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Περίληψη

Εάν κάποιος τοποθετήσει ένα τηλεσκόπιο σε μια σκοτεινή τοποθεσία κατά τη διάρκεια μιας

ξάστερης νύχτας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προσελκύσει τη προσοχή ενός πλήθους αν-

θρώπων που θα θέλουν να παρατηρήσουν μέσο του προσοφθαλμίου φακού του τηλεσκοπίου.

Αμέσως μετά από αυτή τη σύντομη, θα θέσουν μια σειρά από ερωτήματα για το αντικείμενο

που παρατήρησαν παρότι βρισκόταν πάνω από το κεφάλι τους για όλη τους ζωή, και στην

πραγματικότητα πολύ περισσότερο από όλη την ανθρώπινη ιστορία μαζί, αλλά η πραγματική

του ομορφιά και φύση αποκαλύφθηκε μόνο όταν το είδαν μέσω του τηλεσκοπίου. Αυτές οι

ερωτήσεις με μαθηματική βεβαιότητα οδηγούν σε πιο βασικά ερωτήματα του τύπου γιατί εί-

μαστε εδώ και προς τα που οδεύουμε. Το επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με το παρελθόν

και το πεπρωμένο του Σύμπαντος ονομάζεται κοσμολογία.

Οι νοητικές διεργασίες των τεσσάρων τελευταίων αιώνων οδήγησαν στη γέννηση του

πεδίου της φυσικής κοσμολογίας. Η κοσμολογία είναι το φυσικό συμπλήρωμα των θετικών

επιστημών. Ξεκινά εκεί που οι άλλες επιστήμες εγκαταλείπουν και το πεδίο της είναι πραγμα-

τικά διακριτό. Ο επιστήμονας προσδιορίζει τις νομοτέλειες φαινομένων που παρατηρεί στον

φυσικό κόσμο (είτε αυτός είναι ένα εργαστήριο του, είτε είναι ένα οικοσύστημα κ.ο.κ.) και

διατυπώνει νόμους. Αυτοί οι νόμοι συντίθενται σε γενικές θεωρίες όπως αυτές του φωτός,

της θερμότητας και του ηλεκτρομαγνητισμού. Από την άλλη πλευρά, ο κοσμολόγος αναζητά

τα αίτια, όχι μιας κατηγορίας φυσικών φαινομένων, αλλά ολόκληρου του Σύμπαντος. Ερευ-

νά την υλική υπόσταση των αντικειμένων, την αιτία ύπαρξης τους αλλά και τη μοίρα τους.

Η ετυμολογία της λέξης κοσμολογία υποδηλώνει ακριβώς αυτό: κοσμος + λόγος - γνώση

αληθής μετά λόγου για το Σύμπαν.

Ως απαρχή της φυσικής κοσμολογίας, μπορεί να θεωρηθεί η δημοσίευση των εργασιών

του Albert Einstein στη θεωρία της Γενικής Σχετικότητας. Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν

να εξηγήσουν το Σύμπαν μέσω αυτής της θεωρίας και να κάνουν προβλέψεις για αυτό. Πανί-

σχυρα επιστημονικά όργανα και προχωρημένες τεχνολογίες βοήθησαν τους κοσμολόγους να

μετρήσουν με απαράμιλλη ακρίβεια τις παραμέτρους τους σύμπαντος, κι έτσι η κοσμολογία

μετετράπει από φιλοσοφική ενασχόληση σε επιστήμη.

Οι νέες μετρήσεις και θεωρητικές ανακαλύψεις (κυρίως στη θεωρία στοιχειωδών σωματι-

δίων) οδήγησαν στην εγκαθίδρυση ενός βασικού μοντέλου για το σχηματισμό και την εξέλιξη

δομών στο Σύμπαν, το οποίο ονομάζεται μοντέλο της ψυχρής σκοτεινής ύλης (ύλη η οποία

δεν εκπέμπει ακτινοβολία και ανιχνεύεται μόνο μέσω της βαρυτικής της επίδρασης) (Cold
Dark Matter model or CDM). Σύμφωνα με τη θεωρία της Μεγάλης ΄Εκρηξης, το Σύμπαν

βρισκόταν αρχικά σε μία κατάσταση άπειρης πυκνότητας και θερμοκρασίας. Κατά τις πρώτες

στιγμές του το περιεχόμενο του είχε ομογενή και ισότροπη κατανομή και εξαιρετικά υψη-

λή πυκνότητα ενέργειας. Ακολούθως το Σύμπαν διαστελλόταν και ψυχόταν πολύ γρήγορα.
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124 Περίληψη

Ο πολύπλοκος κόσμος στον οποίο ζούμε είναι το προϊόν της μεγέθυνσης μικροσκοπικών,

πρωταρχικών διαταραχών πυκνότητας σε ένα κατά τα άλλα ομογενές και ισότροπο Σύμπαν.

Η περισσότερο αναπόφευκτη ερώτηση στην αστροφυσική είναι κατά πάσα πιθανότητα

ο σχηματισμός δομών στο Σύμπαν: πώς τα αυξανόμενα πολύπλοκα αντικείμενα που μας

περιβάλλουν (πλανήτες, αστέρια, γαλαξίες, σμήνη και υπερσμήνη γαλαξιών) σχηματίστηκαν

από ένα σχεδόν ομοιόμορφο μεσογαλαξιακό αέριο που προέκυψε μετά την Μεγάλη ΄Εκρηξη.

Τις δύο τελευαταίες δεκαετίες σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος στο ξετύλιγμα του νήματος αυτής

της ιστορίας και το βασικό μοντέλο για το σχηματισμό δομών έχει πλέον γενική απήχηση

στην επιστημονική κοινότητα.

Περίπου 400.000 χρόνια μετά την Μεγάλη ΄Εκρηξη, η πυκνότητα και η θερμοκρασία του

Σύμπαντος μειώθηκαν αρκετά, ώστε τα ιόντα και τα ηλεκτρόνια να επανασυνδεθούν και

να σχηματίσουν άτομα υδρογόνου και ηλίου. Τα υπόλοιπα στοιχεία του περιοδικού πίνακα

υπήρχαν σε αμελητέες ποσότητες τότε. Αμέσως μετά, τα φωτόνια διαχωρίζονται από τα

βαρυόνια και το Σύμπαν γίνεται διαφανές, επιτρέποντας στην ακτινοβολία να διαφύγει. Αυτό

το απολίθωμα της ακτινοβολίας της Μεγάλης ΄Εκρηξης που διέφυγε και φτάνει σε εμάς σήμε-

ρα, ονομάζεται κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου (Cosmic Microwave Background radiation
(CMB). Μετά από αυτό το γεγονός το σύμπαν βρέθηκε σε μία κατάσταση σκότους η οποία

ονομάζεται κοσμικός Μεσαίωνας. Ο κοσμικός Μεσαίωνας τελείωσε 400 εκατομμύρια χρόνια

μετά, όταν σχηματίστηκαν τα πρώτα αστέρια και μελανές οπές, και άρχισαν να εκπέμπουν ιο-

νίζουσα ακτινοβολία. ΄Οταν ο αριθμός αυτών των αντικειμένων έγινε επαρκής, η θερμοκρασία

και το ποσοστό ιονισμού του μεσογαλαξιακού αερίου αυξήθηκαν γρήγορα και το μεγαλύτερο

μέρος του ουδετέρου υδρογόνου σταδιακά ιονίστηκε. Αυτή η περίοδος κατά την οποία το

μεσογαλαξιακό αέριο μετέβη από την σχεδόν ουδέτερη φάση στη σχεδόν πλήρως ιονισμένη

ονομάζεται Περίοδος του Επανιονισμού (ΠτΕ, Epoch of Reionization, (EoR)).
Η ΠτΕ ήταν ένα κατακλυσμιαίο γεγονός στην ιστορία του Κόσμου μας. Πριν από αυτήν,

η σκοτεινή ύλη κυριαρχούσε στο σχηματισμό και στην εξέλιξη δομών στο Σύμπαν, ενώ η

συνήθης ύλη έπαιζε περιθωριακό ρόλο. Μετά την ΠτΕ, ο ρόλος του μεσοαστρικού αερίου

στο σχηματισμό δομών έγινε σημαντικός, και σε μικρές κλίμακες κυρίαρχος.

Η μελέτη αυτής της περιόδου άπτεται βασικών ερωτημάτων της κοσμολογίας, του σχη-

ματισμού γαλαξιών, ενεργών γαλαξιακών πυρήνων και φτωχών σε μέταλλα αστέρων. Τα

τελευταία χρόνια παρατηρείται μία μεγάλη θεωρητική προσπάθεια για την κατανόηση των

φυσικών διεργασιών που προκάλεσαν και οδήγησαν τις της ΠτΕ και των προεκτάσεων τους

στο σχηματισμό δομών που ακολούθησε.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν μόνο τρία παρατηρησιακά δεδομένα για την ΠτΕ. Τα δε-

δομένα θερμοκρασίας και πόλωσης της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου (ΚΑΥ) επιτρέπουν

την μέτρηση του ολοκληρωμένου οπτικού βάθους Thomson των πρωταρχικών φωτονίων της

ΚΑΥ από τα ελεύθερα φωτόνια που προέκυψαν λόγω του ιονισμού του αερίου κατά την ΠτΕ.

Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η ΚΑΥ έχει αποσβεστεί κατά εννέα τοις εκατό, πράγμα

που σημαίνει ότι το Σύμπαν ήταν σχεδόν ουδέτερο για 400 εκατομμύρια χρόνια μετά την

Μεγάλη ΄Εκρηξη και μετά ιονίστηκε. Παρόλα αυτά οι μετρήσεις του οπτικού βάθους της

σκέδασης Thomson δίνουν ενδείξεις για το τέλος του κοσμικού ‘Μεσαίωνα’ και όχι για τις

λεπτομέρειες λ.χ. εάν οι πηγές της ιονίζουσας ακτινοβολίας ήταν αστέρια, ημιαστέρες ή

κάτι άλλο, τη διάρκεια της ΠτΕ και την τοπολογία της. ΄Ενα άλλο στοιχείο προκύπτει από

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα φάσματα μακρινών ημιαστέρων τα οπόια είναι γνωστά ως

δάσος Lyman-α. Η αιτία αυτών των χαρακτηριστικών είναι η ύπαρξη ουδετέρου υδρογόνου

και αποτέλούν ένδειξη για δύο σημαντικά στοιχεία: (1) Το υδρογόνο στο πρόσφατο Σύμπαν
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είναι ιονισμένο σε μεγάλο βαθμό και μόνο ένα μέρος στα 10.000 είναι ουδέτερο. (2) Το

ποσοστό ουδέτερου υδρογόνου αυξάνεται απότομα στην ερυθρά μετατόπιση 6,5 (900 εκα-

τομμύρια χρόνια μετά την Μεγάλη ΄Εκρηξη) και αυτό το γεγονός χαράσσει το τέλος της

διεργασίας του επανιονισμού. Πρόσφατα, το αναβαθμισμένο διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble
παρατήρησε μακρινούς γαλαξίες με έντονο σχηματισμό αστέρων και που βρίσκονται στην

ΠτΕ. Αυτά τα δεδομένα αποτελούν ισχυρά επιχειρήματα για το ότι το σύμπαν ήταν ουδέτερο

πριν από 900 εκατομμύρια χρόνια, αλλά δεν δίνουν επιπλέον στοιχεία για τη διεργασία του

επανιονισμού αυτή καθεαυτή.

Για να ιονιστεί το υδρογόνο απαιτούνται ηλεκτρόνια με ενέργειές 13,6 ηλεκτρονιοβόλτ

ή παραπάνω. Το βασικό ερώτημα είναι ποια αστροφυσικά σώματα παρήγαγαν τα υπεριώδη

φωτόνια που ιόνισαν το Σύμπαν και το διατήρησαν σε αυτή την κατάσταση. Οι προφανείς

υποψήφιοι είναι τα πρώτα αστέρια (αστέρες πληθυσμού ΙΙΙ) και οι ημιαστέρες (γαλαξίες με

εκπέμπουν ακτινοβολία synchrotron λόγω της μελανής οπής στο κέντρο τους). Μια σειρά

από δημοσιεύσεις έχουν υποθέσει πιο εξωτικές πηγές όπως κοσμικές χορδές και αποσυντι-

θέμενα σωματίδια σκοτεινής ύλης, όμως η μέχρι τώρα γνώση μας υποδηλώνει ότι αυτές οι

πηγές δεν θα μπορούσαν ιονίσουν το Σύμπαν από μόνες τους.

Το βασικό σενάριο για την ΠτΕ είναι απλό. Τα πρώτα αντικείμενα που εκπέμπουν ιονί-

ζουσα ακτινοβολία, ιονίζουν το άμεσο περιβάλλον τους σχηματίζοντας φυσαλίδες ιονισμένου

αερίου οι οποίες διαστέλονται και συνενώνονται μέχρι να εξαντληθούν τα διαθέσιμα ουδέτε-

ρα άτομα. Καθώς ο αριθμός των πηγών ακτινοβολίας αυξάνεται, το ίδιο συμβαίνει και με το

μέγεθος και τον αριθμό των φυσαλίδων, με αποτέσμα σταδιακά να συνενωθούν και να κα-

λύψουν ολόκληρο το Σύμπαν. Τι ελέγχει το σχηματισμό αυτών των αντικειμένων και πόση

ακριβώς ιονίζουσα ακτινοβολία παράγουν· Πώς διαστέλλονται οι φυσαλίδες στο σύμπαν και

τι ακριβώς ιονίζεται πρώτα: περιοχές μεγάλης πυκνότητας η περιοχές μικρής πυκνότητας· Για

να απαντήσουν αυτά τα ερωτήματα, οι κοσμολόγοι πραγματοποιούν εξομοιώσεις της ΠτΕ και

συνδυάζουν διαφορετικά μοντέλα για την κατανομή της σκοτεινής ύλης και των μηχανισμών

της μεταφοράς ακτινοβολίας. Με αυτό τον τρόπου μπορούν να μελετήσουν στον υπολογιστή

τους διάφορα σενάρια για την εξέλιξη των φυσαλίδων ιονισμού.

Η γραμμή των 21 εκατοστών του ουδετέρου υδρογόνου αποτελεί ίσως τον καλύτερο

τρόπο για να αποκτήσουμε πρόσβαση στην ΠτΕ και τον κοσμικό ‘Μεσαίωνα’. Η ισχύς αυτής

της γραμμής σε εκπομπή ή απορρόφηση εξαρτάται από τον σχετικό αριθμό κατάληψης της

βασικής κατάστασης και της διεγερμένης κατάστασης της υπέρλεπτης υφής του ουδέτερου

υδρογόνου. Η γραμμή των 21 εκατοστών μπορεί να προκύψει από συγκρούσεις ή διέγερση

Lyman-α (φαινόμενο Wouthuysen-Field).
Η γραμμή των 21 εκατοστών από την ΠτΕ είναι μετατοπισμένη στην περιοχή των μετρικών

μηκών κύματος λόγω της διαστολής του Σύμπαντος. Για παράδειγμα, στην ερυθρομετατόπιση

9 (550 εκατομμύρια χρόνια μετά την Μεγάλη ΄Εκρηξη) η γραμμή των 21 εκατοστών έχει

μήκος κύματος 2,1 μέτρα (ή συχνότητα 140 MHz). Αυτό μας επιτρέπει να μελετήσουμε και

να παράγουμε εικόνες της διεργασίας του επανιονισμού σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Η μέτρηση της ακτινοβολίας 21 εκατοστών πριν και κατά της διάρκειά της ΠτΕ είναι πολλά

υποσχόμενη και θα μας επιτρέψει να μελετήσουμε την κατανομή της ύλη, σαν συνάρτηση του

χρόνου στις αρχικές φάσεις του σχηματισμού δομών. Επίσης, περιέχει πληροφορίες για την

φύση των πρώτων πηγών ακτινοβολίας, τον αριθμό και την κατανομή τους καθώς και το πως

εξελίχθηκε ο επανιονισμός.

Η μελέτη της ακτινβολίας 21 εκατοστών από την ΠτΕ απαιτεί τη χρήση ραδιοτηλεσκοπί-

ων. Δυστυχώς τα υπάρχοντα όργανα δεν είναι αρκετά ευαίσθητα αλλά ευτυχώς στα προσεχή
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χρόνια μία νέα γενιά από πρωτοποριακά ραδιοτηλεσκόπια θα έχει θεωρητικά την δυνατότητα

να παρατηρήσει την ΠτΕ. Μεταξύ αυτών είναι το LOFAR (the LOw Frequency Array)4
το

οποίο έχει σταθμούς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και κατασκευάστηκε υπό την καθοδήγη-

ση του Ολλανδικού Ινστιτούτο Ραδιοαστρονομίας, το Murchison Widefield Array (MWA)5

που κατασκευάζεται στην Αυστραλία υπό την αιγίδα αυστραλιανών και αμερικανικών ιδρυ-

μάτων και φυσικά το διεθνές Square Kilometer Array (SKA) το οποίο είναι το πιο φιλόδοξο

αστρονομικό πρόγραμμα μέχρι στιγμής και θα κατασκευαστεί μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Το LOFAR θα αρχίσει να συλλέγει δεδομένα στο τέλος του έτους και θα μελετήσει την

κατανομή του ουδετέρου υδρογόνου σε αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικές μοίρες στον ου-

ρανό. Κάθε σημείο θα παρατηρηθεί σε πολλές διαφορετικές συχνότητες (ή χρονικές στιγμές,

μεταξύ ερυθρομετατοπίσεων 6,5 και 11,5), οπότε και αναμένεται το μεγαλύτερο μέρος της

εξέλιξης του ουδετέρου υδρογόνου. Αυτά τα τηλεσκόπια είναι συμβολομετρικές συστοιχί-

ες με μεγάλες συλλεκτικές επιφάνειες και θα είναι αρκετά ευαίσθητα ώστε να ανιχνεύσουν

ακτινοβολία από το αρχικό Σύμπαν.

Παρόλα αυτά, οι παρατηρήσεις δεν θα είναι καθόλου εύκολες. Η ακτινοβολία των 21 εκα-

τοστών ταξιδεύει διαμέσου ισχυρών γαλαξιακών και εξωγαλιαξών εκπομπών ακτινοβολίας.

Το ασθενές κοσμικό σήμα παραμορφώνεται από την γήινη ιονόσφαιρα και τα συστηματικά

σφάλματα των οργάνων. Αυτά τα σφάλματα πρέπει να διορθωθούν με κατάλληλη βαθμονό-

μηση των οργάνων.

Τα νέα τηλεσκόπια είναι συστοιχίες απλών στοιχείων (διπολικές κεραίες) και όχι κλασ-

σικά παραβολικά πιάτα. Τα δίπολα έχουν εκ φύσεως μεγάλα οπτικά πεδία και επομένως

λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα από διαφορετικές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. ΄Ενα σή-

μα από μια δεδομένη κατεύθυνση φτάνει στους δέκτες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Χρησιμοποιόντας τις διαφορές φάσης, τα σήματα από διαφορετικούς δέκτες μπορούν να συν-

δυαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε ολόκληρη η συστοιχία να έχει μεγάλη ευαισθησία σε μία

κατεύθυνση και ελάχιστη ή καθόλου ευαισθησία στις υπόλοιπες κατευθύνσεις. Σήματα από

διαφορετικές κατευθύνσεις μπορούν να παρατηρηθούν ταυτόχρονα με μεγάλη ευαισθησία ανά

κατεύθυνση. Αυτή η διατριβή μελετά τις παρατηρησιακές προκλήσεις της μελέτης της ΠτΕ,

οι οποίες είναι αποτέλεσμα των παραμορφώσεων του οργάνου και της ατμόσφαιρας. Οι πιο

λαμπερές ραδιοπηγές στον ουρανό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα αρχικό μοντέλο

ώστε να διορθωθούν τα δεδομένα. ΄Ολα τα φαινόμενα κατά μήκος της διαδρομής της ακτινο-

βολίας μπορούν να μοντελοποιηθούν με την εξίσωση μέτρησης των Hamaker, Bregman και

Sault. Μέσω αυτής εξίσωσης μπορούμε να μελετήσουμε διαφορετικά μοντέλα για κάθε πηγή

σφάλματος σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον στον υπολογιστή μας και να δούμε πως αλληλε-

πιδρούν και πως επηρεάζουν την παρατήρηση. Επιπλέον, μελετάμε την ακρίβεια των τυπικών

αλγορίθμων επεξεργασίας των δεδομένων του LOFAR.

Το βασικό ερώτημα είναι σε πιο βαθμό πρέπει να διορθώσουμε τα σφάλματα μέτρησης

πριν μπορέσουμε να εξαγάγουμε το κοσμικό σήμα και απαντήσουμε στα θεμελιώδη αστρο-

φυσικά και κοσμολογικά ερωτήματα που ήδη αναφέραμε. Για αυτό το σκοπό αναζητούμε

την στατιστικά βέλτιστη λύση στο πρόβλημα του σχηματισμού εικόνων. Η μέθοδος απαιτεί

την επίλυση ενός μεγάλου συστήματος γραμμικών εξισώσεων. Παρότι το πρόβλημα είναι

μαθηματικά προσβάσιμο, οι αλγόριθμοι επίλυσης είναι αριθμητικά ασταθείς και το μέγεθος

των δεδομένων είναι τόσο μεγάλο που ο υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται αυξάνεται

δραματικά.

4http://www.lofar.org
5http://www.mwatelescope.org
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Ευτυχώς τα δύο τελευαταία χρόνια οι εξελίξεις στις πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές και

στους παράλληλους αλγορίθμους οδήγησαν στο γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ κλασσι-

κών επεξεργαστών και επεξεργαστών γραφικών, Πολλά επιστημονικά προβλήματα όπως η

ανάλυση των δεδομένων του LOFAR απαιτούν την τέλεση της ίδιας μαθηματικής πράξης

σε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, Οι επεξεργαστές γραφικών μπορούν να χειριστούν τέτοια

προβλήματα με δραματική αύξηση της ταχύτητας σε σχέση με απλούς επεξεργαστές και αυτό

επιταχύνει σημαντικά την ανάλυση δεδομένων.

Παρόλες τις δυσκολίες, το εγγύς μέλλον προβλέπεται λαμπρό για αυτό το πεδίο καθώς

η επιτυχής παρατήρηση της ΠτΕ θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο στο Σύμπαν και θα ρίξει φως

στον κοσμικό ‘Μεσσαίωνα’ και την ΠτΕ. ΄Ετσι θα μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα

μεταξύ των πρώτων 400.000 χιλιάδων ετών μετά την Μεγαλη ΄Εκρηξη, όταν έγινε η επανα-

σύνδεση ιόντων-ηλεκτρονίων, και ένα δισεκατομμύριο έτη μετά, όταν το Σύμπαν ξανάγινε

πλήρως ιονισμένο. Αλλά ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η βαθμονόμηση σε

εξαιρετικό βαθμό των νέων ραδιο-συστοιχιών. Αυτή η διατριβή αναδεικνύει τις προκλήσεις

οι οποίες προκύπτουν από τα όργανα και τους υπολογιστικούς αλγορίθμους που θα χρησιμο-

ποιηθούν στις προσεχείς παρατηρήσεις της ΠτΕ. Βρισκόμαστε μπροστά σε συναρπαστικές

εξελίξεις στην ραδιο-αστρονομία και την κοσμολογία, καθώς το πεδίο μεταμορφώνεται μέσω

των νέων παρατηρησιακών δυνατοτήτων, αλλά για να επιτύχουμε το επιθυμητό επιστημονικό

αποτέλεσμα πρέπει να κατανοήσουμε τα δεδομένα σε θεμελιακή βάση.
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Τι είναι η Περίοδος τους Επανιονισμού· Μια σχηματική απεικόνιση της κοσμολογικής ιστορίας

(πηγή: επιστημονική ομάδα NASA/WMAP)
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Η διαδρομή του κοσμολογικού σήματος από την Περίοδο του Επανιονισμού.
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