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Ο νυχτερινός ουρανός

























Μία χαρτογράφηση των δοµών στο σύµπαν:

ερυ
θρο

µετ
ατό
πισ
η

Δισεκατοµµύρια Έτη Φωτός 





Έχουµε κάποια σχέση µε τα τόσο µακρινά αστέρια;



ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων

Updated after Dave Fish’s talk!





Ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων και τα άστρα
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Πώς δηµιουργούνται τα χηµικά στοιχεία στα αστέρια; 



Είναι ένα γιγάντιο 
πυρηνικό εργοστάσιο

Ένα άστρο µεγάλης µάζας  
µοιάζει µε κρεµµύδι  
πριν γίνει η έκρηξη  
υπερκαινοφανούς

Παράδειγµα πυρηνικών 
αντιδράσεων.



Και πώς αυτά δραπετεύουν από τα αστέρια για να 
δηµιουργηθούν πλανήτες, ζωή κλπ ;;  





…χωρίς αστέρια,  χωρίς ζωή



Πόσο συχνά συµβαίνουν εκρήξεις υπερκαινοφανών;





Συγχώνευση αστέρων νετρονίων και εκρήξεις Κιλονόβα



This chart shows the sprawling constellation of Hydra (The Female Sea Serpent), the largest and longest constellation in the sky. Most stars visible to the naked eye on a clear dark night are 
shown. The red circle marks the position of the galaxy NGC 4993, which became famous in August 2017 as the site of the first gravitational wave source that was also identified in light 
visible light as the kilonova GW170817. NGC 4993 can be seen as a very faint patch with a larger amateur telescope. Credit: ESO, IAU and Sky & Telescope





Άλλα Ηλιακά συστήµατα;;; 



Εξωπλανήτες: Trappist-1





HR 8799 129 έτη φωτός µακριά στον αστερισµό του Πήγασου 







Οι κοσμολογικές δομές 



Μια εικόνα για τις πιο µεγάλες δοµές στο σύµπαν:

1) Οµοιογένεια 
2) Εξέλιξη





Η διαστολή του σύµπαντος

















Πώς συνδέονται η Γενική θεωρία της Σχετικότητας  
και η διαστολή του Σύµπαντος;







Η βαρύτητα και η διαστολή του σύµπαντος
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400.000 χρόνια µετά τη Μεγάλη Έκρηξη

Το κοσµικό φως (φωτόνια) 
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Φυσικής της ύλης



Η κοσµική (αρχέγονη) πυρηνοσύνθεση



Προσδιορίζοντας το ποσό της Βαρυονικής Ύλης στο 
Σύµπαν από την αρχέγονη πυρηνοσύνθεση



Quiz

Πώς µπορούµε να 
ακούσουµε / δούµε  
την ΚΑΜΥ σπίτι µας; 

Τα φωτόνια της CMB (ΚΑΜΥ) έρχονται από  
τα έσχατα σηµεία του σύµπαντος 













Η ενέργεια στο σύµπαν (σήµερα)

Σκοτεινή ενέργεια

Συνήθης ύλη

Σκοτεινή ύλη



Το πείραµα του CERN 
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Ερωτήσεις; 


