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Ռիկարդո Մորենո, Սյուզաննա Դոստուա, 
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Նպատակներ

◼ Հասկանալ, թե ինչ է տիեզերքի 
ընդարձակումը

◼ Հասկանալ, որ տիեզերքը կենտրոն չունի

◼ Հասկանալ Հաբլ-Լեմետրի օրենքը

◼ Հասկանալ, թե ինչպես հայտնաբերել գորշ 
նյութը



Ներկայացում

Այս դասընթացն անդրադառնում է՝

◼ Տիեզերքի առաջացմանը՝ Մեծ Պայթյունին

◼ Գալակտիկաներին (նրանք չեն «շարժվում» 
Տիեզերքում, Տիեզերքն է ընդարձակվում)

◼ Հաբլի հաստատունը՝ v = H x d

◼ Տիեզերքը կենտրոն չունի

◼ Մնացորդային ճառագայթում (CMB)

◼ Գրավիտացիոն ոսպնյակներ



Մոդելներ, կանխատեսումներ, 
հաստատումներ: Փորձ սեղանի ծածկոցով

Եթե սեղանի ծածկոցը արագ քաշեք, շփման ուժերը 
ժամանակ չեն ունենա սեղանի վրայի իրերի վրա ազդելու, 
ինչը և բացատրում է դրանց չընկնելու փաստը։ Փորձը 
հաջող է, քանի որ ֆիզիկան գիտություն է, որը 
կանխատեսում է կատարվելիքը։
Այն ֆիզիկան, որը զարգացրել ենք Երկրի վրա նույնն է, 
ինչ մենք կիրառում ենք ողջ տիեզերքի համար։

Կանխատեսում՝ եթե սեղանի 
ծածկոցը շատ արագ քաշեք, 
սեղանի վրայից ոչինչ չի ընկնի։
Եթե կարող ենք սա հաստատել, 
ապա մեր կանխատեսումը 
կհամարվի իրականացած։



Տեղաշարժ դեպի կարմիր

◼ Լույսի կլանումը տարբեր է
յուրաքանչյուր քիմիական 
տարրի համար։ Լույսի կլանման 
սպեկտրը բնորոշող գծեր է 
ներկայացնում յուրաքանչյուր 
քիմիական տարրի համար։ 

◼ Երբ հետազոտում ենք 
գալակտիկաներից եկող լույսը, 
ապա տեսնում ենք, որ գծերը 
շեղված են դեպի սպեկտրի 
կարմիր ծայրը։ Որքան հեռու է 
գալակտիկան, այնքան մեծ է 
կարմիր շեղումը։

◼ Սա մեկնաբանվում է իբրև 
մեզանից հեռու գտնվող 
գալակտիկայի շարժման 
արդյունք։



Տեղաշարժ դեպի կարմիր

◼ Մոտակա գալակտիկաները կատարում են 
համեմատաբար փոքր և անկանոն շարժումներ՝ 
Մագելանի մեծ ամպ+13 կմ/վ, Մագելանի փոքր 
ամպ -30 կմ/վ, Անդրոմեդայի գալակտիկա -60 
կմ/վ, M32 +21 կմ/վ։

◼ Կույսի աստղակույտում (50 մլն լուսային տարի
հեռու), բոլոր գալակտիկաները մեզանից 
հեռանում են 1 000-ից 2 000 կմ/վ արագությամբ։

◼ Բերենիկեյի Գես խոշոր աստղակույտում (300 
մլն լուսային տարի հեռու) արագությունը 
տատանվում է 7 000-ից մինչև 8 500 կմ/վ։



Տեղաշարժ դեպի կարմիր

◼ Հակառակ ուղությամբ M 74-ը հեռանում է 800 
կմ/վ, իսկ M 77-ը 1 130 կմ/վ արագությամբ։

◼ Եթե հետազոտենք հեռավոր և թույլ 
գալակտիկաները, կտեսնենք, որ հեռացման 
արագությունը նույնիսկ ավելի մեծ է՝ NGC 375
գալակտիկան հեռանում է 6 200 կմ/վ, NGC 562 
–ը 10 500 կմ/վ, իսկ NGC 326-ը 14 500 կմ/վ 
արագությամբ։

◼ Անկախ այն ուղությունից, որում կատարում 
ենք հետազոտություն, բոլոր գալակտիկաները 
բացառությամբ շատ մոտ գտնվողների 
հեռանում են մեզանից։



Դոպլերի էֆեկտ

◼ Եթե շտապօգնության մեքենան, 
մոտոցիկլետը կամ գնացքը 
մոտենա, մենք կլսենք բարձր 
ձայն։ Իսկ երբ դրանք հեռանում 
են այն փոխվում է ցածր ձայնի։

Այնպես, ինչպես սեղանի ծածկոցով փորձն անելու 
դեպքում, մենք կարող ենք կիրառել ֆիզիկայի այլ 
հիմունքներ տիեզերքի ուսումնասիրության համար։ 

◼ Բարձր ձայն- ալիքի երկարությունը կարճանում է 

◼ Ցածր ձայն- ալիքի երկարությունը  երկարում է



• Դոպլերի էֆեկտը կարելի է լսել 
զարթուցիչը կամ ազդանշանային սարքը 
պտտել հորիզոնական հարթության մեջ։
• Երբ այն մոտենում է լսողին  կարճանում 
է, իսկ ձայնի ուժգնությունը՝ մեծանում։
• Երբ այն հեռանում է,  ձգվում է, իսկ 
ձայնի ուժգնությունը՝ թուլանում։ Սա 
կատարվում է մոտոցիկլետների, 
շտապօգնության մեքենաների և 
գնացքների դեպքում․․․

Գործողություն 1: Դոպլերի էֆեկտ

Փորձում Դոպլերի էֆֆեկտը հարաբերական աղբյուրի

ստացողի տեղափոխման արդյունք է և ընդգծված է

ձայներով։ Տիեզերքի ընդարձակման դեպքում էֆեկտը

լինում է էլեկտրամագնիսական ալիքներով։



Գործողություն 2: ֆոտոնների «ձգումը»

❑ Տիեզերքն ընդարձակվելիս «ձգում է» դրանում 
առկա ֆոտոնները։

❑ Կարող եք ստանալ ձգում պատկերող մոդելը՝ 
օգտագործելով կենցաղային էլեկտրական լարերի 
անցկացման համար նախատեսված կիսակոշտ 
մալուխն։

❑ Որքան երկար է ֆոտոնի ճանապարհը, այնքան այն 
ձգված է։



Հաբլ-Լեմետրի օրենք
1920-1930թթ․ Ժորժ 
Լեմետրը և Էդվին 
Հաբլը գիտակցեցին, որ 
ամենահեռավոր 
գալակտիկաները 
հեռանում են ավելի 
արագ քան մոտ 
գտնվողները։

Հաբլ-Լեմետրի օրենք
v = H x d

George Lamaître

Գալակտիկաները չեն 
շարժվում տիեզերքում:
Տիեզերքն է 
ընդարձակվում՝ ձգելով 
գալակտիկաները։



Գործողություն 3: Տիեզերքն էլաստիկ 
ռեզինում



Գործողություն 4: Տիեզերքը փուչիկի 
մեջ

❑ Գալակտիկաների միջև ընկած հեռավորությունը 
մեծանում է ընդարձակմանը զուգահեռ։

❑ Գալակտիկաներ չեն շարժվում փուչիկով մեկ

❑ Տեղորոշելով մեզ փուչիկի վրայի որևէ 
«գալակտիկայի» վրա, կտեսնենք, որ մյուսները մեզնից 
հեռանում են։



◼ Լույսի կորից հնարավոր է ստանալ 
ժամանակահատվածը P

◼ Ժամանակահատված-լուսատվություն 
հարաբերակցությունից կարելի է իմանալ 
բացարձակ աստղային մեծությունը M

◼ M և m-ի միջոցով հնարավոր է հաշվել դեպի 
գալակտիկա ընկած հեռավորությունը 
d=10(m-M+5)/5 Պարսեկ

◼ Ամենահեռավոր գալակտիկաների 
հեռավորությունը որոշելու համար՝ 
աստղագետները կարող են օգտագործել 
հատուկ տեսակի գերնոր աստղ (Ia
տեսակի) , որն ունի նման peak luminosities.

Տիեզերքի ընդարձակում
1) Ամենամոտ գալակտիկաների հեռավորությունը հնարավոր է 

ստանալ Ցեֆեիդ փոփոխական աստղերի ժամանակահատված-
լուսատվություն հարաբերակցությունից (հայտնաբերված 
Հենտրիետտա Լիվիտի կողմից վաղ 20-րդ դարում Հարվարդում)



2) Հեռանալու արագությունը չափվում է սպեկտրում 
կլանման գծերի փոփոխություններով՝ օգտագործելով 
հետևյալ հավասարումը v =  (   ) x c

Տիեզերքի ընդարձակում
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3. Հաբլի հաստատունը ֆունկցիայի գրաֆիկի

անկյունային գործակիցն է՝ v =  H0  x d, որտեղ

H0 տիեզերքի ընդարձակման արագությունն է՝

H0 = 72 կմ/վ։ Mpc

( from Freedman et al, 2001, ApJ, vol 553, p47)

Տիեզերքի ընդարձակում



Գործողություն 5: Հաշվում ենք Հաբլ-
Լեմետրի հաստատունը

Կապույտ = 
Տիեզերքը նախքան 
ընդարձակումը

Կարմիր = Տիեզերքն 
ընդարձակումից 
հետո



Գործողություն 5: Հաշվում ենք
Հաբլ-Լեմետրի հաստատունը





◼ Եթե հետ նայենք, կար մի ժամանակ, երբ ամեն ինչ 
միաձուլված էր՝ Տիեզերքն ընդարձակման մեջ։

◼ Ժորժ Լեմետրը, հարաբերականության 
հավասարումները լուծելով , հանգեց ընդարձակվող 
տիեզերքի գաղափարին, որը սկիզբ է առել 
«տիեզերական ձու»։

Մեծ Պայթյուն



Մեծ Պայթյուն

◼ Անվանումը՝ Մեծ Պայթյուն

◼ Ֆրեդ Հոյլը իր որոշակի հակակրոնական 
նախապաշարմունքներով հանդերձ 
կարծում էր, որ Արարչի գաղափարը շատ 
հաստատուն է թվում։

◼ S & T մրցույթ կազմակերպեցին այն 
վերանվանելու համար, ինչի արդյուքում 
եղավ 12 000 առաջարկ, որից և ոչ մեկն 
ավելի լավը չէր։



Մեծ Պայթյուն
◼ Ի՞նչ է եղել նախքան Մեծ Պայթյունը՝ մեզ ոչինչ 

հայտնի չէ։

◼ Ի՞նչն է դրա պատճառը։ Ինչո՞ւ այն եղավ։ Ինչո՞ւ 
ենք ամենուրեք ֆիզիկայի նույն օրենքներով 
առաջնորդվում։

◼ Փիզիկան գիտություն է այն մասին, թե ինչպես են 
գոյություն ունեցող բաներն աշխատում, այլ ոչ թե 
ինչու դրանք կան։ 

◼ Ֆիզիկան զբաղվում է նյութի ուսումնասիրությամբ՝ 
սկսած դրա ծագումից (Մեծ Պայթյունից ի վեր) և ոչ 
ավելի վաղ։ Այն չի ուսումնասիրում դրա 
առաջացման պատճառը կամ գոյության 
նպատակը։ Դրանք փիլիսոփայական և կրոնական, 
այլ ոչ թե գիտական հարցեր են։



Մեծ Պայթյուն

◼ Քվանտային վակուումի 
ֆլուկտուացիա՞

◼ Դատարկությունը ոչինչ չէ, այն 
գոյություն ունի

◼ Բազմաթիվ տիեզերքնե՞ր։ Անհնար 
է բացատրել սահմանման միջոցով։



Տիեզերքի զարգացումը



Տիեզերքի զարգացումը մեկ տարվա 
ընթացքում



Գործողություն 6: Ընդարձակման կենտրոն 
գոյություն չունի

100%

105%



Գործողություն 6: Ընդարձակման կենտրոն 
գոյություն չունի



Մնացորդային ճառագայթում (CMB) 

◼ Ճառագայթում, որն ազատ արձակվեց Մեծ 
Պայթյունից 380 000 տարի հետո

◼ Ժամանակի ընթացքում Տիեզերքի ընդարձակման 
հետ մնացորդային ճառագայթման ֆոտոնները 
ընդարձակվեցին իրենց ալիքի երկարությունում։

◼ Դրանք այժմ գտնվում  են միկրոալիքային գոտում։



◼ COBE, WMAP և PLANCK 
արբանյակները 
պատրաստեցին երկնքի 
քարտեզը մնացորդային 
ճառագայթման միջոցով՝ 
ամեն անգամ ավելի 
մանրակրկիտ։ Նրանք 
հայտնաբերեցին փոքր 
տատանումներ՝ նյութի 
մասերի հետքեր, 
որոնցից ձևավորվում են 
գալակտիկաները։

Մնացորդային ճառագայթում (CMB) 



Գործողություն 7: Մնացորդային 
ճառագայթում

• Մեծ Պայթյունից ավելի քան 300 000 
տարի հետո ֆոտոնները առանձնացան 
նյութից և սկսեցին տիեզերքով մեկ ազատ 
ճանապարհորդել։

•Ընդարձակելով տարածքը, ֆոտոնները 
մեծացրեցին իրենց ալիքի երկարությունը, 
ներկայումս λ = 2 մմ, ինչը համարժեք է T = 
2.7 K = -270 °C.



Գործողություն 7: Մնացորդային 
ճառագայթում (CMB)

Մենք կարող ենք հայտնաբերել մնացորդյին 
ճառագայթումը անալոգային հեռուստացույցով։ Դատարկ 
ալիքում 10 միավորից մեկը առաջանում է մնացորդային 
ճառագայթումից։ Նման արդյունք կարելի է լսել շատ 
բարձր հաճախականություն ունեցող ռադիոյով (VHF 
ռադիո), որն անջատված է կայանից։



Սև խոռոչներն 
անտեսանելի են, 
սակայն մենք 
գիտենք, որ դրանք 
գոյություն ունեն, 
քանի որ 
վերջիններիս 
ձգողականության 
ուժը ստիպում է 
աստղային 
համակարգերին 
պտտվել դրանց 
շուրջ։

Թեպետ գորշ նյութն 
անտեսանելի է՝դրա 
հայտնաբերման 
եղանակներից մեկը  
գալակտիկաների 
սպիրալաձև թևերի 
շարժի դիտումն ու 
ուսումնասիություն
ն է։

Գորշ նյութ: Պտտվող սեղան, որը 
փոխհատուցում է երկրագնդի ձգողականության 

ուժին



Գրավիտացիոն ոսպնյակավորում՝ գորշ 
նյութի հայտնաբերման մեկ այլ եղանակ

Գրավիտացիոն ոսպնյակը գործում է 
օպտիկական ոսպնյակի պես։ Դրա զանգվածը 
խեղում է շրջապատող տարածությունը և 
բեկում է հեռավոր օբյեկտի լույսը։



Գրավիտացիոն ոսպնյակներ

◼ Լույսը միշտ հետևում է հնարավոր ամենից կարճ 
ուղին։

◼ Եթե մակերեսը կոր է, ուղին նույնպես կոր է։



Ինչո՞ւ է լույսը բեկվում որևէ 
մարմնի կողքով անցնելիս։

▪ Եթե կա զանգված, 
տարածությունը 
կորացած է և երկու 
կետերի միջև ընկած 
ամենակարճ ուղին 
կորն է։
▪ Նման իրավիճակ 
կարելի է նկատել 
գլոբուս 
օգտագործելիս։



▪ Ուռուցիկ օպտիկական ոսպնյակը կենտրոնացնում է 
լույսի զուգահեռ ճառագայթները մեկ կետում՝ 
կենտրոնում (the focus):
▪ Գրավիտացիոն ոսպյակը (օր․՝ գալակտիկան կամ 
գալակտիկաների խումբ/կուտակում) կենտրոնացնում է 
լույսի ճառագայթները մեկ գծի, այլ ոչ կետի վրա, ինչը 
կարող է նկարի մեջ աղավաղումների պատճառ 
դառնալ։

Ինչպե՞ս են գրավիտացիոն ոսպնյակներն
աշխատում



Դիրքի փոփոխություն և 
բազմապատկում

▪ Բեկումը ստեղծում է աստղի, գալակտիկայի 
կամ քվազարի ակնհայտ դիրքը։

▪ Գրավիտացիոն ոսպյակները կատարյալ չեն, 
ամենամեծերը կարող են ստեղծել բազմաթիվ 
նկարներ։



Բեկում

▪ Եթե բեկող մարմինը ընդլայնված աստղագիտական 
աղբյուր է, դրա արդյունքում ստացված պատկերները 
պայծառ կամարների համալիր։
Եթե ոսպնյակային համակարգը կատարյալ սիմետրիկ 
է, ճառագայթները հանդիպում են, իսկ արդյունքում 
առաջանում է մատանի՝ Այնշտայնի մատանի։
▪ Եթե բեկող մարմինն աստղ է կամ քվազար , 
պատկերը կետ է։



Եթե բաժակի պոչը դնենք վանդակավոր 
թղթի վրա, կտեսնենք դեֆորմացիա։

Գործողություն 8: Դեֆորմացիայի 
նմանակում գինու բաժակի ոտքի միջոցով



Պարզապես կտրեք բաժակի
ներքևի մասը։

Գործողություն 8:  Նայելով «գինու 
բաժակի ներքևի մասի միջոցով»



Աղեղի մաս Այնշտայնի խաչ Այնշտայնի մատանի

=+



Գործողություն 9: Տարածության 
դեֆորմացիայի նմանակում գինու 

բաժակի միջոցով

Եթե մի բաժակ սպիտակ գինի դնենք 
վանդակավոր թղթի վրա և նայենք գինու մեջ, 
կտեսնենք այդ դեֆորմացիան։



Գործողություն 9: Ամրացրեք լապտերը և 
դանդաղ շարժվեք՝ նայելով գինում բաժակի 

միջով

Այս պարզագույն մոդելը ցույց է տալիս, որ 
«նյութը» կարող է վերստեղծել աղավաղումներն 
այն պատկերների մեջ, որոնք դիտում ենք դրանց 
միջով։

(Գինին կարելի է փոխարինել այլ լուսանցիկ հեղուկով)



Գործողություն 9: Ամրացրեք լապտերը և դանդաղ 
շարժվեք՝ նայելով գինում բաժակի միջով

Աղեղի մաս           Անկերպ մարմին          Այնշտայնի խաչ

Էյնշտեյնի մատանին



Թեմա՝ դասընթացից դուրս
Ինչո՞ւ է գիշերը երկինքը սև

1923թ-ին Օլբերսն առաջ քաշեց այն միտքը, 
որ եթե

◼ Տիեզերքն անսահման է ինչ-որ չափով

◼ Աստղերը համաչափ են բաշխված 
տիեզերքում։

◼ Տիեզերքում բոլոր աստղերն ունեն 
միանման լուսատվություն, ապա․․․



… անսահման տիեզերքը կունենա 
անսահմանափակ թվով օբյեկտներ և պետք է 
լինի լուսավոր գիշերվա ընթացքում

Թեմա՝ դասընթացից դուրս
Ինչո՞ւ է գիշերը երկինքը սև



Ինչո՞ւ է գիշերը երկինքը սև

Այն ժամանակ՝

◼ Երկնքի յուրաքանչյուր կետ կլիներ պայծառ, 
այլ ոչ մութ, քանի որ միշտ էլ կլիներ մի 
հեռավոր շողացող աստղ։

◼ Աստղերի թիվը երկնքի յուրաքանչյուր 
շերտում (“onion layer”) համեմատական է r2, 
իսկ դրանց լույսը հակադարձ 
համեմատական է r2, որտեղ յուր․ շերտ Երկրի 
վրա ապահովում է նույն քանակությամբ 
լույս։ Եթե գոյություն ունեն անսահման թվով 
շերտեր, երկինքը գիշերվա ընթացքում 
պայծառ կլինի։



Ինչո՞ւ է գիշերը երկինքը սև

Սակայն պարզաբանման մեջ կան թերություններ՝

◼ Ընդարձակման պատճառով աստղերը որքան 
հեռու, այնքան ավելի կարմիր են։ Նրանք նվազ 
լուսավոր են հեռավորության պատճառով։

◼ Ամեն ինչից զատ՝ տիեզերքի տարիքն անսահման 
չէ։ Գոյություն չունեն աստղերի անսահման թվով 
շերտեր։

Էդգար Ալլան Պոն այն մարդն էր, ով ճիշտ 
բացատրեց այս երևույթն իր՝ 1848թ․
հրատարակված «Էվրիկա» էսսեյում։

Գիշերը կարող է մութ լինել։



Շնորհակալություն 

ուշադրության 
համար


