
КОСМОЛОГИЈА

Наука о Васиони као цјелини

Проучава се као дио физике, астрофизике, 
астрономије, или као засебна научна дисциплина

Наука са највећим предметом изучавања.

Васиона је све што постоји



Историјски развој

 Васиона је била предмет изучавања научника, филозофа и религијских 
мислиоца.

 Циљ је да се упозна у каквом свијету живи човјек.

 Ранија размишљања: У далекој прошлости је било ништа или нешто
недоступно. Из чињенице да је било нешто (неуређено), развио се Хаос, а 
касније се издвојио Космос (уређен).

 Чин стварања је реализација идеје (нарочито у религијским схватањима, гдје 
постоје два дијела васионе: Земаљски, мање уређен и Небески више уређен).

 Научна схватања: Питагора-геоцентрични систем (Земља у центру), касније 
Коперник-хелиоцентрични систем (Сунце у центру)

 Средњи вијек-мрачни период за науку.

 Галилео Галилеј- ‘’Ипак се окреће’’.

 Њутнов закон гравитације

 Ајнштајнова теорија релативитета

 Едвин Хабл – закон ширења Васионе.



 Као и увијек почећемо од познатих, нам чињеница:

 Космичка ‘’тијела’’ која се најчешће спомињу су Галаксија, Звијезда...

 Галаксија којој ми припадамо назива се Млијечни пут.

 На слици је приказана наша галаксија:

http://3.bp.blogspot.com/-9U1USE-ytz8/TWOmxLliL6I/AAAAAAAABX0/eyE3yxb1qcA/s1600/star-planet.jpg


Како је све ово настало?

 Научници покушавају помјерити границу до које могу допријети у 

сазнањима о настанку васионе.

 Најчешће спомињани и опште прихваћени модел је модел BIG-BENG

(Велики прасак)



BIG-BENG

 Васиона зачета великим праском прије око 13,7 милијарди година из 

тачке бесконачне густине у којој је била сконцентрисана сва материја 

данашњице.

 Шта је било прије великог праска? (Питање слично, Шта је сјеверније 

од сјеверног пола, филозофско питање).

 Прије велике експлозије нису постојали ни простор ни вријеме



 Постоје и друге теорије, али ова најбоље објашњава данашње стање 
ширења васионе, галаксије се удаљавају и релативна брзина се 
повећава.

 Теорија предвиђа да се Васиона састоји од водоника и хелијума (однос 
3:1) са траговима других елемената, што савршено одговара оном што 
се данас опажа.

http://2.bp.blogspot.com/-2LjY7TZL2hc/TWPD8GoRIDI/AAAAAAAABYA/qp8kXEC52Qc/s1600/BigBang-1.jpg


 1609. године васиона је први пут посматрана телескопом

 Телескопи детектују свјетлост која стиже на Земљу са удаљености 
од неколико милијарди свјетлосних година, ипак постоји граница 
од 13,7 милијарди свјетлосних година. 

 Мрачно доба, период од пола милијарде свјетлосних година након 
Великог праска до стварања првих звијезда.

 Недоступан за посматрање због облака гаса који је испуњавао васиону.

 Прве звијезде крију тајну и одговор на питање како се Васиона 
испуњена водоником и хелијумом претворила у Васиону која је богата 
тежим елементима O, Fe, C...



Ширење Васионе
 Ајнштајнова идеја- у тренутку настанка Васиона је имала 

бесконачну густину и температуру, тада су рођени материја, 
простор и вријеме -статичан космос.

 Едвин Хабл 1929. најчудније откриће- експериментално утврдио 
да Васиона није статична.

 Галаксије се у Васиони крећу, удаљавају једна од друге, односно 
Васиона се шири и небеска тијела се удаљавају једна од других.

 Гледано уназад Васиона је била мали простор са бесконачном 
густином у којем су била смјештена сва тијела.
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Космолошки модели

 Постоје три космолошка модела:

 Затворени модел: Васиона се шири споро, гравитационе силе између 

галаксија су велике доводи до привлачења галаксија и скупљања 

Васионе у једну тачку, поновна експлозија.

 Отворени модел: Васиона се шири брзо, гравитационе силе не могу 

зауставити ширење.

 Равни модел: Васиона се шири одговарајућом брзином да се избјегне 

колапс.



Тамна материја

 Поред познате материје (неутрони, протони и електрони), Васиона се састоји  

и од тамне материје и енергије.

 Тамна материја не рефлектује свјетлост не можђе се детектовати, али има масу 

па се гравитациона потенцијална енергија  може мјерити.

 Тамна енергија тежи убрзаном ширењу Васионе.



‘’Ефекат гравитационих сочива’’

 Гравитационо поље тамне материје савија и мијења путању свјетлост.



 Постојање тамне материје се једноставно доказује из примјера који су 

снимљени:

 При судару једне мање Галаксије са јатом других галаксија, при чему 

се једна Галаксија спојила са већом, примјећено је да се обична 

материја успорава због интеракција, док тамна материја не.



Галаксија Андромена

 Галаксија Андромена (М31) је наша најближа галаксија. Удаљена је  

2,2 милиона свјетлосних година.

 За човјека је то најудаљенији објекат који може видјети голим оком.



Црне рупе
 Откривено да у центру наше Галаксије постоји црна рупа масе око 100 

000 пута веће од Сунчеве.

 Тешко их открити, упијају свјетлост, посредним доказима се показује 
њихово постојање.

 Остаци великих звијезда које су потрошиле нуклеарно гориво.

 Због нарушене равнотеже унутрашњег и вањског притиска у језгрима 
звијезда настаје жељезо. 

 Јављају се велике гравитационе силе које привлаче блиске објекте.
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