπαν
θα ειχε αναγκαστικα θετικη καμπυλοτητα.
O Friedmann απεδειξε οτι η κατασταση στατικου συμπαντος ειναι ασταθης. Το
συγκεκριμενο συμπερασμα προκυπτει θεωρωντας την λυση στην μορφη

a(t) = 1 + δa(t),

με 0 < δa ≪ 1 μια διαταραχη της λυσης [15].

3.3.2 Πρότυπα με ποικίλες τιμές της κοσμολογικής σταθεράς

Βασει τωνπαροντων επιστημονικων δεδομενωνστην κοσμολογια, οι στατικες λυ-
σεις των εξισωσεων των προτυπων για το συμπαν δεν παρουσιαζουν ιδιαιτερο
κοσμολογικο ενδιαφερον. Αντιθετα, οι λυσεις κοσμολογικων μοντελων με κοσμο-
λογικη σταθερα που πυροδοτει δυναμικα συμπαντα ειναι βασικοτατες. Δυναμι-
κες λυσεις με κοσμολογικη σταθερα πρωτος μελετησε ο Lemaitre, οποτε μοντελα
Friedmann τετοιου τυπου ονομαζονται συχνα μοντελα Lemaitre, προς τιμην του
Γαλλου φυσικου.
Όπωςαναφερθηκε και στηνπαραγραφο (3.2) η εισαγωγη του κοσμολογικου ορου
εχει σαν φυσικο ισοδυναμο την εισαγωγη ενος πλασματικου ρευστου. Το ρευστο
αυτο θα εχει τανυστη ορμης / ενεργειας [14]:

T̂µν = (εΛ + pΛ)uµuν − pΛgμν =
c4

8πG
Λgμν. (3.3.6)

Συνεπως οι εξισωσεις πεδιου του Einstein γραφονται εναλλακτικα και ως:

Rμν −
1

2
gμνR = 8πG/c4

(
Tμν + T̂µν

)
. (3.3.7)
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Ακολουθωντας τα ιδια βηματα εξαγωγης ειναι δυνατον να λαβει κανεις την αντι-
στοιχη εξισωση της (2.6.2) η οποια εδω γραφεται:

εc =
3c2H2

0

8πG
= − 3kc4

8πGR2
0

+ ε0 +
c4

8πG
Λ. (3.3.8)

Ανακαλωντας τον ορισμο της παραμετρου πυκνοτηταςΩ0 και διαιρωντας την πα-
ραπανω σχεση με την κρισιμη πυκνοτητα εc προκυπτει:

1 = − kc2

H2
0R

2
0

+ Ω0 +
c2

3H2
0

Λ ⇔ kc2

H2
0R

2
0

= Ω0 − 1 +
c2

3H2
0

Λ. (3.3.9)

Ενω η εξισωση (2.6.9) μετατρεπεται στην:

ε0 + 3p0 =
3c2

8πG
Ω0H

2
0 +

c4

4πG
Λ, (3.3.10)

και η (2.7.7) στην:

c2k

R2
0

− Λc2 = (Ω0 − 1)H2
0 . (3.3.11)

Έστω τωρα ενα συμπαν με μηδενικη πιεση, αλλα μη μηδενικη κοσμολογικη στα-
θερα. Τοτε, απο τις (3.3.9), (3.3.10), (3.3.11) και απο το γεγονος οτι οι εξισωσεις
(2.4.6) και 2.5.2) παραμενουν ανεπαφες απο την εισαγωγη του ορου, αντι για την
(2.7.10) ειναι δυνατον να δειχθει οτι λαμβανεται η:

ȧ2 = c2a−1

[
−kR2

0a+
Λa3

3
+ δ

]
, (3.3.12)

οπου:

δ = H2
0c

−2 − Λ

3
+

k

R2
0

= const. (3.3.13)
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3.3.2.1 Πρότυπο De Sitter

Το προτυπο αυτο αντιστοιχει στην ειδικη περιπτωση της (3.3.12) , οπου k = 0 και
δ = 0.
Κανοντας χρηση των εξισωσεων (3.3.10) και (3.3.11), απαλειφεται ηΩ0 και συνε-
πως για p0 = 0 :

8πGε0 = 3c2
[
c2k

R2
0

+H2
0

]
− Λc4. (3.3.14)

Έτσι αν k = 0 και δ = 0 , απο την (3.3.13) συνεπαγεται οτι:

H2
0 =

1

3
c2Λ, (3.3.15)

και τελικα απο την (3.3.14) προκυπτει οτι ε0 = 0 , δηλαδη το συμπαν De Sitter εχει
μηδενικηπυκνοτητα ενεργειας, αλλαμημηδενικηπυκνοτητασκοτεινης ενεργειας.
Η λυση για τον παραγοντα κοσμικης κλιμακας σε ενα τετοιου ειδους συμπαν, προ-
κυπτει ευκολα απο την (3.3.12) με ολοκληρωση και το αποτελεσμα θα ειναι οτι

a(t) ∝ exp
{
(Λ/3)

1/2 tc
}

(3.3.16)

Δηλαδη, σε ενα συμπαν που περιεχει μονο θετικη κοσμολογικη σταθερα, η κλι-
μακα αυξανει εκθετικα, αφου δεν υπαρχει βαρυτητα να αντιστεκεται στην δραση
της σκοτεινης ενεργειας. Το προτυπο De Sitter για Λ = 0 δινει την τετριμμενη πε-
ριπτωση που περιγραφηκε στην παραγραφο (2.7.1).
Μια παρομοια μορφη λυσεως, εμφανιζεται στην θεωρια σταθερας καταστασης
των Bondi & Gold (1948) και Fred Hoyle (1948) με μονη διαφορα οτι στην θεω-
ρια αυτη υπαρχει μια συνεχη παραγωγη υλης στο συμπαν που οφειλεται στο πε-
ριφημο C-πεδίο[11, 12, 6].
Μια ενδιαφερουσα ιδιοτητα των προτυπων τετοιας φυσεως ειναι οτι ο παραγο-
ντας κλιμακας δεν μηδενιζεται σε πεπερασμενο χρονικο διαστημα στο παρελθον
και αρα δε συνεβηΜεγαληΈκρηξη στο συγκεκριμενο συμπαν (προκυπτει απο την
(3.3.16)).
Σημειωνεται οτι ο Hoyle , καθηγητης του Stephen Hawking και βασικος υποστη-
ρικτης της θεωριας της σταθερας καταστασης, ηταν αυτος που εισηγαγε τον ορο
«Big Bang» με σαφη τονο ειρωνειας, καθοτι αρνιοταν να πιστεψει μια στιγμη δη-
μιουργιας στο παρελθον του συμπαντος.
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Τελος, για την μετρικη που προκυπτει απο την (3.3.16) ειναι δυνατον να δειχθει
οτι οι ισομετριες της αποτελουν μια 10-παραμετρικη ομαδα, κατι που ισοδυναμει
με τις δυνατες περιστροφες σε εναν πενταδιαστατο χωρο με μετρικη της οποιας
τα στοιχεια της κυριας διαγωνιου ειναι (1,−1,−1,−1,−1) και μηδενικα ολα τα
υπολοιπα στοιχεια. Αυτη η αλγεβρικη ομαδα ειναι γνωστη ως ομαδα De Sitter.

3.3.2.2 Πρότυπο Lemaitre

Το μοντελο αυτο αντιστοιχει σε λυση της (3.3.12) με k = 1 και δ > δ0 οπου δ0
ειναι η τιμη που παιρνει η συγκεκριμενη σταθερα οταν τεθει Λ = ΛE = 4πGε/c4

(συμπαν Einstein). Απο την παραγωγιση της (3.3.12) κανεις λαμβανει την :

ä =
1

3
c2Λa− c2δ

2a2
. (3.3.17)

Στο μοντελο αυτο η αρχικη συνθηκη ειναι,a(0) = 0 και η συναρτηση ειναι αυξουσα
και τετοια ωστε, a(t) ∝ t

2/3 . Έτσι για μικρες τιμες του χρονου:

a(t) = ϱt
2/3 (3.3.18)

με ϱ = const .
Αντικαθιστωντας οποτε στην (3.3.17) θα προκυψει η παρακατω εκφραση για τη
δευτερη παραγωγο του συντελεστη κλιμακας:

ä =
1

3
c2Λϱt

2/3 − c2δ

2ϱ2
t−

4/3. (3.3.19)

Εδω, οταν t→ 0+ , τοτε 1
3c

2Λϱt
2/3 → 0 , ενω − c2δ

2ϱ2 t
−4/3 → −∞ και οποτε συμπε-

ραινεται οτι κοντα στην γεννηση, η επιταχυνση της διαστολης ειναι αφενος πολυ
μεγαλη, αλλααφετερου επιβραδυνομενη.Αυτοσημαινει, οτι ησυναρτησηθαστρε-
φει τα κοιλα προς τα κατω.
Η δευτερη παραγωγος ä δε, μηδενιζεται οταν 1

3c
2Λϱt

2/3 = c2δ
2ϱ2 t

−4/3δηλαδη οταν t =
T =

[
3δ/

(
2ϱ2Λ

)]1/2και αρα ȧmin = ȧ (T ) ενω απο την (3.3.17) γινεται σαφες οτι
τοτε a = aT = (3δ/2Λ)

1/3.
Άρα, το σημειο (T, aT ) ειναι σημειο καμπης και η συναρτηση στρεφει τα κοιλα
προς τα ανω για τιμες του χρονου μεγαλυτερες απο T . Έτσι, η διαστολη στο ση-
μειο αυτο, ξεκινα να επιταχυνεται και τελικα καταληγει να συμπεριφερεται οπως
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σε ενα συμπαν De Sitter. Ενδιαφερον στην λυση αυτη, παρουσιαζει το γεγονος οτι
υπαρχει μια ϵ− περιοχη του σημειου καμπης, μη αμελητεου ευρους, οπου η κατα-
σταση της διαστολης παραμενει σχεδον σταθερη.
Αυτο οφειλεται στην πτωση τιμων της παραγωγου λιγο πριν φτασει το κοιλο με-
ρος της συναρτησης στο σημειο καμπης και οι αρχικα χαμηλες τιμες της πρωτης
παραγωγου του κυρτου εκθετικου μερους. Έτσι παρουσιαζεται μια περιοδος κα-
θυστερησης αυξησης ταχυτητας κατα την διαστολη.
Η περιοχη αυτη του αξονα του χρονου αναγραφεται ως coasting period.
Λαμβανοντας υποψιν τις μικρες διακυμανσεις στις μεταβολες των τιμων του πα-
ραγοντακλιμακας, αποτηντιμηa = aT = (3δ/2Λ)

1/3 ηεξισωσηFriedmann (3.3.12)
για ενα συμπαν θετικης καμπυλοτητας (k = 1) αποδεικνυεται οτι μετατρεπεται
στην ακολουθη προσεγγιστικη διαφορικη εξισωση[14]:

ȧ2 ≈
c2

R2
0

−1 +

(
9δ2Λ

4

)1/3

+ Λ

[
a−

(
3δ

2Λ

)1/3
]2 , (3.3.20)

Με λυση την :

a(t) = R0

(
3δ

2Λ

)1/3

1 +

[
1−

(
9δ2Λ

4

)−1/3
]1/2

sinh
(
Λ

1/2(t− tm)c
) , (3.3.21)

οπου tm , ειναι η χρονικη στιγμη οπου η ταχυτητα της διαστολης ελαχιστοποιειται.
Η σχεση αυτη φανερωνει την συμπεριφορα της λυσης καθως το συμπαν διανυει
το μεταβατικοσταδιο (coasting period). Εδωφαινεται ξεκαθαρα, οτι σταπροτυπα
τετοιου τυπου με κοσμολογικη σταθερα, ενα συμπαν παροτι εχει θετικη καμπυλο-
τητα, συνεχιζει να διαστελλεται χωρις να επερχεται καταρρευση.
Αν στο δ δοθουν τιμες κοντα στην τιμη 2/ (3Λ)

1/2 , τοτε μπορει κανεις να ρυθμισει
το coasting period, ετσι ωστε η διαρκεια του να ειναι μεγαλη.

3.3.2.3 Σύμπαν Eddington-Lemaitre

Προκειται για οριακη περιπτωση των μοντελων Lemaitre, και ελαβε το ονομα του
επειδη ασχοληθηκε μαζι του εκτενως ο Eddington (1930). Ουσιαστικα ειναι η πε-
ριπτωση οπου k = 1 και δ = 2/ (3Λ)

1/2 , δηλαδη οι τιμες απο το στατικο συμπαν
Einstein.
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Τοπροτυποαυτο εχει απειρωςμεγαλοσεδιαρκεια coastingperiod, οποτεανa(0) =
0 τοτε a(t) → (3δ/2Λ)

1/3, καθως t → ∞, ενω αν a(0) = (3δ/2Λ), τοτε a(t) → ∞,
καθως t → ∞, καταληγοντας μεσω εκθετικης αυξησης στην προσεγγιση της συ-
μπεριφορας De Sitter.
Το μοντελο αυτο υποδεικνυει την μαθηματικη ασταθεια του συμπαντος Einstein,
καθοτι υπο μικρες διαταραχες ενα συμπαν με κοσμολογικη σταθερα που λαμβανει
την τιμη του Einstein, ειτε θα αρχισει να διαστελλεται εκθετικα προς το απειρο
εγκαταλειποντας την αρχικα σταθερη του κατασταση, ειτε θα ξεκινησει διαστολη
απο Big Bang και θα καταληξει ασυμπτωτικα στην σταθερη τιμη του παραγοντα
κοσμικης κλιμακας.
Σε καθε περιπτωση, εχει δειχθει, οτι ακομα και με την καταλληλη τιμη του κοσμο-
λογικου ορου, δεν ειναι δυνατον, εφοσον υπαρχουν μικρες διαταραχες, να υπαρξει
αιωνιο στατικο συμπαν.
Επιπλεον περιπτωσεις συμπαντων με κοσμολογικη σταθερα, θα μελετηθουν στο
αμεσως επομενο κεφαλαιο, ως ειδικες περιπτωσεις του γενικου μοντελου που θα
παρουσιαστει στη συνεχεια.



Κεφάλαιο 4

Πρότυπα Friedmann για
σύμπαντα με N συνιστώσες

4.1 Εξαγωγή προτύπων με N συνιστώσες

Τα μοντελα τα οποια μελετηθηκαν στην εργασια αυτη, κατα βαση, δεν ηταν παρα
ειδικες περιπτωσεις συμπαντων με μια η το πολυ δυο συνιστωσες (υλη - ακτινο-
βολια η υλη - κοσμολογικη σταθερα). Στο κεφαλαιο αυτο, θα δοθει η γενικη εικονα
των κοσμολογικων προτυπων καθως το συμπαν μπορει να θεωρηθει ως μια συ-
ναθροιση οσοδηποτε αριθμου συνιστωσων. Για το σκοπο αυτο χρησιμοποιηθηκε
κυριως το συγγραμμα [22].
Οι συνιστωσες που θα λαμβανονται υποψιν, εξαρτωνται αμεσα απο τις υπαρχου-
σεςφυσικες θεωρησεις και ανακαλυψεις και ειναι δυνατον να δημιουργηθουν ετσι
διαφορετικα μοντελα τυπου Friedmann.
Ξεκινωντας την αναλυση για τη γενικη περιπτωση, ενα συμπαν μεN συνιστωσες,
οι οποιες εχουν πυκνοτητες ενεργειας εi με i = 1, ....., N , εχει πιεσεις που δινονται
απο τις καταστατικες εξισωσεις ως:

pi = ωiεi. (4.1.1)

Συνδυαζοντας την καταστατικη εξισωση με την εξισωση διατηρησης, προκυπτει
οτι η πυκνοτητα θα δινεται σαν συναρτηση του συντελεστη κλιμακας μεσω της
σχεσης

εi = εi,0a
−3−3ωi, (4.1.2)

63
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με εi,0 τις αντιστοιχες τιμες πυκνοτητων την σημερινη εποχη¹.
Ειναι προφανες, οτι η πυκνοτητα επου εμφανιζεται στις εξισωσεις Friedmann, δεν
ειναι παρα το αθροισμα ολων των πυκνοτητων εi ενω η πιεση, το αθροισμα ολων
των πιεσεων που δινονται απο την καταστατικη εξισωση (4.1.1).
Συνεπως, για ενα συμπαν μεN συστατικα, τα προτυπα λαμβανουν την παρακατω
γενικευμενη μορφη :

ä = −(4πG/3)
N∑
i=1

[
(1 + 3ωi)εi,0a

−3−3ωi
]
a/c2, (4.1.3)

ȧ2 = c2/R0
2 + (8πG/3)

N∑
i=1

(
εi,0a

−3−3ωi
)
a2/c2, (4.1.4)

ȧ2 = (8πG/3)
N∑
i=1

(
εi,0a

−3−3ωi
)
a2/c2, (4.1.5)

ȧ2 = −c2/R0
2 + (8πG/3)

N∑
i=1

(
εi,0a

−3−3ωi
)
a2/c2, (4.1.6)

ε̇i + 3
ȧ

a
(pi + εi) = 0, (4.1.7)

pi = ωiεi, (4.1.8)

η ισοδυναμα

ä = −(4πG/3)
N∑
i=1

[
(1 + 3ωi)εi,0a

−2−3ωi
]
/c2, (4.1.9)

ȧ2 = −kc2/R0
2 + (8πG/3)

N∑
i=1

(
εi,0a

−1−3ωi
)
/c2 ; k ∈ {−1, 0, 1} , (4.1.10)

ε̇i + 3
ȧ

a
(pi + εi) = 0, (4.1.11)

¹Για παραδειγμα η ε2,0ειναι η τιμη της πυκνοτητας ενεργειας του συστατικου 2 , σημερα.
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pi = ωiεi. (4.1.12)

Εν συνεχεια οριζονται τα εξης αδιαστατα μεγεθη:

Ωi,0 =
εi,0
εc

, (4.1.13)

Ωk = − kc2

R2
0H

2
0

, (4.1.14)

με

N∑
i=1

(Ωi,0) = Ω0. (4.1.15)

Ανακαλωντας τωρα την σχεση (3.3.9) και βασει των παραπανω ορισμων γινεται
εμφανες οτι θα ισχυει:

Ω0 + Ωk = 1. (4.1.16)
Έγινε ετσι φανερο οτι η σχεση (4.1.16) ειναι ισοδυναμη με την (3.3.9) που ειναι η
αντιστοιχη σχεση για τις πυκνοτητες ενεργειας με κοσμολογικη σταθερα και θε-
ωρωντας οτι η παραμετρος Ω0 =

∑N
i=1 (Ωi,0) περιεχει σαν ορο αθροισματος τον

κοσμολογικο ορο,

Ωk = 1−
N∑
i=1

(Ωi,0) . (4.1.17)

Εν συνεχεια, χρησιμοποιωντας τις (2.6.3), (4.1.13), (4.1.14) η (4.1.10) γινεται:

ȧ2 = H2
0

[[
1−

N∑
i=1

(Ωi,0)

]
+

N∑
i=1

(
Ωi,0a

−1−3ωi
)]

, (4.1.18)

η

ȧ2 = H2
0

[
1 +

N∑
i=1

Ωi,0

(
a−1−3ωi − 1

)]
. (4.1.19)
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Αν επιπλεον κανονικοποιηθει και η μεταβλητη του χρονου ως,

τ = H0t, (4.1.20)

προκυπτει η ακολουθη εξισωση:

da(τ)

dτ
=

(
1 +

N∑
i=1

Ωi,0

(
a−1−3ωi − 1

))1/2

, (4.1.21)

η οποια ειναι η αδιάστατη γενική εξίσωση Friedmann και η ηλικια του συμπαντος
δινεται σε καθε περιπτωση σε ολοκληρωτικη μορφη απο την

τ0 =

ˆ 1

0

(
1 +

N∑
i=1

Ωi,0

(
a−1−3ωi − 1

))−1/2

da. (4.1.22)

Η γενικοτητα της εξισωσης (4.1.21) γινεται εμφανης αν μελετηθουν μερικα παρα-
δειγματα συμπαντων. Ισχυει για ομογενη και ισοτροπα εξελισσομενα συμπαντα
με οσοδηποτε πληθος συστατικων, οποιοδηποτε ειδος καμπυλοτητας και με το
καθε συστατικο να εχει δεδομενη καταστατικη εξισωση πυκνοτητας - πιεσης.
Ο αναλυτικος υπολογισμος του ολοκληρωματος στην (4.1.22) δεν ειναι εφικτος
στην γενικη περιπτωση. Για καταλληλες ομως δοθεισες τιμες τωνΩi,0 , ειναι δυνα-
τον να υπολογιστουν αριθμητικες λυσεις. Παρουσιαζονται παρακατω συνοπτικα
οι διαφορες περιπτωσεις.

4.2 Ειδικές περιπτώσεις του γενικού μοντέλου

4.2.1 Σύμπαν Einstein-De Sitter

Σε ενα συμπαν που περιεχει μονο μη σχετικιστικη υλη, οπου i = 1 και Ω1,0 =
Ωm,0 = Ω0 η (4.1.22) γινεται

τ0 =

ˆ 1

0

(
1− Ω0 +

Ω0

a

)−1/2

da. (4.2.1)
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Όταν το συμπαν εχει μηδενικη καμπυλοτητα θα ειναι Ω0 = 1, οποτε

τ0 =

ˆ 1

0

a
1/2da, (4.2.2)

και η λυση του συγκεκριμενου μοντελου ειναι η (2.7.15).
Εαν η καμπυλοτητα του συμπαντος ειναι θετικη, η λυση δινεται απο τις (2.7.12) ,
(2.7.13), ενω αν ειναι αρνητικη απο τις (2.7.19) , (2.7.20).

4.2.2 Μη σχετικιστική ύλη + Κοσμολογική σταθερά

Ένα συμπαν με μηδενικη καμπυλοτητα και με μοναδικες συνιστωσες μη σχετικι-
στικη υλη και κοσμολογικη σταθερα, παρουσιαζει υψηλο ενδιαφερον καθως προ-
σεγγιζει πολυ καλα την εικονα του Συμπαντος την σημερινη εποχη. Προκειμενου
η καμπυλοτητα να ειναι μηδενικη στο συγκεκριμενο συμπαν,θα ισχυει:

ΩΛ,0 = 1−Ωm,0. (4.2.3)

Η εξισωση (4.1.21) τοτε λαμβανει τη μορφη:

da(τ)

dτ
=
(
1 + Ωm,0

(
a−1 − 1

)
+ ΩΛ,0

(
a2 − 1

))1/2
, (4.2.4)

η

da(τ)

dτ
=

(
Ωm,0

a
+ ΩΛ,0a

2

)1/2

, (4.2.5)

και αντιστοιχα η ηλικια του συμπαντος θα δινεται απο την ,



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΤΥΠΑ FRIEDMANN ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΜΕ N ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 68

τ0 =

ˆ 1

0

(
Ωm,0

a
+ ΩΛ,0a

2

)−1/2

da. (4.2.6)

Η εξισωση (4.2.3) υποδεικνυει οτι,ΩΛ,0 > 0 , οταν 0 < Ωm,0 < 1 καιΩΛ,0 < 0 , οταν
Ωm,0 > 1.
Στην περιπτωση που ΩΛ,0 > 0, το συμπαν διαστελλεται αιωνια (θετικη κοσμολο-
γικη σταθερα), ενω στην περιπτωση που ΩΛ,0 < 0, η κοσμολογικη σταθερα συ-
νεισφερει ως ελκτικη δυναμη και το συμπαν καταρρεει. Η διαστολη στην δευτερη
περιπτωση, θα σταματησει οταν da(τ)

dτ = 0, δηλαδη οταν:

a = amax =

(
−Ωm,0

ΩΛ,0

)1/3

,

και η καταρρευση θα επελθει οταν:

τ = τcrunch =
2π

3
√

Ωm,0 − 1
.

Για παραδειγμα σε ενα συμπαν με, ΩΛ,0 = −1 και αρα, Ωm,0 = 2, η καταρρευση
επερχεται την χρονικη στιγμη: τ = 2π

3 και amax = 21/3.
Η εξισωσηFriedmann, σεαυτην τηνπεριπτωση, ολοκληρωνεται και δινει την λυση
[22]:

τ =
2

3
√

Ωm,0 − 1
arcsin

(
a

amax

)3/2

, (4.2.7)

η για τον συντελεστη κοσμικης κλιμακας:

a(t) =

(
Ωm,0

Ωm,0 − 1
sin2

(
3

2

√
Ωm,0 − 1τ

))1/3

. (4.2.8)

Στηνπεριπτωσητωραπου,ΩΛ,0 > 0και συνεπως, 0 < Ωm,0 < 1καιπαλι η εξισωση
Friedmann ολοκληρωνεται και η λυση δινεται ως:
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τ =
2

3
√

1−Ωm,0

ln

( a

amΛ

)3/2

+

√
1 +

(
a

amΛ

)3
 , (4.2.9)

οπου, amΛ =
(
Ωm,0

ΩΛ,0

)1/3
, η τιμη του παραγοντα κλιμακας την εποχη που οι τιμες για

τις πυκνοτητες μη σχετικιστικης υλης και κοσμολογικης σταθερας ηταν εξισωμε-
νες.
Για τον παραγοντα κοσμικης κλιμακας, αποδεικνυεται οτι η λυση ειναι η [22, 14,
16]:

a(τ) =

(
Ωm,0

1− Ωm,0

)1/3
(
sinh

[
3
√

1− Ωm,0

2
τ

])2/3

. (4.2.10)

Για την ηλικια του συμπαντος σε αυτην την περιπτωση, αρχικα εισαγεται στην
(4.2.9) η τιμη του amΛκαι τιθεται a = a0 = 1 . Έτσι:

τ0 =
2

3
√

1−Ωm,0

ln

(√
1− Ωm,0 + 1√

Ωm,0

)
. (4.2.11)

Αν υποθεσουμε για παραδειγμα οτι, Ωm,0 = 0.3 , προκυπτει οτι τ0 = 0.9641, οποτε
με χρονο Hubble, 14.43Gyr, θα ειναι, t0 = 13.91Gyr. Αυτη η προσεγγιση ειναι πολυ
ικανοποιητικη, οπως θα φανει και στην συνεχεια , κατα την αναλυση του προτυ-
που Benchmark.

4.2.3 Μησχετικιστικήύλη+Κοσμολογικήσταθερά+Όροςκα-
μπυλότητας

Στηνπεριπτωσηπουηκαμπυλοτηταειναι διαφορητουμηδενος, προκυπτουνπολυ
ενδιαφερουσες περιπτωσεις για την εξελιξη της διαστολης, καθως η καμπυλωση
του συμπαντος μπορει να οδηγησει σε ποικιλες καταστασεις, αναλογα με το προ-
σημο της και τους συνδυασμους με το προσημο της κοσμολογικης σταθερας Λ.
Η εξισωση (4.1.21) θα λαβει την εξης μορφη:
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Σχημα 4.2.1: Οι περιπτωσεις του συμπαντος Lemaitre (Loitering), του στατικου συμπαντος Einstein, του καταρ-
ρεοντος συμπαντος και η περιπτωση του Big Bounce (βλ. παραγραφο 4.2.3 ).

da

dτ
=

√
Ωm,0

a
+ (1− Ωm,0 − ΩΛ,0) + ΩΛ,0a2. (4.2.12)

Στην παραπανω εξισωση, αν θεωρηθει οτι οι οροιΩm,0 καιΩΛ,0 ειναι θετικοι, αλλα
εχουν τιμες ετσι ωστε να ισχυει Ωm,0 + ΩΛ,0 > 1 , δηλαδη η καμπυλοτητα να ει-
ναι θετικη (απο σχεσεις (4.1.14),(4.1.17)) , προκυπτει οτι για a ≪ 1 υπαρχουν
επιλογες για τους ορους αυτους, ωστε η υποριζη ποσοτητα να γινεται αρνητικη.
Αυτο συνεπαγεται, οτι τετοια συμπαντα εχουν περιορισμο ως προς τις τιμες που
μπορει να λαβει ο scale factor τους. Ας υποθεσουμε ενα τετοιο συμπαν με αρχικες
συνθηκες a ≫ 1 και H < 0 , δηλαδη ξεκινα να συστελλεται απο κατασταση που
η κοσμολογικη σταθερα ειναι η κυριαρχη συνιστωσα. Τοτε, καθως το συμπαν συ-
στελλεται ο ορος (1− Ωm,0 − ΩΛ,0) γινεται κυριαρχος στην εξισωση (4.2.12) και
σαν αποτελεσμα η συστολη σταματα. Συνεπως, υπαρχει ελαχιστη τιμη για τον συ-
ντελεστη κοσμικης κλιμακας και στη συνεχεια το συμπανωθειται σε διαστολη. Το
φαινομενο αυτο φαινεται στην βιβλιογραφια ως «Big Bounce» (Μεγάλη Ώθηση).
Στο συγκεκριμενο συμπαν δε συνεβη Big Bang, δηλαδη

∀τ ∈ R, a(τ) ̸= 0.

Έτσι η λυση του παραπανω συμπαντος προκυπτει απο ενα Π.Α.Τ που αποτελειται
απο την εξισωση (4.2.12) και την αρχικη συνθηκη a(0) = const , (χωρις βλαβη,
a(0) = 1).
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Ένααλλο ενδεχομενο, ειναι ενασυμπανπουεμφανιζει το λεγομενο coastingperiod
(μεταβατικοσταδιο), πουαναφερθηκεστηνπαραγραφο (3.3.2.2). Τοσυμπαναυτο
φαινεται στην βιβλιογραφια και ως «loitering universe», σε ελευθερη μεταφραση:
«αργοσχολο συμπαν».
Στο δεδομενο συμπαν, αρχικα κυριαρχει η μη σχετικιστικη υλη και αρα a ∝ t2/3.
Στη συνεχεια, ο συντελεστης κοσμικης κλιμακας διανυει μια περιοδο στην οποια
παραμενει σχεδον σταθερος και τελικα ο κοσμολογικος ορος γινεται κυριαρχος με
αποτελεσματοσυμπανναδιαστελλεται εκθετικα.Μιααναλυτικηλυσητης (4.2.12)
ειναι η (3.3.21), ενω στη συνεχεια θα δοθουν και αριθμητικες λυσεις (βλ. παρα-
γραφο 4.3.3, πινακα 4.3 )

4.2.4 Πρότυπο Λ-CDM

Το μοντελο αυτο, ειναι το πλεον συγχρονο και αποδεκτο και λαμβανει υποψη σαν
συστατικα του συμπαντος, μη σχετικιστικη υλη (βαρυονικη και ψυχρη) , σχετι-
κιστικη υλη (φωτονια και νετρινα) καθως και σκοτεινη ενεργεια, η οποια οπως
ειπωθηκε αντιστοιχει στον κοσμολογικο ορο που συνεισφερει στην αιωνια δια-
στολη του συμπαντος. Στον πινακα 4.1 φαινονται οι τιμες απο τις πιο συγχρονες
μετρησεις της επιστημονικης κοινοτητας, απο την αποστολη Planck. Όπως φαινε-
ται στον πινακα, το ποσοστο της ολικης πυκνοτητας ενεργειας που αντιστοιχει σε
σκοτεινη ενεργεια ειναιΩΛ,0 = 69.1± 1.2% [9].
Ειναι επισης γνωστο οτι η σκοτεινη υλη, ειναι μια μορφη μη ορατης υλης, που συ-
νεισφερει σε βαρυτικες επιδρασεις σε γαλαξιακες κλιμακες και αποτελει το 26.8
της πυκνοτητας ενεργειας του συμπαντος, ενω η κλασσικη ορατη υλη (ατομα, χη-
μικα στοιχεια, αερια και πλασμα), δηλαδη τα στοιχεια απο τα οποια συντιθενται
τα αστρα, οι πλανητες και ο ιδιος ο ανθρωπος, μολις το 4.9%.
Στην γενικη περιπτωση, οπου η καμπυλοτητα του συμπαντος ειναι δυνατον να
λαβει οποιαδηποτε τιμη και η καταστατικη εξισωση της σκοτεινης ενεργειας δεν
ειναι συγκεκριμενη, η εξισωση (4.2.5) γινεται:

da(τ)

dτ
=

(
Ωm,0

a
+ Ωk +

Ωr,0

a2
+ ΩΛ,0a

−1−3ωΛ

)1/2

. (4.2.13)

Αυτο ειναι το γενικο προτυπο Λ-CDM και αναλογα με την ερμηνεια της κοσμολο-
γικης σταθερας και την καμπυλοτητα του συμπαντος προκυπτουν διαφορετικες
εκδοχες. Το πιο διαδεδομενο μοντελο τυπου Λ-CDM, ειναι το 6-παραμετρικο μο-
ντελο Λ-CDM η μοντέλο Benchmark, το οποιο αναλυεται στην συνεχεια. Παροτι το
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συγκεκριμενο μοντελο παραμενει το πιο διασημο και εγκυρο στον επιστημονικο
κοσμο, υπαρχουν παραπολλες προσεγγισεις στις οποιες λαμβανονται υποψιν επι-
πλεον συστατικα για το συμπαν, ειδικα σε πρωιμα σταδια του. Μερικα παραδειγ-
ματα φαινονται στα [17, 18, 26, 30, 3].

4.2.5 Πρότυπο Benchmark

Στην ειδικη αυτην περιπτωση του μοντελου Λ-CDM, θεωρειται οτι η καμπυλοτητα
του συμπαντος ειναι μηδενικη και οτι ωΛ = −1.
Έτσι η εξισωση (4.2.13) γινεται:

da(τ)

dτ
=

(
Ωm,0

a
+

Ωr,0

a2
+ ΩΛ,0a

2

)1/2

. (4.2.14)

Απο τον πινακα (4.1) ειναι φανερο οτι την σημερινη εποχη η σκοτεινη ενεργεια
κυριαρχει στο συμπαν και μαλιστα ειναι:

εΛ,0
εm,0

=
ΩΛ,0

Ωm,0
=

0.7

0.3
=

7

3
. (4.2.15)

Μιας και το συμπαν ομως εξελισσεται, ειναι προφανες οτι υπηρχε μια στιγμη στο
παρελθον, που ο λογος εΛ(a)

εm(a) ηταν ισος με την μοναδα, δηλαδη οι πυκνοτητες της
μη σχετικιστικης υλης και της σκοτεινης ενεργειας ηταν ισες. Επειδη ομως η πυ-
κνοτητα της κοσμολογικης σταθερας θεωρειται σταθερη, αλλα η πυκνοτητα της
υλης μειωνεται οπως ο a−3 , για το λογο των πυκνοτητων μια τυχαια στιγμη με
συντελεστη κοσμικης κλιμακας a , θα ισχυει οτι:

εΛ(a)

εm(a)
=

εΛ,0
εm,0/a3

=
εΛ,0
εm,0

a3. (4.2.16)

Οποτε ειναι προφανες, οτι πρεπει a = amΛ =
(
3
7

)1/3 ≈ 0.75 , που σημαινει οτι
η υλη και ο κοσμολογικης ορος ειχαν ισες πυκνοτητας ενεργειας οταν η κλιμακα
του συμπαντος ηταν στο 75% της σημερινης τιμης. Αμεσως μετα, η κοσμολογικη
σταθερα γινεται κυριαρχη συνιστωσα.
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Ωm,0 0.3089
ΩΛ,0 0.6911
Ωr,0 8.4e-5

Πινακας 4.1: Οι τιμες των παραμετρωνΩι,0 που θα χρησιμοποιηθουν στο παρον κειμενο. Για τις τιμες τωνΩm,0

καιΩΛ,0 χρησιμοποιηθηκαν τα αποτελεσματα της αποστολης Planck [9] ενω για την τιμη τηςΩr,0 χρησιμοποιηθηκε η
ευρεως διαδεδομενη τιμη που για παραδειγμα φαινεται στο εγχειριδιο της Barbara Ryden, [22].

Ομοιως, για τη σχεση υλης-ακτινοβολιας:

εm,0

εr,0
=

Ωm,0

Ωr,0
=

0.3

8.4 ∗ 10−5
≈ 3600, (4.2.17)

και αρα, μια τυχαια στιγμη με συντελεστη κοσμικης κλιμακας a ισχυει:

εm(a)

εr(a)
=

εm,0/a
3

εr,0/a4
=

εm,0

εr,0
a. (4.2.18)

Οποτε, απο την παραπανω σχεση προκυπτει οτι ο λογος πυκνοτητων γινεται μο-
ναδα οταν a = arm = 2.8× 10−4.
Έτσι, οταν το συμπαν εχει συνιστωσες με διαφορετικα ω, η σχεση

εω(α) = εω,0a
−3(1+ω),

μας δειχνει οτι οταν a → 0 στο συμπαν κυριαρχει η συνιστωσα με το μεγαλυτερο
ω (εδω η ακτινοβολια με ω = 1) και οταν a → ∞ κυριαρχει η συνιστωσα με το
μικροτερο ω ( κοσμολογικη σταθερα).
Όπως ειπωθηκε και προηγουμενως, στο μοντελο Benchmark οι συνιστωσες στο
συμπαν ειναι κοσμολογικη σταθερα, μη σχετικιστικη υλη και σχετικιστικη υλη
(ακτινοβολια) με τις μετρησεις των τιμων τους για τ = τ0 , οπως φαινεται στον
πινακα (4.1) . Συνεπως, συμφωνα με τα προλεγομενα, ενα μοντελο που περιεχει
μονο μη σχετικιστικη υλη μπορει να θεωρηθει μια καλη προσεγγιση οταν arm ≪
a ≪ amΛ . Για εποχες κοντα στην τιμη arm απαιτειται χρηση ενος μοντελου με
δυο συνιστωσες , την υλη και τη ακτινοβολια , ενω για εποχες με τιμες του συντε-
λεστη κοσμικης κλιμακας κοντα στην τιμη amΛ, ικανοποιητικη προσεγγιση ειναι
ενα μοντελο με υλη και κοσμολογικο ορο. Τελος, για a ≫ amΛ η καλυτερη προσεγ-
γιση ειναι το συμπαν DeSitter. Επομενως, η λυση του μοντελου Benchmark, που
λαμβανει υποψιν και τις τρεις αυτες συνιστωσες, θα πρεπει να συμπεριφερεται
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σε καθε εποχη κατα προσεγγιση οπως επιβαλει η εκαστοτε κυριαρχη συνιστωσα
στην εποχη αυτη. Θα γινει εμφανες ακολουθως, οτι τα αποτελεσματα που θα προ-
κυψουν απο τον αριθμητικο υπολογισμο, πραγματι ικανοποιουν τα ανωτερω (βλ.
εικονα (4.3.2)).

4.3 ΑριθμητικήανάλυσητουπροτύπουBenchmark

Το προτυπο Benchmark, ειναι ενα χαρακτηριστικο παραδειγμα του γενικου μο-
ντελου Friedmann και συγκεκριμενα του βασικου μοντελου Λ-CDM και η επιλυση
του δινει πολυ χρησιμα αποτελεσματα, τα οποια ειναι δυνατον να συγκριθουν και
με τα πειραματικα δεδομενα [8], οπως για παραδειγμα απο παρατηρησεις μακρι-
νων supernovae. Επειδη ηαναλυτικη του επιλυση ειναι αδυνατη, στηνπαραγραφο
αυτη θα παρουσιαστει η διαδικασια αριθμητικης του επιλυσης, με χρηση καταλ-
ληλου λογισμικου.
Το πρωτο βημα ειναι να υπολογιστει αριθμητικα το ολοκληρωμα :

ˆ τ0

0

dτ =

ˆ 1

0

(
1 +

N∑
i=1

Ωi,0

(
a−1−3ωi − 1

))−1/2

da (4.3.1)

Επειδη ομως η ολοκληρωτεα ποσοτητα δεν οριζεται οταν a = 0, η διαδικασια θα
εκτελεστει προσεγγιστικα, απο μια στιγμη τe μετα τοBig Bang, μεχρι σημερα, οπου
ως γνωστον, a(τ0) = 1 .
Για την αρχικη τιμη τe , παροτι θα πρεπει να ειναι πολυ μικρη, θα πρεπει σαφως να
αποφευχθουν εποχες πριν απο 10−32sec , δεδομενου οτι σε τετοιες χρονικες στιγ-
μες ισχυαν φαινομενα πληθωρισμου και κβαντικης βαρυτητας, κατι το οποιο δεν
λαμβανεται υποψιν στα κλασσικα μοντελα, τα οποια ειναι αντικειμενο αυτης της
εργασιας.
Προκειμενου να γινει ο υπολογισμος οποτε, θα θεωρηθει οτι το ανω ακρο ολοκλη-
ρωσης στο δευτερο μελος της (4.3.1) ειναι μεγαλυτερο του μηδενος, αλλα πολυ
μικρο, συνεπως μια καλη επιλογη ειναι a = 10−6. Έτσι η (4.3.1) γινεται

ˆ τ0

0

dτ ≃
ˆ 1

10−6

(
1 +

N∑
i=1

Ωi,0

(
a−1−3ωi − 1

))−1/2

da, (4.3.2)
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η

τ0 ≃
ˆ 1

10−6

f(a)da. (4.3.3)

Θα ολοκληρωθει οποτε αριθμητικα το ολοκληρωμα του δεξιου μελους της εξισω-
σης (4.3.2) προκειμενου να υπολογιστει η ηλικια του συμπαντος Benchmark. Για
την χρονικη εξελιξη του παραγοντα κοσμικης κλιμακας, στην παραγραφο (4.3.4)
θα χρησιμοποιηθει η μεθοδος Runge Kutta.
O υπολογισμος θα γινει και στις δυο περιπτωσεις μεσω MATLAB , παρολα αυτα
δυναται να χρησιμοποιηθει οποιαδηποτε γλωσσα (FORTRAN,C++, κτλ).
Ακομαη επιλυσημπορει να γινει και με χρησηEXCELL , μεσωτου τυπουτραπεζιου.
Ειναι βασικοτατης σημασιας το γεγονος οτι οι εξισωσεις εχουν κανονικοποιηθει
ωστε να ειναι αδιαστατες, καθως κατι τετοιο συνεισφερει θετικα στην αποφυγη
ανεπιθυμητων σφαλματων, δεδομενου οτι η μεταβλητη του χρονου t ειναι μεγα-
λης ταξης, ενω ο a(t) μικρης. Η κανονικοποιηση οδηγει σε αδιαστατα μεγεθη τα-
ξεωςτηςμοναδαςγεγονοςπολυβολικοπροκειμενουνα εξαλειφθουντασφαλματα
εξαιτιας των μετατροπων μοναδων. Η ακριβεια των αποτελεσματων ειναι δυνα-
τον να ελεγχθει ευκολα, εφαρμοζοντας την ιδια μεθοδο για καποιο απο τα απλα
προτυπα που εχει αναλυτικη λυση (πχ το συμπαν EdS), προκειμενου να συγκρι-
θουν τα αναλυτικα με τα αριθμητικα αποτελεσματα. Έχει επισης ενδιαφερον να
εκτελεσει κανεις τη διαδικασια για ποικιλες τιμες των παραμετρων, δηλαδη για
διαφορετικα συμπαντα και να συγκριθουν τα αποτελεσματα με αυτα που δινει το
προτυπο Benchmark.
Παρακατωδινεται μιασυντομηπεριγραφητωνμεθοδωνSimpsonκαι RungeKutta
βασιζομενη στα συγγραμματα [1, 2].

4.3.1 Η μέθοδος αριθμητικής ολοκλήρωσης Simpson

Η μεθοδος Simpson, ειναι μια αριθμητικη μεθοδος, που υπολογιζει προσεγγιστικα
την τιμη ενος ορισμενου ολοκληρωματος μιας συναρτησης, η οποια προσεγγιζεται
μεσω πολυωνυμων δευτερου βαθμου. Ο απλος τυπος Simpson για μια συναρτηση
f ειναι:

ˆ b

a

f(x)dx ≈ h

3
(f0 + 4f1 + f2), (4.3.4)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΤΥΠΑ FRIEDMANN ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΜΕ N ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 76

οπου, h = b−a
n και f0 = f(x0) = f(a),f1 = f(x1) = f(x0 + h),f2 = f(x2) = f(b)

με n+ 1 τον αριθμο των σημειων (κομβων) {xi}ni=0του διαστηματος [a, b].
To σφαλμα της διαδικασιας αποδεικνυεται οτι ειναι

es =
h5

90
|f (4)(ξ)|,

οπου ξ , καποιο σημειο στο διαστημα [a, b] .

Η ακριβεια της μεθοδου αυξανει αν αυξηθουν τα σημεια της διαμερισης του δια-
στηματος. Τοτε χρησιμοποιειται ο συνθετος τυπος Simpson ο οποιος γραφεται:

ˆ b

a

f(x)dx ≈ h

3

f(x0) + 2

n/2−1∑
j=1

f(x2j) + 4

n/2∑
j=1

f(x2j−1) + f(xn)

 , (4.3.5)

οπου, xj = a + jh , για j = 0, 1, ..., n − 1, με h = b−a
n ,x0 = a, xn = b , ενω εδω το

σφαλμα ικανοποιει την σχεση:

|E(f)| ≤ h4

180
(b− a)

∥∥∥f (4)
∥∥∥
∞
. (4.3.6)

4.3.2 Η μέθοδος Runge Kutta

Έστω το προβλημα αρχικων τιμων

y
′
= f(x, y), (4.3.7)

y(t0) = y0. (4.3.8)
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Προκειμενου το προβλημα να λυθει αριθμητικα σε ενα διαστημα [a, b], οριζονται
διακριτες τιμες xn με n = 1, 2, ..., N τετοιες ωστε,

a = x0 < x1 < ....... < xN = b,

με βημα h = xn+1 − xn , και συνεπως η λυση θα υπολογιζεται προσεγγιστικα ως:

yn ≈ y(xn), (4.3.9)

σε καθε σημειο n. Συχνα θεωρουμε οτι το βημα δινεται ως,

h =
b− a

N
. (4.3.10)

Στην μεθοδο Runge-Kutta 4ης ταξης χρησιμοποιειται ο εξης αλγοριθμος:

yn+1 = yn +
h

6
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4), (4.3.11)

οπου

k1 = f(xn, yn),

k2 = f(xn +
h

2
, yn +

h

2
k1),

k3 = f(xn +
h

2
, yn +

h

2
k2),

k4 = f(xn + h, yn + hk3).
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Το τοπικο σφαλμα αποκοπης της μεθοδου στο xk+1, δηλαδη το σφαλμα για ενα
βημα ξεκινωντας απο το yk = y(xk) , οριζεται με

ek+1 = y(xk+1)− yk+1, (4.3.12)

οπου yk+1, η προσεγγιση που υπολογιζεται απο την μεθοδο. Για μια μεθοδο ταξης
m , το σφαλμα ειναι ταξης hm+1

k , λογω κατασκευης της μεθοδου. Συνεπως εδω το
τοπικο σφαλμα αποκοπης θα ειναι της ταξης του h5

k.

4.3.3 Αριθμητικός υπολογισμός με τη μέθοδο Simpson

Όπως αναφερθηκε και παραπανω, το πρωτο βημα της αριθμητικης αναλυσης ει-
ναι να υπολογιστει μεσωτης συνθετης μεθοδου Simpson η τιμη τ0 για τις διαφορες
περιπτωσεις συμπαντων και ειδικοτερα για το προτυπο Benchmark. Στην συνε-
χεια θα επιλυθει η διαφορικη εξισωση Friedmann μεσω της μεθοδου Runge Kutta.
Εναλλακτικα κανεις, θα μπορουσε να επαναλαβει την μεθοδο Simpson διαδοχικα
για διαφορετικες τιμες του κατω ακρου ολοκληρωσης της (4.3.2), προκειμενου
να λαβει μια τιμη του ολοκληρωματος (δηλαδη του χρονου) για καθε ακρο ολο-
κληρωσης (δηλαδη του παραγοντα κοσμικης κλιμακας). Έτσι θα προεκυπτε μια
χρονικη εξελιξη του scale factor, χρησιμοποιωντας μονο την μεθοδο Simpson. Για
μια τετοια αντιμετωπιση ο αναγνωστης παραπεμπεται στο αρθρο [8].

Για τον υπολογισμο εδω θα χρησιμοποιηθει το προγραμμα simpsons.m που υλο-
ποιει την μεθοδο Simpson στο MATLAB και ειναι το ακολουθο:
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
f unc t i on I = simpsons ( f , a , b , n )

h=(b−a )/n ;
x i =a : h : b ;
I = h/3*( f ( x i (1))+2*sum( f ( x i ( 3 : 2 : end−2)))
+4*sum( f ( x i ( 2 : 2 : end ) ) )+ f ( x i ( end ) ) ) ;

end
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Εν συνεχεια θα πρεπει να οριστει καταλληλα η παρακατω συναρτηση του προ-
βληματος:
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f(a) = 1/

√
Ωm,0

a
+

Ωr,0

a2
+ ΩΛ,0a2 + 1−Ω0, (4.3.13)

για τις διαφορες τιμες των παραμετρων Ωi,0 , αναλογα με το προτυπο που θα επι-
λυθει.
Ειναι σημαντικοσανπρωτοβημα, να ελεγχθει ηακριβεια τουαλγοριθμου Simpson
στην πραξη, εκτελωντας τον υπολογισμο για μια περιπτωσηπου υφισταται η ανα-
λυτικη λυση, για παραδειγμα στην απλη περιπτωση ενος συμπαντος μηδενικης
καμπυλοτητας με μοναδικη συνιστωσα την μη σχετικιστικη υλη (συμπαν EdS),
δηλαδη με συναρτηση κοσμικης κλιμακας που δινεται απο την εξισωση (2.7.16)
απο την οποια, τ0 = 2/3. Στο συγκεκριμενο μοντελο, ειναι Ωr,0 = ΩΛ,0 = 0 και
Ωm,0 = Ω0 = 1 , οποτε η συναρτηση f γινεται:

f(a) = 1/
√

1/a. (4.3.14)

Οριζοντας την στην γραμμη εντολων του MATLAB και καλωντας την συναρτηση
simpsons προκυπτει το ακολουθο αποτελεσμα:
>>format long
>> f =@( x ) 1 . / sqr t ( 1 . / x ) ;
>> I =simpsons ( f ,0 .000001 ,1 ,50000)

I = 0.666666663178341
Εδω επιλεχθηκε Ν = 50000, δηλαδη h ∼ 10−5και οπως φαινεται ευκολα, η δια-
φορα απο την πραγματικη τιμη ειναι, 2/3 − |I| ≈ 3.5 ∗ 10−9, δηλαδη πολυ ικανο-
ποιητικη.

Στο προτυπο Benchmark τωρα, συμφωνα με τις μετρησεις της πιο προσφατης
αποστολης Planck (2015) [9], οπως φαινεται και στον πινακα (4.1), θα ειναι:
Ωm,0 = 0.3089 ,Ωm,0 = 0.6911 ,Ωm,0 = 8.4 ∗ 10−5 ,Ω0 = 1 (μηδενικη καμπυλοτητα)
, οποτε η συναρτηση f γινεται

f(a) = 1/

√
0.3089

a
+

8.4 ∗ 10−5

a2
+ 0.6911a2. (4.3.15)
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Συμπαν Ω0 Ωm,0 Ωr,0 ΩΛ,0 Ωκ τ0 t0(Gyr)

Matter only 1 1 0 0 0 0.6666 9.61
Radiation only 1 0 1 0 0 0.5 7.22

Matter+Λ 1 0.3 0 0.7 0 0.9641 13.91
Benchmark 1 0.3089 8.4e-5 0.6911 0 0.9559 13.7973

Matter+curvature1 1.5 1.5 0 0 -0.5 0.6113 8.821
Matter+curvature2 0.5 0.5 0 0 0.5 0.7535 10.87

Matter+Lambda+curvature1 1.5 0.7 0 0.8 -0.5 0.8262 11.92
Matter+Lambda+curvature2 0.5 0.3 0 0.2 0.5 0.8440 12.18

Lambda+curvature1 0.5 0 0 0.5 0.5 1.2464 17.99

Πινακας 4.2: τe και ηλικια για διαφορα συμπαντα αναλογα με τις τιμες των Ωωi,0των συνιστωσων τους οπως
προκυπτουν απο την εφαρμογη της μεθοδου Simpson. Tο προτυπο Benchmark δινει ηλικια που προσεγγιζει πολυ
καλα το αποτελεσμα της αποστολης Planck’15 (13.799±0.021×109years)

Οποτε οριζοντας την στην γραμμη εντολων τουMATLABκαι καλωντας την συναρ-
τηση simpsons, το αποτελεσμα θα ειναι το παρακατω:
>>format long
>> f =@( x ) 1 . / sqr t (0 . 3089 . / x+8.4*10^−5./ x . ^2+0 .6911 . * x . ^ 2 ) ;
>> I =simpsons ( f ,0 .000001 ,1 ,50000)

I = 0.955855844431214
Δηλαδη, υπολογιστηκε οτι, τ0 = 0.955855844431214 και πολλαπλασιαζοντας με
χρονο Hubble H−1

0 = 14.432519Gyr, προκυπτει η ηλικια του συμπαντος, t0 =
τ0H

−1
0 = 13.7973Gyr , τιμη που απεχει μολις 0.03% απο τον υπολογισμο της απο-

στολης Planck [9].
Στον πινακα (4.2) αναγραφονται οι τιμες των τ0 και οι αντιστοιχες ηλικιες t0 για
διαφορα συμπαντα αναλογα με τις συνιστωσες τους.

4.3.4 Επίλυση της διαφορικής εξίσωσης Friedmann μέσω της
μεθόδου Runge-Kutta

Συμφωνα με τα προλεγομενα στην παραγραφο 4.3.2, η εξισωση Friedmann

a
′
=

(
1 +

N∑
i=1

Ωi,0

(
a−1−3ωi − 1

))1/2

= f(τ, a),
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ειναι δυνατον να επιλυθει αριθμητικα , για δεδομενες τιμες των παραμετρων Ωi,0

με χρηση της μεθοδου Runge Kutta.
Παρακατω, θα εκτελεστει η επιλυση για διαφορα συμπαντα και ιδιαιτερη σημα-
σια θα δοθει κυριως στην περιπτωση του προτυπου Benchmark. Παρολα αυτα,
τονιζεται και παλι, οτι αξιζει να εκτελεστει ο αριθμητικος υπολογισμος ακομα και
για τις περιπτωσεις στις οποιες υπαρχουν αναλυτικες λυσεις, προκειμενου να συ-
γκριθουν οι αριθμητικες με τις ακριβεις λυσεις. Τα αποτελεσματα συγκεντρωνο-
νται στον πινακα (4.3) για τις διαφορες περιπτωσεις συμπαντων και στο σχημα
(6.0.2) φαινονται συγκεντρωμενες οι γραφικες τους παραστασεις.
Αναζητειται λυση για την διαφορικη εξισωση Friedmann στο διαστημα [0, 2] ² θε-
ωρωντας οτι a(0) ≃ 10−6. Επιλεγεται βημα h = 2 ∗ 10−5 (N=100000) και χρησιμο-
ποιειται τοακολουθοπρογραμμαμεονομα rk4.mπουυλοποιει την4-παραμετρικη
μεθοδο Runge Kutta στοMATLAB.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
f unc t i on [T , Y ] = rk4 ( f , a , b , ya ,m)
h = (b − a )/m;
T = zeros (1 ,m+1) ;
Y = zeros (1 ,m+1) ;
T(1) = a ;
Y (1) = ya ;
f o r j =1:m,

t j = T( j ) ;
y j = Y( j ) ;
k1 = h* f e v a l ( f , t j , y j ) ;
k2 = h* f e v a l ( f , t j +h/2 , y j +k1 /2 ) ;

k3 = h* f e v a l ( f , t j +h/2 , y j +k2 /2 ) ;
k4 = h* f e v a l ( f , t j +h , y j +k3 ) ;
Y( j +1) = y j + ( k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4 )/6 ;
T( j +1) = a + h* j ;

end
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Η συναρτηση f στο συγκεκριμενο προβλημα θα ειναι η:

²Το ανω ακρο n του διαστηματος [0,n] ειναι ελευθερο, παρολα αυτα οσο μεγαλωνει, για να πετυχουμε την επιθυ-
μητη ακριβεια στον υπολογισμο, καλο ειναι να αυξησουμε και τον αριθμο βηματων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΤΥΠΑ FRIEDMANN ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΜΕ N ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 82

Σχημα 4.3.1: Σφαλμα μεθοδου Runge Kutta για το συμπαν EdS

f(τ, a) =

√
Ωm,0

a
+

Ωr,0

a2
+ ΩΛ,0a2 + 1−Ω0, (4.3.16)

αναλογα με το ποιο συμπαν ειναι αντικειμενο μελετης.
Όπωςκαιστηνπεριπτωσητουυπολογισμουτουολοκληρωματοςστηνπαραγραφο
(4.3.3) ετσι και εδωαξιζει να ελεγχθει η ακριβεια της μεθοδουRunge Kutta και αρα
θα εκτελεστει αρχικα ο υπολογισμος για το συμπαν ΕdS , στο οποιο η (4.3.16) γι-
νεται

f(τ, a) = a−1/2. (4.3.17)
Μεσω των παρακατω εντολων, οριζεται η ακριβης λυση, εκτελειται ο προσεγγι-
στικος υπολογισμος και δημιουργειται η γραφικη παρασταση του σφαλματος, δη-
λαδη της απολυτης διαφορας της προσεγγιστικης απο την ακριβη λυση (σχ.4.3.1).

>> x = [ 0 : 0 . 0 0002 : 2 ] ;
>> y = (3/2 . * x ) . ^ ( 2 / 3 ) ;
>>[ t , a ]= rk4 ( ’ f ’ , 0 , 2 ,0 .000001 ,100000) ;
>> p l o t ( t , abs ( y−a ) )

Απο την γραφικηπαραστασηγια την χρονικη εξελιξη τουσφαλματος ειναιφανερο
οτι μετα τα πρωτα βηματα, error ∼ 10−4.
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τ a(τ)

Benchmark EdS Ωm,0 = Ω0 = 0.5

Ωm,0 = 0.3 Ωm,0 = 0.999916, Ωm,0 = 0.8,

ΩΛ,0 = 0.7,k = 0 Ωr,0 = 8.4 ∗ 10−5 ,k = 0 ΩΛ,0 = 2,Ωk,0 = −1.8

0 1.000e-6 1.000e-6 1.000e-6 1.000e-6 1.000e-6 1.000e-6

0.2 0.3129 0.4483 0.3804 0.3022 0.4506 0.3386

0.4 0.5011 0.7115 0.5257 0.4897 0.7161 0.4786

0.6 0.6766 0.9323 0.8433 0.6639 0.9363 0.5836

0.8 0.8569 1.1294 1.0463 0.8426 1.1330 0.6876

1 1.0522 1.3105 1.2400 1.0364 1.3138 0.8127

1.2 1.2711 1.4798 1.4271 1.2535 1.4830 0.9786

1.4 1.5213 1.6400 1.6093 1.5019 1.6430 1.2064

1.6 1.8109 1.7927 1.7876 1.7898 1.7955 1.5202

1.8 2.1488 1.9399 1.9627 2.1260 1.9418 1.9492

2 2.5449 2.0802 2.1352 2.5205 2.0828 2.5310

Πινακας 4.3: Ενδεικτικες τιμες των αριθμητικων λυσεων των διαφορωνπροτυπων.(ανα 10000 βηματα).Στηλη2:
Benchmark, Στηλη3: μονο υλη (EdS), Στηλη4: υλη με θετικη καμπυλοτητα, Στηλη4: υλη με αρνητικη καμπυλοτητα,
Στηλη5: Ύλη + Λ>0 (κ=0) , Στηλη6: Ύλη +ακτινοβολια, Στηλη7: Loitering = Ύλη + Λ>0 (κ>0)

Για το προτυπο Benchmark τωρα, η συναρτηση f διαμορφωνεται καταλληλα ει-
σαγοντας τις γνωστες τιμες για τις πυκνοτητες ενεργειας:

f(τ, a) =

√
0.3089

a
+

8.4 ∗ 10−5

a2
+ 0.6911a2. (4.3.18)

Εν συνεχεια, ο υπολογισμος εκτελειται ξανα για την νεα συναρτηση f και τελικα
δημιουργειται η γραφικη παρασταση της χρονικης εξελιξης του παραγοντα κοσμι-
κης κλιμακας (σχημα 4.3.2) μεσω των ακολουθων εντολων στο MATLAB.

>>[ t , a ]= rk4 ( ’ f ’ , 0 , 2 ,0 .000001 ,100000) ;
>> p l o t ( t , a )

Η διαδικασια δυναται να επαναληφθει για διαφορα προτυπα κατα τον ιδιο τροπο,
αντικαθιστωντας τις καταλληλες τιμες των παραμετρων Ωi,0. Στον πινακα (4.3)
φαινονται συγκεντρωτικα τα αποτελεσματα για τις εκαστοτε αριθμητικες λυσεις.
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Σχημα 4.3.2: Γραφικη παρασταση συμπαντος Benchmark

Εύρεση Σημείου Καμπής

Απο την εξισωση Friedmann (4.3.16) για το προτυπο Benchmark, θα ειναι:

a
′
=

√
0.3089

a
+

8.4 ∗ 10−5

a2
+ 0.6911a2. (4.3.19)

Παραγωγιζοντας την παραπανω σχεση ως προς τ επεται οτι:

a
′′
=

1

2a′

(
0.3089

a
+

8.4 ∗ 10−5

a2
+ 0.6911a2

)′

. (4.3.20)

Άρα, για να μηδενιζεται η δευτερη παραγωγος αρκει:

(
0.3089

a
+

8.4 ∗ 10−5

a2
+ 0.6911a2

)′

= 0, (4.3.21)

η

1.3822a4 − 0.3089a− 16.8 ∗ 10−5 = 0. (4.3.22)
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Η τριτοβαθμια πολυωνυμικη εξισωση (4.3.22) επιλυεται ευκολα στο MATLAB , με
χρηση της μεθοδουNewton-Raphson, [1] επιλεγοντας σαν αρχικη τιμη την a = 0.5
και σαν αποτελεσμα λαμβανει κανεις την μια απο τις δυο πραγματικες της λυσεις:

a = 0.607033.

Μελετωντας τις τιμες απο τον υπολογισμο της Runge Kutta, αλλα και την γραφικη
παρασταση της λυσεως, ευκολα διαπιστωνεται οτι αυτη η τιμη αντιστοιχει κατα
προσεγγιση στην

τ ≃ 0.52. (4.3.23)

Και αρα μια προσεγγιση για το σημειο καμπης της συναρτησης κοσμικης κλιμακας
ειναι το (0.5, 0.6). Δηλαδη η διαστολη αρχισε να γινεται επιταχυνομενη οταν το
συμπαν ειχε ηλικια περιπου 7.2Gyr.



Κεφάλαιο 5

Ποιοτική Ανάλυση του
συστήματος Friedmann

Στα προηγουμενα κεφαλαια εγινε σαφες οτι, οι εξισωσεις Friedmann, σε συνδυα-
σμο με την εξισωση διατηρησης αποτελουν ενα συστημα δυο ανεξαρτητων εξι-
σωσεων με τρεις αγνωστες συναρτησεις: του συντελεστη κοσμικης κλιμακας, της
πυκνοτητας ενεργειας και της πιεσης. Με τη βοηθεια της καταστατικης εξισωσης,
το συστημα λυνεται αναλυτικα η αριθμητικα, οπως παρουσιαστηκε στην πορεια
της εργασιας και σε καθεπεριπτωσηλαμβανεται μια εκφρασηγια τις συναρτησεις
αυτες, απο τις οποιες συνεπαγονται χρησιμα συμπερασματα.
Στο κεφαλαιο αυτο, θα εξεταστει μια διαφορετικη προσεγγιση οσον αφορα στην
αντιμετωπιση του δυναμικου αυτου συστηματος, καθως θα αναλυθει ποιοτικα,
ακολουθωντας σαν προτυπο την αναλυση του αρθρου «A Dynamical Study of The
Friedmann Equations» των Jean-Philippe Uzan και Roland Lehoucq[27] . Σκοπος
ειναι να προσδιοριστει το πεδιο φασεων και να διερευνηθουν τα κρισιμα σημεια
ως προς την ευσταθεια τους, προκειμενου να μελετηθουν οι ασυμπτωτικες κατα-
στασεις του συμπαντος.
Έστω λοιπον ενα συμπαν με ορο καμπυλοτητας, κοσμολογικη σταθερα και υλη,
στο οποιο οριζονται οι εξης μεταβλητες :

Ω =
8πGε

3c2H2
, (5.0.1)

ΩΛ =
Λc2

3H2
, (5.0.2)

Ωk =
−kc2

a2R2
0H

2
, (5.0.3)

86
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οι οποιες ικανοποιουν την σχεση:

Ω + ΩΛ + Ωk = 1. (5.0.4)

Ηκαταστατικη εξισωσητουπαγκοσμιουρευστου, διαπιστωθηκεοτι ειναι μιασχε-
ση της μορφης, p = ωε και στην περιπτωση της μη σχετικιστικης υλης τεθηκε,
ω = 0. Παρολα αυτα παρουσιαζει ιδιαιτερο ενδιαφερον να μελετηθει το προβλημα
και στην γενικη του περιπτωση οπου το ω λαμβανει μια οποιαδηποτε τιμη καθως
ετσι θα ειναι εφικτο να μελετηθουν οι διαφορετικες ασυμπτωτικες συμπεριφο-
ρες ενος συμπαντος, αναλογα με την καταστατικη του εξισωση. Συνεπως εδω θα
θεωρηθει, οτι στην καταστατικη εξισωση η συνιστωσα που αντιστοιχει στην με-
ταβλητη Ω εχει τυχουσα τιμη για την παραμετρο ω, η οποια ομως δεν θα μπορει
να λαβει τις τιμες ω1 = −1 και ω2 = −1/3 , μιας και αυτες αντικατοπτριζουν ρευ-
στα κοσμολογικης σταθερας και καμπυλοτητας, αντιστοιχα, οι οροι των οποιων
εχουν οριστει ξεχωριστα παραπανω. Σημειωνεται οτι απο την καταστατικη εξι-
σωση προκυπτει για τις δεδομενες μεταβλητεςΩi:

ε
′
= −3 (ω + 1) ε. (5.0.5)

5.1 Εξαγωγή του δυναμικού συστήματος

Αρχικα, μια σημαντικη παρατηρηση ειναι οτι:

Ḣ =
ä

a
−H2. (5.1.1)

Έτσι χρησιμοποιωντας τον ορισμο της παραμετρου επιβραδυνσης απο το κεφα-
λαιο 2 προκυπτει η παρακατω σχεση:

Ḣ

H2
= −(1 + q), (5.1.2)
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οπου εδω η παραμετρος επιβραδυνσης οριζεται ως

q ≡ 3ω + 1

2
(1− Ωk)−

3ω + 3

2
ΩΛ. (5.1.3)

Στο σημειο αυτο ειναι βολικο να γινει ο μετασχηματισμος s = lna. Τοτε, καθε με-
γεθος Χ θα εχει παραγωγο ως προς s που θα δινεται απο τη σχεση

dX

ds
≡ X

′
=

Ẋ

H
. (5.1.4)

Έτσι η (5.1.2) απλοποιειται ως:

H
′

H
= −(1 + q), (5.1.5)

ενω

a
′
= a. (5.1.6)

Οποτε, ανπαραγωγισθουν ταμεγεθηΩ,ΩΛ καιΩk ωςπρος τηνεααδιαστατηλογα-
ριθμικη μεταβλητη s και χρησιμοποιωντας την εκφραση (5.1.5) για την παραγωγο
H

′ καθως και την (5.0.5), προκυπτει το συστημα:

Ω
′
= (2q + 2− 3 (ω + 1))Ω, (5.1.7)

Ω
′

Λ = 2 (1 + q) ΩΛ, (5.1.8)

Ω
′

k = 2qΩk, (5.1.9)
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με

Ω
′
+ Ω

′

Λ + Ω
′

k = 0, (5.1.10)

σαν αμεση συνεπεια της σχεσης (5.0.4).
Επειδηομωςυπαρχει ησχεση (5.0.4), η μεταβλητηΩ υπολογιζεται αλγεβρικα (εφο-
σον υπολογιστουν ταΩΛκαιΩk), οποτε μελεταται μοναχα το συστημα των (5.1.8)
και (5.1.9).
Έτσι το συστημα που θα μελετηθει θα ειναι το:

Ω
′

k = 2qΩk = f(ΩΛ, Ωk;ω), (5.1.11)

Ω
′

Λ = 2 (1 + q) ΩΛ = g(ΩΛ, Ωk;ω). (5.1.12)

Το παραπανω ειναι το δυναμικό σύστημα Friedmann και προκειται για ενα 2 × 2
πρωτης ταξης δυναμικο συστημα.

Ορισμός 1. Έστω το δυναμικο συστημα

x′(t) = f(t, x). (5.1.13)

Όταν η διανυσματικη συναρτηση f δεν εξαρταται αμεσα απο την μεταβλητη του
χρονου, δηλαδη ειναι f(t, x) = f(x(t)), τοτε το δυναμικο συστημα (5.1.13) καλειται
αυτόνομο.

Ειναι προφανες συμφωναμε τονπαραπανωορισμο, οτι το συστημαFriedmann ει-
ναι αυτονομο. Ο αυτονομος χαρακτηρας του συστηματος Friedmann, παρεχει τη
δυνατοτητα να αναχθει η μελετη του προβληματος στο πεδιο των n = 2 διαστα-
σεων, και οχι στο χωρο των λυσεων, που ειναι τριων διαστασεων.

5.2 Προσδιορισμός κρίσιμων σημείων

Ορισμός 2. Ένα σημειο x0στο οποιο ισχυει f(x0) = 0, ονομαζεται κρισιμο (η στα-
σιμο) σημειο του συστηματος (5.1.13)
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Η σημασια των κρισιμων σημειων, εγκειται στο γεγονος οτι ολες οι τροχιες στον
χωροφασεων εχουνσυμπεριφοραπουκαθοριζεται απο την θεσηκαι τηφυση των
σημειων αυτων. Επισης ισχυουν τα ακολουθα:

• Απο καθε σημειο x0 του χωρου φασεων περνα μοναδικη τροχια.

• Τροχια που ξεκινα απο μη κρισιμο σημειο δεν μπορει να φτασει σε κρισιμο
σημειο σε πεπερασμενο χρονο.

• Τροχια που περνα απο μη κρισιμο σημειο μια τουλαχιστον φορα, δεν μπορει
να ξαναπερασει, εκτος αν η τροχια ειναι κλειστη (περιοδικη λυση).

Το πρωτο βημα μελετης του συστηματος Friedmann, ειναι η ευρεση των κρισιμων
σημειων και ο προσδιορισμος του ειδους τους. Συμφωνα με τον ορισμο 2 αναζη-
τουνται τα σημεια για τα οποια ισχυει,Ω′

k = Ω
′

Λ = 0 , η ισοδυναμα, g(ΩΛ, Ωk;ω) =
f(ΩΛ, Ωk;ω) = 0. Τα σημεια αυτα αντιπροσωπευουν σημεια ισορροπιας και ειναι
δυνατον να ειναι ασταθη η ευσταθη.
Μηδενιζοντας τα δευτερα μελη των εξισωσεων (5.1.8), (5.1.9) του δυναμικου συ-
στηματος, προκυπτουν:

qΩk = 0, (5.2.1)

(1 + q) ΩΛ = 0. (5.2.2)

Και απο την σχεση (5.1.3) για το q επεται οτι τα κρισιμα σημεια του συστηματος
θα ειναι τα ακολουθα:

(Ωk,ΩΛ) ∈ {(0, 0) , (1, 0) , (0, 1)} . (5.2.3)

Καθε μια απο αυτες τις λυσεις αντιπροσωπευει ενα συμπαν με διαφορετικα χα-
ρακτηριστικα. Τα τρια αυτα συμπαντα δεν ειναι αλλα απο τα συμπαντα Einstein
de Sitter (μονο μη σχετικιστικη υλη ) , De Sitter (μονο κοσμολογικη σταθερα) και
Milne (αδειο συμπαν) τα οποια και μελετηθηκανστα κεφαλαια 2 και 3 . Παρακατω
αναφερονται οι τρεις αυτες περιπτωσεις αναλυτικα.
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Σύμπαν Einstein De Sitter (EdS) - (Ωk,ΩΛ) = (0, 0)

Προκειται για ενα συμπαν χωρις κοσμολογικη σταθερα και με μηδενικη καμπυλο-
τητα, γεγονος που συνεπαγεται την δομη ευκλειδειου χωρου.
Απο την (5.0.4) προκυπτει αμεσως οτι Ω = 1 και απο την (5.1.3), q = (3ω + 1)/2,
ενω αμεση ολοκληρωση της εξισωσης Friedmann
δινει οτι, a(t) = C1t

2/(3ω+3), ητοι επιβραδυνομενη μονοτονη αυξηση.

Σύμπαν De Sitter (dS) - (Ωk,ΩΛ) = (0, 1)

Άδειο συμπαν μονο με θετικη κοσμολογικη σταθερα.
Εδω ειναι Ω = 0 και q = −1 ενω η ολοκληρωση δινει a(t) = C2exp

{√
Λ
3 t
}

,
δηλαδη μη φραγμενη εκθετικη αυξηση.

Σύμπαν Milne (M) - (Ωk,ΩΛ) = (1, 0)

Άδειο συμπαν με αρνητικη καμπυλοτητα. Εδω, Ω = 0 και q = 0 ενω a(t) = C3t ,
γραμμικη εξελιξη.

Ενδιαφερον επισης παρουσιαζει η μελετη των ευθειων που διαμεριζουν το επι-
πεδο φασεων:

i) Η ευθεία Ωk = 0: Στην περιπτωση αυτη το συστημα εκφυλλιζεται στην ακο-
λουθη διαφορικη εξισωση για την εξελιξη του ορουΩΛ

Ω
′

Λ = 3(ω + 1) (1− ΩΛ)ΩΛ. (5.2.4)

Οποτε αν αρχικα η καμπυλοτητα του συμπαντος ειναι μηδενικη, η εξελιξη του συ-
μπαντος σε ολη της τη διαρκεια θα διαδραματιζεται επι της ευθειας Ωk = 0 και το
συμπαν θα συγκλινει ειτε στην ΩΛ = 1 (κρισιμο σημειο dS) , δηλαδη επικρατεια
σκοτεινης ενεργειας, ειτε στην ΩΛ = 0 (κρισιμο σημειο EdS), δηλαδη αφανισμο
σκοτεινης ενεργειας.
Aπο τη θεωρια συναγεται, οτι καμια ολοκληρωτικη γραμμη δεν ειναι δυνατον να
τμησει την ευθεια αυτη. Η ευθεια Ωk = 0 συνεπως οριζει αλλαγή τοπολογίας. Αν
Ωk > 0 (αρνητικη καμπυλοτητα) διαπιστωνεται οτι ειναι απειρo χωρικα, ενω αν
Ωk < 0 πεπερασμενo [21].
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Επισης αν ω = −1 τοτε το ρευστο συμπεριφερεται σαν κοσμολογικη σταθερα
αφου, Ω′

Λ = 0 , επι της συγκεκριμενης ευθειας.

ii) Η ευθεία ΩΛ = 0: Στην ευθεια αυτη το συστημα γινεται

Ω
′

κ = (3ω + 1)(1−Ωκ)Ωκ. (5.2.5)

Όμοια με την προηγουμενη περιπτωση, αν απουσιαζει ο κοσμολογικος ορος, τοτε
η συγκλιση θα ειναι ειτε στο συμπαν EdS ειτε στο Milne.

iii) Η ευθεία Ω = 0: Επειδη το Ω ειναι μη αρνητικο η ευθεια αυτη ειναι φραγμα
για το επιπεδο φασεων. Εδω ισχυει οτι q = −ΩΛ οποτε:

Ω
′

Λ = 2 (1− ΩΛ)ΩΛ, (5.2.6)

και το συμπαν συγκλινει ειτε στο Milne ειτε στο De Sitter.

5.3 Ανάλυση ευστάθειας

Εφοσον η αρχη (0, 0)αποτελει κρισιμο σημειο (το οποιο συνεπαγεται οτι f(0, 0) =
g(0, 0) = 0), αν το συστημα γινεται να γραφει στην μορφη

Ω
′

κ = c11Ωk + c12ΩΛ +R1(Ωk, ΩΛ), (5.3.1)

Ω
′

Λ = c21Ωk + c22ΩΛ +R2(Ωk, ΩΛ), (5.3.2)

με

lim
r→0

R1

r
= lim

r→0

R2

r
= 0, (5.3.3)
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οπου r =
√

Ω2
k +Ω2

Λ, τοτε το συστημα καλειται σχεδόν γραμμικό [2] γυρω απο το
σημειο (0, 0)και γραμμικοποιειται με γραμμικοποιηση του το συστημα:

Ω
′

κ = c11Ωk + c12ΩΛ, (5.3.4)

Ω
′

Λ = c21Ωk + c22ΩΛ. (5.3.5)

Πρόταση. Το σύστημα Friedmann (5.1.11)-(5.1.12) είναι σχεδόν γραμμικό με(
c11 c12
c21 c22

)
=

(
∂kf(Ω̄k, Ω̄Λ) ∂Λf(Ω̄k, Ω̄Λ)
∂kg(Ω̄k, Ω̄Λ) ∂Λg(Ω̄k, Ω̄Λ)

)
.

Απόδειξη. Θετουμε Ωκ = Ω̄κ + ωκ και ΩΛ = Ω̄Λ + ωΛ οπου
(
Ω̄κ, Ω̄Λ

)
ενα απο τα

παραπανω σταθερα σημεια και (ωκ, ωΛ) μια μικρη αποκλιση γυρω απο το σημειο
αυτο. Αναπτυσσοντας τις συναρτησεις f και g σε σειρα Taylor γυρω απο το στα-
θερο σημειο

(
Ω̄κ, Ω̄Λ

)
κανεις λαμβανει:

f(Ωk, ΩΛ) = f(Ω̄k, Ω̄Λ) + ωk∂kf(Ω̄k, Ω̄Λ) + ωΛ∂Λf(Ω̄k, Ω̄Λ) +R1(Ωk, ΩΛ), (5.3.6)

g(Ωk, ΩΛ) = g(Ω̄k, Ω̄Λ) + ωk∂kg(Ω̄k, Ω̄Λ) + ωΛ∂Λg(Ω̄k, Ω̄Λ) +R2(Ωk, ΩΛ), (5.3.7)

με τα υπολοιπα TaylorRi , i = 1, 2 να ικανοποιουν τη σχεση,

lim
r→0

Ri (Ωk, ΩΛ)√
Ω2

k +Ω2
Λ

= 0. (5.3.8)

Εισαγοντας τοπικο συστημα συντεταγμενων, (ωκ, ωΛ) =
(
Ωκ − Ω̄κ, ΩΛ − Ω̄Λ

)
, θα

ειναι, f(Ωk, ΩΛ) = ω
′

k και g(Ωk, ΩΛ) = ω
′

Λ. Επιπλεον επειδη το
(
Ω̄κ, Ω̄Λ

)
ειναι κρι-

σιμο σημειο προκυπτει αμεσως οτι, f(Ω̄k, Ω̄Λ) = g(Ω̄k, Ω̄Λ) = 0. Οποτε οι παρα-
πανω εξισωσεις λαμβανουν την μορφη:

ω
′

k = ωk∂kf(Ω̄k, Ω̄Λ) + ωΛ∂Λf(Ω̄k, Ω̄Λ) +R1(ωκ + Ω̄k, ωΛ + Ω̄Λ), (5.3.9)

ω
′

Λ = ωk∂kg(Ω̄k, Ω̄Λ) + ωΛ∂Λg(Ω̄k, Ω̄Λ) +R2(ωκ + Ω̄k, ωΛ + Ω̄Λ). (5.3.10)
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Άρα το συστημα ειναι σχεδον γραμμικο με γραμμικοποιηση:

ω
′

k = ωk∂kf(Ω̄k, Ω̄Λ) + ωΛ∂Λf(Ω̄k, Ω̄Λ), (5.3.11)

ω
′

Λ = ωk∂kg(Ω̄k, Ω̄Λ) + ωΛ∂Λg(Ω̄k, Ω̄Λ), (5.3.12)
η σε μητρωϊκη γραφη :

(
ω

′

k

ω
′

Λ

)
=

(
∂kf(Ω̄k, Ω̄Λ) ∂Λf(Ω̄k, Ω̄Λ)
∂kg(Ω̄k, Ω̄Λ) ∂Λg(Ω̄k, Ω̄Λ)

)(
ωk

ωΛ

)
= P (Ω̄k, Ω̄Λ)

(
ωk

ωΛ

)
,

(5.3.13)
οποτε (

c11 c12
c21 c22

)
=

(
∂kf(Ω̄k, Ω̄Λ) ∂Λf(Ω̄k, Ω̄Λ)
∂kg(Ω̄k, Ω̄Λ) ∂Λg(Ω̄k, Ω̄Λ)

)
. (5.3.14)

Σημειωνεται οτι εαν η ιακοβιανη οριζουσα του πινακα P σε ενα κρισιμο σημειο
ενος τετοιου συστηματος ειναι μη μηδενικη, τοτε το σημειο αυτο καλειται υπερ-
βολικό. Λαμβανοντας υποψιν αυτην την παρατηρηση, παρατιθεται το παρακατω
χρησιμο θεωρημα:

Θεώρημα 3. (Hartman-Grobman) Έστω (ξ, η)υπερβολικό κρίσιμο σημείο του σχε-
δόν γραμμικού συστήματος

x
′
= f(x, y) , y

′
= g(x, y). (5.3.15)

Τότε σε μια γειτονιά του (ξ, η)το (5.3.15) και το αντίστοιχο γραμμικοποιημένο σύ-
στημα έχουν τοπολογικά ισοδύναμα επίπεδα φάσεων, δηλαδή το ίδιο είδος ευ-
στάθειας, εκτός της περίπτωσης που το (ξ, η)είναι κέντρο για το γραμμικοποιημένο
σύστημα.

Βασει του παραπανω θεωρηματος, το οποιο καλειται και θεωρημα γραμμικοποι-
ησης, το συστημα Friedmann εχει την ιδια συμπεριφορα ευσταθειας με το (5.3.13)
σε περιοχες κοντα στα κρισιμα σημεια, εφοσον αυτα ειναι υπερβολικα και δεν ει-
ναι κεντρα για το γραμμικοποιημενο συστημα. Έτσι μελετωντας την ευσταθεια
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για το γραμμικοποιημενο συστημα (5.3.13) θα προκυψει συμφωνα με το θεωρημα
και το ειδος της ευσταθειας για το σχεδον γραμμικο συστημα Friedmann. Γενικα
ισχυει το παρακατω:

Θεώρημα 4. Ένα κρίσιμο σημείο είναι (i) ασυμπτωτικά ευσταθές αν τα πραγματικά
μέρη των ιδιοτιμών του P είναι όλα αρνητικά, (ii) ευσταθές, αν ο P έχει ένα τουλάχι-
στον ζεύγος φανταστικών ιδιοτιμών πολλαπλότητας 1 και για τις υπόλοιπες ιδιοτι-
μές, ισχύει ο χαρακτηρισμός της περίπτωσης (i), (iii) ασταθές, σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση. Αν οι ιδιοτιμές του P είναι πραγματικές και ομόσημες τότε το σημείο λέ-
γεται κομβος, ενώ αν είναι ετερόσημες σαγματικο σημειο.

Παρακατω φαινονται αναλυτικα οι περιπτωσεις για τα τρια κρισιμα σημεια του
συστηματος Friedmann:

1.ΕdS (0,0) Για ω ∈ (−∞,−1)
∪

(−1,−1/3)
∪

(−1/3,∞), η Ιακωβιανη ειναι δια-
φορη του μηδενος, συνεπως το σημειο ειναι υπερβολικο και η αναλυση ευ-
σταθειας του σχεδον γραμμικου συστηματος, θα συναδει με την αντιστοιχη
αναλυση του γραμμικοποιημενου του (εφοσον το σημειο δεν ειναι κεντρο).
Ο πινακας P εδω γινεται:

PEdS =

(
3ω + 1 0

0 3ω + 3

)
. (5.3.16)

Οι ιδιοτιμες τουπινακαστηνπεριπτωσηαυτη θα ειναι,λ1 = 3ω+1 καιλ2 = 3ω+3.
Οποτε αναλογα με την τιμη του ω χωριζονται εδω οι ακολουθες υποπεριπτωσεις:

• ω ∈ (−∞,−1), Εδω λ1 < 0 και λ2 < 0 οποτε με, λ1 < λ2 < 0 , το σημειο
(0,0) σε αυτην την περιπτωση ειναι (ασυμπτωτικα)ευσταθής κόμβος. Έτσι
για τετοιες τιμες του ω η καταληξη θα ειναι το συμπαν ΕdS.

• ω ∈ (−1,−1/3), Στην περιπτωση αυτη ειναι, λ1 < 0 και λ2 > 0, οποτε
λ1λ2 < 0, αρα το σημειο (0,0) σε αυτην την περιπτωση ειναι σαγματικό ση-
μείο. Συνεπως για τετοιες τιμες του ω το συμπαν ΕdS δεν ειναι δυνατη κατα-
ληξη.
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• ω ∈ (−1/3,+∞), Εδω θα ειναι, λ1 > 0 και λ2 > 0, οποτε το σημειο (0, 0) σε
αυτην την περιπτωση ειναι ασταθής κόμβος. Άρα και εδω για τετοιες τιμες
του ω το συμπαν ΕdS δεν ειναι δυνατη καταληξη.

Τα ιδιοδιανυσματα σε αυτην την περιπτωση ειναι το uλ1
= (1, 0) που αντιστοιχει

στην ευθεια, Ωκ = 0 και το uλ2
= (0, 1) που αντιστοιχει στην ευθεια, ΩΛ = 0

2. dS (0,1) Για ω ∈ (−∞,−1)
∪

(−1,∞)η Ιακοβιανη οριζουσα ειναι και παλι μη
μηδενικη οποτε:

PdS =

(
−2 0

−3ω − 1 −3ω − 3

)
. (5.3.17)

Οι ιδιοτιμες εδω θα ειναι λ1 = −2 και λ2 = −3ω − 3.
Για το σημειο αυτο:

• ω ∈ (−∞,−1) , τοτε, λ1 < 0 και λ2 > 0, αρα το (0,1) ειναι σαγματικό σημείο
και το συμπαν dS δεν ειναι δυνατη καταληξη για τετοιες τιμες της παραμε-
τρου.

• ω ∈ (−1,∞) , τοτε,λ1 < 0καιλ2 < 0, αρατοσημειο εδωειναι (ασυμπτωτικά)
ευσταθής κόμβος αρα το συμπαν καταληγει να συμπεριφερεται οπως το dS

Τα ιδιοδιανυσματα εδω ειναι το uλ1
= (1,−1), που αντιστοιχει στην ευθεια Ω = 0

και το uλ2
= (0, 1) που αντιστοιχει στην ΩΛ = 0

3. Milne (1,0) Ομοιως για ω ∈ (−∞,−1/3)
∪

(−1/3,∞) η Ιακωβιανη οριζουσα
δεν μηδενιζεται και ο πινακας γραφεται:

PM =

(
−1− 3ω −3ω − 3

0 2

)
. (5.3.18)

Οι ιδιοτιμες εδω θα ειναι λ1 = 2 και λ2 = −3ω − 1.
Οποτε για το (0, 1) οι περιπτωσεις ειναι οι ακολουθες:

• ω ∈ (−∞,−1/3) , τοτε λ1 > 0 και λ2 > 0 αρα το σημειο (1,0) ειναι ασταθής
κόμβος και το συμπαν Milne δεν ειναι δυνατη καταληξη.
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ω (−∞,−1) −1 (−1,−1/3) −1/3 (−1/3,+∞)

EdS Ε.Κ - Σ.Σ - Α.Κ
dS Σ.Σ Ε.Κ Ε.Κ Ε.Κ Ε.Κ
M Α.Κ Α.Κ Α.Κ Α.Κ Σ.Σ

Πινακας 5.1: Ειδος ευσταθειας για τα τρια κρισιμα σημεια (EdS,dS,M) αναλογα με τις τιμες της παραμετρου ω

που σχετιζεται με την καταστατικη εξισωση της υλης. Συμβολιζουμε με Ε.Κ : (ασυμπτωτικα) ευσταθης κομβος , Α.Κ :
ασταθης κομβος, Σ.Σ : σαγματικο σημειο.

• ω ∈ (−1/3,∞) , τοτε λ1 > 0 και λ2 < 0 αρα το (1,0) εδω ειναι σαγματικό
σημείο οποτε ουτε σε αυτην την περιπτωση το συμπαν εχει το Milne σαν
ασυμπτωτικη συμπεριφορα.

Εδω τα ιδιοδιανυσματα θα ειναι τα uλ1
= (1, 0) και uλ2

= (0, 1).
Τελος στην ειδικη περιπτωση που ω ∈ {−1,−1/3}, δηλαδη που το παγκοσμιο
ρευστο συμπεριφερεται ειτε σαν κοσμολογικη σταθερα ειτε σαν ορος καμπυλο-
τητας, επαναοριζοντας τις μεταβλητες (5.0.1)-(5.0.3) τοΩ απορροφαται ειτε απο
το Ωκειτε απο το ΩΛ οποτε ειναι εφικτο να τεθει χωρις βλαβη, Ω = 0 και να θεω-
ρηθει επιπλεον οτι ισχυει,Ωκ +ΩΛ = 1.
Και στις δυο περιπτωσεις ειναι, q = Ωk − 1 = −ΩΛ οποτε το δυναμικο συστημα
γινεται:

Ω
′

κ = 2(Ωκ − 1)Ωκ, (5.3.19)

Ω
′

Λ = 2(1−ΩΛ)ΩΛ. (5.3.20)

Οι παραπανω εξισωσεις δεν ειναι μεταξυ τους ανεξαρτητες εξαιτιας της συνθηκης,
Ωκ + ΩΛ = 1. Συνεπως για ω = −1 η για ω = −1/3, τα κρισιμα σημεια εδω ειναι
τα (1, 0) (ασταθης κομβος) και (0, 1) (ασυμπτωτικα ευσταθης κομβος).
Αξιζει να σημειωθει, οτι εφοσον δεν απουσιαζει ο κοσμολογικος ορος, το συμπαν
Milne δεν ειναι ποτε ευσταθες κατα συνεπεια δεν ειναι δυνατη καταληξη για το
συμπαν ανεξαρτητου τιμης για την παραμετρο ω. Επισης ειναι ξεκαθαρο οτι η κο-
σμολογικη σταθερα τεινει να επικρατησει της υλης μονο οταν ω > −1, ενω αντι-
θετα η υλη κυριαρχει για ω < −1. Ο ορος καμπυλοτητας δεν μπορει ποτε να γινει
κυριαρχος καθως θα υποσκελιζεται απο την υλη αν ω < −1 και απο την κοσμολο-
γικη σταθερα διαφορετικα. Κατ’επεκταση, η σκοτεινη ενεργεια τεινει να επικρα-
τησει σε ενα συμπαν με ω > −1 ανεξαρτήτως της αρχικής της πυκνότητας. Επειδη



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FRIEDMANN 98

Σχημα 5.4.1: Το πεδιο φασεως για την περιπτωση ω = −2/3

στην πραγματικοτητα για την ορατη υλη ισχυει, ω = 0, διαπιστωνουμε οτι η κα-
ταληξη για το συμπαν ειναι αναγκαστικα το συμπαν DeSitter. Κατι τετοιο δεν θα
ισχυει αν η καταστατικη συμπεριφορα της υλης, καθως το συμπαν αυξανε κλι-
μακα, μεταβαλλοταν, με αποτελεσμα να υπαρχει πιθανοτητα το ω να λαβει τιμες
στο διαστημα (−∞, 1)και το συμπαν να ξεκινουσε πορεια συγκλισης στο συμπαν
EdS. Φυσικα ενα τετοιο ενδεχομενο δεν εχει αποδειχτει, ουτε ομως θεωρειται και
πιθανο να ισχυει.

5.4 Αριθμητικά παραδείγματα

Προκειμενουναδημιουργηθει τοπεδιοφασεωνγια τις διαφορεςπεριπτωσεις χρη-
σιμοποιειται στο MATLAB και εδω η 4-παραμετρικη μεθοδος Runge Kutta για δυ-
ναμικα συστηματα. Η αναλυση γινεται δυο φορες σε καθε περιπτωση, ωστε να
δημιουργηθει το επιπεδο (ΩΛ, Ωκ)αλλα και το (Ω,ΩΛ).
Στο σχημα (5.4.2) φαινεται η περιπτωση που αντιστοιχει στην τιμηω = 0 , δηλαδη
στον κλασσικο τροπο συμπεριφορας της υλης. Ειναι ξεκαθαρο και γραφικα πλεον
οτι το σημειο (0, 0) ειναι ασταθες, ενω το (0, 1) ευσταθες. Στο σχημα (5.4.1) απο
την αλλη, φαινεται το πεδιο φασεων για την περιπτωση που ω = −2/3, που θα
μπορουσε να αντιστοιχει στην περιπτωση κοσμικων χορδων, [30, 31] . Τελος στο
σχημα (5.4.3) διακρινει κανεις την πιο θεωρητικη περιπτωση στην οποια ω = −2
δηλαδη ω < −1. Στην περιπτωση αυτην και μονον, το συμπαν EdS ειναι ευσταθες.
Κατι το οποιο ειναι αξιοσημειωτο ειναι οτι για ω > −1 και για ΩΛ ≃ 0 (περιοδος
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Σχημα 5.4.2: Το πεδιο φασεως για την περιπτωση της μη σχετικιστικης υλης με ω = 0

κυριαρχιας υλης - ακτινοβολιας) το σημειο (0, 0) ειναι παντα ασταθες. Αυτο συ-
νεπαγεται οτι οταν απουσιαζει η σκοτεινη ενεργεια η κατασταση μηδενικης κα-
μπυλοτητας ειναι ασταθης. Σημερα ομως παρατηρειται οτι η καμπυλοτητα του
Συμπαντος ειναι σχεδον μηδενικη.
Αναδυεται λοιπον το εξης παραδοξο: Πως γινεται να παρατηρειται στο συμπαν
σχεδον μηδενικη καμπυλοτητα, δεδομενου οτι για τοσα δισεκατομμυρια χρονια
που κυριαρχει η υλη, με ω ∈ (−1/3,+∞), το σημειο (0, 0) ειναι ασταθης κομβος;
Για να συμβαινει κατι τετοιο θα πρεπει οι αρχικες συνθηκες να ηταν αριστα ρυθ-
μισμενες. Το συγκεκριμενο παραδοξο ειναι γνωστο ως το πρόβλημα της επιπεδό-
τητας[4].
Μια λυση ειναι η εξης : Υπηρχε μια περιοδος αμεσως μετα τη Μεγαλη Έκρηξη που
η υλη ειχε καταστατικη εξισωση με ω < −1. Έτσι το (0, 0) σε αυτην την περιοδο
θα ειναι ευσταθης κομβος και κανεις μπορει να ρυθμισει τη διαρκεια αυτης της
περιοδου καταλληλα ωστε να προκυψουν οι καταλληλες αρχικες συνθηκες. Στην
συνεχεια, κατα τη διαρκεια της βασικης εξελιξης του συμπαντος το EdS, γινεται
ασταθης κομβος και η εξελιξη συνεχιζεται πολυ κοντα στην ευθεια Ωκ = 0 προς
το συμπαν dS που ειναι ευσταθης κομβος. Έτσι εξηγειται η παρατηρηση οτι το
συμπαν σημερα ειναι σχεδον μηδενικης καμπυλοτητας, καθως την περιοδο που
το EdS ηταν ευσταθες, η καμπυλοτητα πλησιασε τοσο πολυ την μηδενικη τιμη,
που δεν προλαβε να αποκλινει τοσο μεχρι η σκοτεινη ενεργεια να αυξηθει και να
επελθει η συγκλιση στο dS, και αρα και συγκλιση ξανα σε μηδενικη καμπυλοτητα.
Μια ενσαρκωση αυτης της θεωρησης ειναι η θεωρία του πληθωρισμού [22, 14, 4].
Αυτο που θεωρητικα εκανε ο πληθωρισμος, ειναι οτι αλλαξε τις ιδιοτητες ευστα-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FRIEDMANN 100

Σχημα 5.4.3: Το πεδιο φασεως για την περιπτωση ω = −2

θειας των κρισιμων σημειων του συστηματος Friedmann. Συγκεκριμενα, κατα τη
διαρκεια της περιοδου του πληθωρισμου, θεωρειται οτι κυριαρχουσε ενα ρευστο
με αρνητικηπιεση με αποτελεσμα τησυγκλιση στην ευθεια μηδενικης καμπυλοτη-
τας. Επιπλεον, οσο μεγαλυτερη ηταν η διαρκεια της περιοδου αυτης, τοσο περισ-
σοτερο θαπροσεγγισε και η καμπυλοτητα το μηδενισμο. Στην συνεχεια το συμπαν
οδηγειται σε αλλαγη περιοδου - στη φαση κυριαρχιας της κλασσικης υλης και αρα
σε αποκλιση απο την κατασταση μηδενικης καμπυλοτητας λογω ασταθειας, ενω
τελικα η καμπυλοτητα θα τεινει και παλι στο μηδεν, λογω αυξησης της σκοτεινης
ενεργειας και ευσταθειας του dS.
Παρολααυτα, η λυσηστοπροβληματης επιπεδοτητας ειναι μονο ενααποταπολλα
χαρακτηριστικα της θεωριας πληθωρισμου, η οποια ομως δεν θα αναλυθει εδω.



Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα μελέτης

Μελετωντας τα πλεον αξιοσημειωτα προτυπα Friedmann για τη δυναμικη του συ-
μπαντος, στην εργασια αυτη, προεκυψαν διαφορα ενδιαφεροντα συμπερασματα
αναφορικα με τον τροπο διαστολης, την ηλικια, τη γεωμετρια και τις πιθανες κα-
ταληξεις για το συμπαν. Αν οντως συμπερασματα τετοιου τυπου ειναι αληθη, τοτε
μοιαζει πραγματικα μεγαλειωδες το γεγονος οτι απο την συγκεκριμενη μαθημα-
τικη μοντελοποιηση προκυπτουν τοσο σημαντικα συμπερασματα για τον Κοσμο.
Στα προηγουμενα κεφαλαια, εγινε ξεκαθαρο οτι αναλογα με τα συστατικα ενος
συμπαντος, αυτο θα συμπεριφερεται και με διαφορετικο τροπο ως προς τη δια-
στολη του, η οποια μπορει να στρεφει τα κοιλα ειτε προς τα πανω, ειτε προς τα
κατω. Τα επιβραδυνομενα μοντελα του δευτερου κεφαλαιου, αν και μη ιδανικα,
αποτελουν ενδιαφερουσες προσεγγισεις για την περιοδο κυριαρχιας μη σχετικι-
στικης υλης. Κατι τετοιο φαινεται και απο τη συγκριση των τιμων των αριθμη-
τικων λυσεων του μοντελου Benchmark και του συμπαντος της τεταρτης στηλης
στον πινακα (4.3) , οι οποιες αν και αρχικα εχουν μικρη αποκλιση στη συνεχεια δεν
αποτελουν καλη προσεγγιση. Πιο συγκεκριμενα, θεωρωντας για παραδειγμα ενα
συμπαν αρνητικης καμπυλοτητας, που περιεχει μονο υλη, αλλα χαμηλης πυκνο-
τητας για παραδειγμα μεΩm,0 = 0.03, τοτε εκτελωντας τον υπολογισμο μεσω της
μεθοδου Simpson προκυπτει για την ηλικια του συμπαντος μια τιμη πολυ κοντα
στην προβλεψη Benchmark (τ0 = 0.9543). Το ποσο καλα προσεγγιζει το συμπαν
σε πρωιμα σταδια ενα τετοιο μοντελο, φαινεται και στο σχημα (6.0.1).
Επισης αναφορικα με την υπαρξη ακτινοβολιας στα μοντελα, παλι απο τον πινακα
(4.3) προκυπτει οτι το συμπαν ΕdS, ειδικα μετα απο καποιο χρονικο διαστημα, δεν
διαφερει σχεδον καθολου απο το συμπαν που περιεχει και ακτινοβολια (στηλη 6),
ενω η αποκλιση του συμπαντος Benchmark απο ενα συμπαν μονο με κοσμολογικη
σταθερα και υλη, οπως φαινεται και στο σχημα 6.0.2, ειναι μηδαμινη. Απο αυτο,
συμπεραινεται αμεσα, οτι η προσεγγιση απουσιας ακτινοβολιας απο τα μοντελα,
δεδομενου οτι εχει την τιμη που φαινεται στον πινακα (4.1), ειναι ικανοποιητικη
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Σχημα 6.0.1: Συγκριση προτυπου Βenchmark με το προτυπο χαμηλης πυκνοτητας με Ωm,0 = 0.03. Πρασινο:
Benchmark, Κοκκινο: Χαμηλης πυκνοτητας

και συνεπως η αναλυτικη λυση (4.2.10) με Ωm,0 = 0.3 ειναι η πλεον αντιπροσω-
πευτικη αναλυτικη λυση που παρουσιαστηκε στην εργασια αυτη.
Στα κεφαλαια 3 και 4, δειχθηκε οτι ειναι δυνατον, ανεξαρτητα του ειδους καμπυ-
λοτητας, υπο την παρουσια θετικου κοσμολογικου ορου, το συμπαν να συνεχισει
να διαστελλεται αιωνια, συγκλινοντας στο συμπαν deSitter, χωρις να επελθει κα-
ταρρευση, ενω ακομα και ενα αρνητικης καμπυλοτητας συμπαν δυναται να κα-
ταρρευσει υπο την παρουσια αρνητικης κοσμολογικης σταθερας.
Ανακαλωντας ολες τις αναλυτικες λυσεις των εξισωσεων για τον παραγοντα κο-
σμικης κλιμακας, που παρουσιαστηκαν κατα τη διαρκεια της εργασιας, γινεται εμ-
φανες οτι η ηλικια οποιουδηποτε συμπαντος προκυπτει στην μορφη:

t0 = ϕ(Ω)H−1
0 , (6.0.1)

οπου η συναρτηση ϕ (Ω) ποικιλει αναλογα με το προτυπο. Στα προτυπα οπου,
0 < ϕ (Ω) < 1 , η ηλικια του συμπαντος ειναι μικροτερη απο τον χρονο Hubble,
ενω αν ϕ (Ω) > 1, τοτε ειναι μεγαλυτερη. Στο κεφαλαιο 2, η συγκεκριμενη συ-
ναρτηση ερμηνευτηκε ως ενας μειωτικος ορος για την ηλικια του συμπαντος σε
σχεση με τον χρονο Hubble και για παραδειγμα στην περιπτωση οριακα ανοικτου
συμπαντος, η τιμη της ειναι σταθερη και ιση με 2/3. Δειχθηκε, οτι γενικα στα προ-
τυπα του δευτερου κεφαλαιου η συγκεκριμενη συναρτηση θα ειναι γνησιως φθι-
νουσα συναρτηση του Ω0 , δηλαδη οσο μεγαλυτερη η πυκνοτητα ενεργειας της
υλης, τοσο μικροτερη και η ηλικια του συμπαντος και θα ανηκει στην πρωτη κα-
τηγορια, δηλαδη 0 < ϕ (Ω) < 1. Στην οριακη περιπτωση που ϕ(Ω) = 1 εχουμε
το συμπαν Milne που διαστελλεται ομοιομορφα και η ηλικια θα ειναι ακριβως ο
χρονος Hubble.
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Σχημα 6.0.2: Γραφικες παραστασεις λυσεων διαφορων προτυπων. Ροζ: Ωm,0 = 0.3 , ΩΛ,0 = 1.7(Loitering) ,
Μπλε: Βenchmark, Κοκκινο : Ωm,0 = 0.3 , ΩΛ,0 = 0.7 (πολυ κοντα στο Benchmark) , Καφε: Ωm,0 = 1.5 , Πρασινο
: Ωm,0 = 1.0(ΕdS). Εδω θεωρησαμε οτι a(0) = 1 (σημερα) , προκειμενου να αναπαραστησουμε τις λυσεις δινοντας
αναφορα στην σημερινη εποχη.

Η περιπτωση μη φραγμενης συναρτησης ϕ , με ϕ (Ω) > 1 απαιτει κοσμολογικο
ορο, η εν γενει συστατικο που θα συνεισφερει στη διαστολη, κατι τετοιο ομως πα-
ροτι αναγκαιο, δεν ειναι και ικανο, καθως επιπαραδειγματι τοπροτυποBenchmark
ανηκει στην πρωτη κατηγορια συμπαντων, συμφωνα με την ταξινομηση βαση της
συγκεκριμενης συναρτησης.
Στο σχημα (6.0.2), εχει δημιουργηθει στο MATLAB η γραφικη παρασταση για δια-
φορα συμπαντα, δινοντας αναφορα στο παρον (θεωρηθηκε οτι a(0) = 1). Η ροζ
καμπυλη αντιστοιχει σε ενα συμπαν Lemaitre με Ωm,0 = 0.3 και ΩΛ,0 = 1.7, (συ-
νεπως με θετικη καμπυλοτητα) και γινεται φανερο οτι σε αυτην την περιπτωση
η ηλικια του συγκεκριμενου συμπαντος ειναι μεγαλυτερη απο το χρονο Hubble.
Κρατωντας την τιμη της πυκνοτητας της υλης σταθερη και αυξανοντας τον κο-
σμολογικο ορο, παρατηρειται οτι η ηλικια του συμπαντος αυξανεται, δηλαδη η
συναρτηση ϕ σε αυτην την περιπτωση ειναι γνησιως αυξουσα ως προςΩΛ,0.
Συμπερασματικα, συμφωναμετουςκοσμολογικουςπεριορισμουςπουεπαγει κατα
κυριο λογο η Κοσμικη Ακτινοβολια Υποβαθρου, το βελτιστο μοντελο απο τα πα-
ροντα μοντελα ειναι το μοντελο Benchmark. Το προτυπο αυτο, λαμβανει υποψιν
του το συμπανως μηδενικης καμπυλοτητας, και δινει μια ηλικια≃ 13.8Gyr, μεχρις
στιγμης αποδεκτη απο την ευρεια πλειοψηφια της επιστημονικης κοινοτητας. Τα
προσφατα αποτελεσματα της αποστολης Planck επιβεβαιωνουν το αποτελεσμα
αυτο στην πραξη, παρολα αυτα αφηνουν και ανοιχτο το ενδεχομενο δημιουργιας
νεων μοντελων, που λαμβανουν υποψιν κβαντικη βαρυτητα. Το συμπαν κατα το
δεδομενο προτυπο δεν προκειται να καταρρευσει σε Μεγαλη Συνθλιψη, εκτος και
αν μεσωτης μελετης τηςσκοτεινης ενεργειας αποδειχθει οτι κατα τηνπεριοδο επι-
κρατειας της, αλλαξει για καποιο λογο η συμπεριφορα της, η επικρατησει αλλο συ-
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στατικο με ελκτικο χαρακτηρα που στις προηγουμενες περιοδους ηταν αμελητεο,
οποτε και τοτε το συμπαν θα οδηγηθει σε συστολη, κατι τετοιο ομως παραμενει
μια απλη εικασια και σαφως δεν υπαρχουν ενδειξεις που να την υποστηριζουν.
Συμφωνα με τα συμπερασματα του κεφαλαιου 5 και αν το προτυπο Benchmark
αντικατοπτριζει οντως την πραγματικοτητα, τοτε η καταληξη του Συμπαντος θα
ειναι το συμπαν deSitter ως το μονο ευσταθες συμπαν υπο την παρουσια κοσμο-
λογικου ορου.
Υπο το πρισμα αυτο, τα σεναρια καταληξης του συμπαντος απο φυσικης πλευρας
ειναι δυο:

• ΗΜεγαληΑποσχιση (TheBig Rip), κατα την οποια τελικα οποιαδηποτε δομη
υλης διαλυεται, αφου εξαιτιας της υπερ-εκθετικης διαστολης του χωρουαπο
ενα χρονικο σημειο και υστερα, ολοι οι δεσμοι χανουν την ισχυ τους. Στο σε-
ναριο αυτο, ο συντελεστης κοσμικης κλιμακας, λαμβανει απειρη τιμη σε πε-
περασμενο χρονικο διαστημα. Αν υποτεθει οτι η μορφη της υλης σε τετοιες
καταστασεις αλλαζει, τοτε παραμενει ανοιχτο το ενδεχομενο δημιουργιας,
μιας η και περισσοτερων ανωμαλιων (singularities) επι του χωροχρονου και
συνεπως πιθανοτητα νεας Μεγαλης Έκρηξης.

• Ο Μεγαλος Παγετος (The Big Freeze), κατα τον οποιον το συμπαν ψυχεται
ολο και περισσοτερο καθως διαστελλεται, μεχρι να φτασει ασυμπτωτικα
στο απολυτο μηδεν. Τουτο διοτι, αυξηση της κλιμακας, συνεπαγεται μειωση
της πυκνοτητας της υλης και αρα μειωση της πιεσης και συνεπως μειωση
της θερμοκρασιας. Στο σεναριο αυτο τα αστρα αναμενεται να δημιουργου-
νται κανονικα για 1012με 1014χρονια, αλλα τελικα η απαιτουμενη ποσοτητα
αεριων για την αστρικη δημιουργια παυει να υπαρχει. Καθως τα υπαρχοντα
αστρα στερευουν απο καυσιμα και καταρρεουν σε μαυρες τρυπες, το συ-
μπαν καταληγει να γινεται ολο και σκοτεινοτερο. Τελικα, οι μαυρες τρυπες,
γινονται οι κυριαρχες δομες στο συμπαν, μεχρι να εξατμιστουν με εξαιρετικα
αργο ρυθμο, απελευθερωνοντας τη λεγομενη ακτινοβολια Hawking.

Όποια και να ειναι η πραγματικοτητα για την καταληξη του Συμπαντος, η ερευνα
επι του θεματος συνεχιζεται και θα συνεχιζεται και η βελτιωση των προτυπων
Friedmann θα εξαρταται αμεσα απο την επιστημονικη προοδο στο πεδιο της Θε-
ωρητικης Φυσικης και των Εφαρμοσμενων Μαθηματικων.
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