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Εργαστήριο 2008 
 
Υπολογισμός σταθεράς Hubble 
 
Yπολογισμός  της ταχύτητα διαστολής του Σύμπαντος, της ηλικίας του καθώς και της 
απόστασης μερικών κοντινών γαλαξιών. 
 
Εισαγωγή  
 

Το 1929, ο Edwin Hubble (με 
βάση τις παρατηρήσεις των V. 
Slipher και αργότερα του Μ. 
Humason) ανακάλυψε ότι οι πιο 
απομακρυσμένοι γαλαξίες έχουν 
μεγαλύτερες μετατοπίσεις στο 
ερυθρό ή ταχύτητες απ΄ότι οι 
κοντινότεροι γαλαξίες (η 
μετατόπιση στο ερυθρό μετράται 
με βάση την παρατηρούμενη 
θέση μιας φασματικής γραμμής 
σε σχέση με τη γνωστή της 
θέση). Επειδή οι θετικές 
μετατοπίσεις στο ερυθρό, όπως 
αυτές που παρατήρησε, 
δημιουργούνται όταν ένα σώμα 
απομακρύνεται από τον 
παρατηρητή, ο Hubble 
συμπέρανε ότι οι πιο 

απομακρυσμένοι γαλαξίες απομακρύνονται από τον δικό μας Γαλαξία με μεγαλύτερο 
ρυθμό απ΄ότι οι πλησιέστεροι . Το εμπειρικό αποτέλεσμα είναι η διατύπωση του 
φερώνυμου νόμου (νόμος του Hubble) σύμφωνα με τον οποίο: η ταχύτητα με την 
οποία απομακρύνονται οι γαλαξίες από εμας είναι ίση με την απόσταση τους 
πολλαπλασιασμένη με έναν αριθμό, γνωστό ως σταθερά Hubble. ¨Όσο μεγαλύτερη 
είναι η τιμή της σταθεράς Hubble, τόσο ταχύτερα οι γαλαξίες σε μία δεδομένη 
απόσταση απομακρύνονται μακριά από τον δικό μας. Άρα η σταθερά Hubble λέει 
πόσο γρήγορα το Σύμπαν διαστέλλεται. 
 
Η ακριβής τιμή της σταθεράς Hubble παραμένει τρέχον ερευνητικό θέμα 
προκειμένου να κατανοηθεί η ηλικία του Σύμπαντος. Για τον καθορισμό της με βάση 
κάποιο μακρινό γαλαξία χρειάζεται κανείς δύο πληροφορίες (1) την απόστασή του 
από εμάς (2) την ταχύτητα απομάκρυνσής του. Η ταχύτητα ενός κοντινού γαλαξία 
είναι σχετικά εύκολα μετρήσιμη από το φάσμα του και τη μετατόπιση του στο 
ερυθρό. Η εύρεση όμως της απόστασής του αποτελεί ερευνητικό θέμα για πάνω από 
70 χρόνια. 
 
Για τη μέτρηση της απόστασης ενός αντικειμένου χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε ένα 
χαρακτηριστικό του, του οποίου το απόλυτο μεγεθός ή τη φωτεινότητα να 
γνωρίζουμε. Για παράδειγμα σε ένα σκοτεινό δρόμο τη νύχτα μπορούμε να κρίνουμε 
την απόσταση ενός αυτοκινήτου που έρχεται εάν γνωρίζουμε είτε τη λαμπρότητα των 
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προβολέων του ή την απόστασή τους (μπορούμε βέβαια να ξεγελαστούμε εάν οι 
προβολείς του αυτοκινήτου έχουν φωτεινότητα μικρότερη από τη μέση τιμή). 
Έτσι για εργαστηριακούς λόγους, θα υποθέσουμε ότι όλοι οι σπειροειδείς γαλαξίες 
έχουν το ίδιο μέγεθος (δεν είναι απόλυτα αληθές) και άρα εάν ένας γαλαξίας φαίνεται 
μικρός θα πρέπει να είναι και πολύ απομακρυσμένος. Μετρώντας έτσι τη φαινόμενη 
διάμετρο ενός γαλαξία μπορούμε να υπολογίσουμε την απόστασή του από εμάς. 
 
Διαδικασία 
1. Σας δίνονται εικόνες κάποιων γαλαξιών  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 όπου για κάθε 
γαλαξία (αυτόν που είναι στο κέντρο κάθε εικόνας) θα μετρήσετε το μήκος του κατά 
μήκος του μεγάλου άξονα έως το πιο απόμακρο σημείο από όπου μπορείτε να δείτε 
φως από το γαλαξία. Υπολογίστε και την αβεβαιότητα στις μετρήσεις σας. 
 
2. Θα πρέπει να μετατρέψετε τις μετρήσεις σας σε γωνία (τη γωνία υπό την οποία 
φαίνεται ο γαλαξίας στον ουρανό). Γι αυτό σας δίνεται ότι το γωνιακό μέγεθος του 
Γαλαξία 2 είναι 31΄΄. 
 
3. Θα πρέπει να μετατρέψετε τα γωνιακά μεγέθη των γαλαξιών σε αποστάσεις. 
υποθέτοντας ότι όλοι οι γαλαξίες έχουν το ίδιο μέγεθος και μέση διάμετρο 0.01 Mpc 
(3.09 x 1022 cm) . 
 
4. Θα πρέπει να μετρήσετε τις ταχύτητες ή τις μετατοπίσεις στο ερυθρό των 
γαλαξιών. Γι αυτό σας δίνεται το φάσμα βαθμολόγησης όπου υπάρχουν γραμμές 
εκπομπής από πολλά στοιχεία. Θα επικεντρωθείτε μόνο στη γραμμή [ΟΙΙ] στα 3727 
Å , Ηβ 4861 Å και [ΟΙΙΙ] στα 4959 Å και 5007 Å . Κοιτώντας τα φάσματα των 
γαλαξιών μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτές τις γραμμές μετατοπισμένες (το σχετικό 
ύψος των γραμμών μπορεί να αλλάζει και μερικές γραμμές να μην φαίνονται).  
 
5. Για κάθε γαλαξία υπολογίστε την ταχύτητα ή την μετατόπιση στο ερυθρό από όσες 
περισσότερες γραμμές μπορείτε να αναγνωρίσετε και υπολογίστε τη μέση τιμή της 
ταχύτητάς του. 
 
6. Κάντε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας (άξονας y, km/sec) σε σχέση με την 
απόσταση (άξονας x, Mpc) και υπολογίστε τη σταθερά Hubble. 
 
 
Ερώτηση: Μετατρέποντας τα km σε Mpc και αντιστρέφοντας τη σταθερά Hubble 
καταλήγετε σε ένα μέγεθος που έχει μονάδες χρόνου (sec) και αποτελεί μία λογική 
προσέγγιση της ηλικίας του Σύμπαντος. Υπολογίστε την ηλικία του Σύμπαντος σε 
έτη. 
Ερώτηση: γιατί μετράμε κατά μήκος της μεγαλύτερης διαμέτρου του γαλαξία;  
Ερώτηση: Ακόμα κι αν όλοι οι γαλαξίες έχουν την ίδια διάμετρο (που δεν έχουν) 
μπορεί αυτή η τεχνική να εφαρμοστεί σε γαλαξίες που βρίσκονται σε τυχαίες 
αποστάσεις;  
 (Υπόδ. Οι αστέρες είναι επαρκώς μακριά και «μικροί» σε μέγεθος ώστε να φαίνονται με γωνιακό 
μέγεθος πολύ μικρότερο από 1” . Εν τούτοις  στις εικόνες μας οι αστέρες έχουν γωνιακό μέγεθος 
τουλάχιστον 1” .Τί είναι αυτό που αυξάνει τη φαινόμενη διάμετρο των αστέρων;)  
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Γαλαξίας 2 
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Γαλαξίας 3 

 
 
 
Γαλαξίας 4 
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Γαλαξίας 5 

 
 
Γαλαξίας 6 

 
 
Γαλαξίας 7 
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Γαλαξίας 8 

 
 
Γαλαξίας 9 
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Γαλαξίας 10 
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Φάσμα βαθμολόγησης 
 
 

 
Φάσμα γαλαξία 1 
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Φάσμα γαλαξία 2 

 
Φάσμα γαλαξία 3 

 
Φάσμα γαλαξία 4 
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Φάσμα γαλαξία 5 
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Φάσμα γαλαξία 6 

 
Φάσμα γαλαξία 7 

 
Φάσμα γαλαξία 8 
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Φάσμα γαλαξία 9 

 
Φάσμα γαλαξία 10 
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Γαλαξίας D mm φ¨ φ (rad) d (Mpc) Μέσο 

z=Δλ/λο 

Μέση 
υ = z c 
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Εργαστήριο 2010-05-17 
 
 

Ο νόμος του Hubble και η ηλικία του Σύμπαντος 
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Μεγέθη και αποστάσεις γαλαξιακών σμηνών 
 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ Ι : Μεγέθη των Γαλαξιών 
 
 

1. Ποιο από τα σμήνη της εικόνας (1) είναι το πιο μακρινό και ποιο είναι το πιο 
κοντινό; 

2. Συγκρίνετε τον λαμπρότερο γαλαξία στο σμήνος της Κόμης με τον 5ο 
λαμπρότερο στο σμήνος της Παρθένου. Ποιος είναι ο λαμπρότερος, ποιος 
είναι ο φωτεινότερος και ποιος ο πιο μακρινός; 
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3.       

 
Εικόνες γαλαξιών που αποτελούν μέλη των σμηνών (δεξιά). Φαινεται ότι κατά μέσο 
όρο όσο πιο αμυδρός είναι ένας γαλαξίας τόσο πιο  μακριά είναι. Εν τούτοις αφού οι 
γαλαξίες έχουν φωτεινότητες από 100 φορές λαμπρότεροι έως 100 000 φορές 
αμυδρότεροι από τον δικό μας, αυτός ο γενικός κανόνας δεν είναι πάντα αληθής. 
Όμως εάν αναφερθούμε στον λαμπρότερο ή στον κατά σειρά δεύτερο στη 
λαμπροτητα σε ένα σμήνος μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουν συγκρίσιμες 
φωτεινότητες. 
Τα αντίστοιχα φάσματα των γαλαξιών φαίνονται αριστερά στο μέσο κάθε εικόνας . 
Τα εκατέρωθεν φάσματα είναι γνωστού αερίου και παρατίθενται για λόγους 
σύγκρισης. Κοιτάξτε τις γραμμές Κ και Η, τα φάσματα των γαλαξιών είναι 
μετατοπισμένα προς το ερυθρό μέρος  και για τους πιο μακρινούς γαλαξίες αυτή η 
μετατόπιση (βέλος) είναι μεγαλύτερη. 
 
Ποιος γαλαξίας είναι ο πιο μακρινός και ποιος είναι ο πιο κοντινός; 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ- Χρήση του προγράμματος CLEA 
 

1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα CLEA για να υπολογίσετε τη μέση τιμή Ηο 
για όλους τους γαλαξίες (2 από κάθε σμήνος άρα συνολικά 12), 
συμπληρώνοντας τις στήλες του Πίνακα με τα εξής βήματα. 

a. Υπολογίστε τη μετατόπιση του μήκους κύματος δηλαδή λμετρ-λεργ 
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Για τις γραμμές Η και Κ  ισχύει λεργ=3968.85 Α και λεργ=3933.67 Α 
αντίστοιχα. 

b. Στη συνέχεια υπολογίστε την ερυθρομετατόπιση για κάθε γραμμή και 
για κάθε γαλαξία από τη σχέση  
z= (λμετρ-λεργ)/ λεργ 

c. Για κάθε γαλαξία έχουμε δύο τιμές ερυθρομετατόπισης. Αυτή που 
υπολογίζεται από τη γραμμή Η και αυτή που υπολογίζεται από τη 
γραμμή Κ. Κανονικά μπορεί να υπολογιστεί από περισσότερες 
γραμμές. Για τον ακριβή υπολογισμό, υπολογίστε το μέσο όρο της 
ευθρομεταόπισης. 

d.   zμεσο= (zH+zK)/2 
e. Υπολογίστε την ταχύτητα από τη σχέση  z=v/c  c=3.0 x 108 m/s 

2. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσετε το φαινόμενο μέγεθος κάθε γαλαξία για να 
υπολογίσετε την απόστασή του από τη Γη . Για λόγους απλοποίησης θα 
υποθέσουμε ότι όλοι οι γαλαξίες έχουν την ίδια φωτεινότητας και ότι το 
φαινόμενο μέγεθος εξαρτάται από την απόσταση του γαλαξία από τη Γη.  
Κοιτάξτε την εικόνα 2 και σχολιάστε εάν πρόκειται για μια καλή υπόθεση. 

 
 
 
Εάν είχαμε περισσότερα σμήνη , μια καλύτερη μέθοδος θα ήταν να κοιτάξουμε στο 
λαμπρότερο μέλος του σμήνους και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σμήνη ως 
«δείκτες» (το μέγεθος του λαμπρότερου μέλους του σμήνους είναι περίπου +- 0.3 
μεγέθη από το μέσο μέγεθος). Αυτή η μέθοδος προτάθηκε από τον Hubble Κασι 
χρησιμοποιείται ακόμα σήμερα σε μεγάλες αποστάσεις 
 
 

3. Υποθέστε ότι ΟΛΟΙ οι γαλαξίες σας έχουν την ίδια φωτεινότητα (Μ=-21.0) . 
Υπολογίστε την απόστασή τους  σε Mpc στον Πίνακα. 

4. Υπολογίστε τη τιμή Ηο για κάθε γαλαξία και γράψτε τις τιμές σας στον 
Πίνακα. Υπολογίστε τη μέση τιμή του Ηο για όλους τους γαλαξίες και γράψτε 
την τιμή με το σφάλμα της σταθερής απόκλισης. 

    
5. Φτιάξτε σχεδιάγραμμα της σχέσης ερυθρομετατόπιση –απόσταση Ηubble 
a) Τοποθετήστε όλα τα σημεία  
b) Περάστε μια ευθεία γραμμή  που περνά από την αρχή των αξόνων 
c) Υπολογίστε το Ηο από το γράφημά σας. 
d) Σε ποια όρια κυμαίνεται  η τιμή της Ηο (προσεγγίσετε τα δεδομένα με γραμμή 

μικρής και μεγάλης κλίσης) 
e) Ποιά μέθοδο καθορισμού της Ηο προτιμάτε; Αιτιολογήστε 
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6. Τι μπορείτε να συμπεράνετε για τις ταχύτητες των γαλαξιών αυξανομένης της 
απόστασής τους;  

7. Εξηγείστε πως αυτό το συμπέρασμα υποδηλώνει ότι το Σύμπαν διαστέλλεται 
8. Εάν όλα απομακρύνονται από εμας, βρισκόμαστε στο κέντρο στου 

Σύμπαντος; Εξηγείστε. 
9. Γράψτε τη σχέση μεταξύ ταχύτητας απόστασης και χρόνου και μετά το νόμο 

Hubble. Να τις συνδυάσετε και να υπολογίστε την ηλικία του Σύμπαντος. 
10. Η ηλικία του Σύμπαντος 
a) Οι μονάδες της Ηο είναι km/sec/Mpc ή _____________ 
Άρα η ηλικία του Σύμπαντος θα έχει μονάδες _______-και __________ 
b) Υπολογίστε την ηλικία του Σύμπαντος για τη τιμή της Ηο  που εξάγατε 
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c) Εάν γνωρίζατε ότι ένας γαλαξίας είναι σε απόσταση 800 Μpc , ποια θα ήταν η 
ταχύτητά του; 

 
d) H αρχική τιμή του Hubble ήταν 530 km/sec/Mpc. Κατά πόσο αυτή η τιμή θα 

άλλαζε την ηλικία του Σύμπαντος (υπολογίστε το λόγο) . Σχολιάστε εάν είναι 
λογική αυτή η τιμή ηλικίας. 

 
 

 
 

«Απ’ότι κατάλαβα, θέλουν μια άμεση απάντηση. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι 
στείλανε το μήνυμα πριν από 3 δισεκατομμύρια χρόνια» 
(Ανέκδοτο του Sidney Harris, ελεύθερη μετάφραση Ε-Π Χριστοπούλου) 

 
 


