Τπέξππθλα νπξάληα ζώκαηα
Σα ζώκαηα,ησλ νπνίσλ ε ρσξηθή έθηαζε είλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ αθηίλα
Schwartzschild ή κέρξη 10000 θνξέο ηελ αθηίλα απηή νλνκάδνληαη ζπκπαγή.
Γεληθά ρσξίδνληαη ζε 3 είδε, ηνπο ιεπθνύο λάλνπο, ηνπο αζηέξεο λεηξνλίσλ
θαη ηηο καύξεο ηξύπεο. Οη ιεπθνί λάλνη είλαη 1 εθαηνκκύξην θνξέο
ππθλόηεξνη από έλα θαλνληθό αζηέξη, νη αζηέξεο λεηξνλίσλ είλαη πάιη 1
εθαηνκκύξην θνξέο πην ππθλνί από έλαλ ιεπθό λάλν θαη νη καύξεο ηξύπεο
είλαη κόιηο 3 θνξέο ππθλόηεξεο από έλαλ αζηέξα λεηξνλίσλ. ην εζσηεξηθό
ηνπο δελ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζεξκνππξεληθέο ζπληήμεηο. Έηζη,
αληίζεηα από όηη ζηα αζηέξηα, ε βαξύηεηα δελ εμηζνξξνπείηαη απν ηελ
ζεξκηθή πίεζε ησλ αεξίσλ ηνπο. ηνπο ιεπθνύο λάλνπο ε πίεζε πνπ
αληηζηαζκίδεη ηελ βαξύηεηα πξνέξρεηαη από ηελ πίεζε ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο
εθθπιηζκέλεο ύιεο, ελώ ζηνπο αζηέξεο λεηξνλίσλ από ηελ πίεζε ηνπ
ππέξξεπζηνπ λεηξνλίσλ θαη ηηο ππξεληθέο δπλάκεηο. Αληίζεηα νη καύξεο
ηξύπεο απνηεινύληαη από θελό, έρνπλ κόλν βαξύηεηα. Οη αζηέξεο λεηξνλίσλ
θαη νη ιεπθνί λάλνη νλνκάδνληαη θαη εθθπιηζκέλνη αζηέξεο.

Λεπθνί λάλνη
Είλαη αζηξηθά ζώκαηα, πνπ εμηζνξξνπνύλ ηελ βαξύηεηα κέζσ πίεζεο ησλ
εθθπιηζκέλσλ ειεθηξνλίσλ. Απνηεινύλ ην ηειηθό ζηάδην ησλ αζηέξσλ κέρξη 8
ειηαθώλ καδώλ. Έρνπλ πνιύ κηθξή απόιπηε ιακπξόηεηα ζε ζύγθξηζε κε αζηέξηα
ίδηαο κάδαο ηεο θύξηαο αθνινπζίαο.
.Φαζκαηηθή θαηάηαμε
Οη γξακκέο ηνπο είλαη πνιύ πεπιαηπζκέλεο, ιόγσ κεγάιεο βαξπηηθήο
επηθαλεηαθήο επηηάρπλζεο.
DA νλνκάδνπκε απηνύο κε θάζκαηα (H), κε επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ
90000 θαη 6000 Κειβηλ. ε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο νη γξακκέο Balmer δελ
θαίλνληαη πηα. Οη DA απνηεινύλ ην 80% όισλ ησλ ι. λάλσλ.
DO νλνκάδνπκε απηνύο πνπ ην θάζκα θπξηαξρείηαη από(HeΙΙ), κε επηθαλεηαθή
ζεξκνθξαζία κεηαμύ 100000 θαη 45000 Κειβηλ. Σα ζηνηρεία (C),(N),(O),(Si)
είλαη νξαηά ζηε θσηόζθαηξα.
DB νλνκάδνληαη απηνί κε αηκόζθαηξα πνπ θπξηαξρείηαη από(He), κε
επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία κεηαμύ 30000 θαη 12000 Κειβηλ(ππάξρεη θελό
αλάκεζα ζε DB θαη DO).
DQ είλαη απηνί κε αηκόζθαηξα ζηελ νπνία θπξηαξρεί ην (He), επηθαλεηαθήο
ζεξκνθξαζίαο 12000-6000 Κέιβηλ θαη κε ην (C) λα είλαη ζρεηηθά ιηγόηεξν.
DZ είλαη απηνί πνπ έρνπλ κόλν γξακκέο κεηάιισλ ((CaΙΙH)+(K)).
Οη DC είλαη νη ηόζν ςπρξνί, πνπ δελ δίλνπλ θάζκα.
Η θαηάζηαζε ησλ ιεπθώλ λάλσλ είλαη όκνηα κε ην ηδαληθό αέξην ειεθηξνλίσλ
θαηά Fermi. Έρνπλ κάδα 0,2-1,4 ειηαθέο (όξην Chandrasekhar), κε ηππηθή
ηηο 0,58 ειηαθέο. Η αθηίλα ηνπο θπκαίλεηαη από 0,02- 0,008 ειηαθέο, κε
ηελ ηππηθή λα είλαη ζηα 0,013. Έρνπλ κεγάιε ππθλόηεηα ζηνλ ππξήλα,10ζηε710ζηε13 Kg/m3,θαη βαξύηεηα g= 10ζηε5 ειηαθέο. Έρνπλ 3 ζηξώκαηα,
ηνλ(C)/(O) ππξήλα, έλα (He) θέιπθνο, θαη ηελ(Η) αηκόζθαηξα. Η επηθαλεηαθή
ζεξκνθξαζία ηνπο είλαη 120000-3000 Κειβηλ.
Δελ ζπληήθνπλ πηα ζηνηρεία θαη δελ κπνξνύλ λα ζπξξηθλσζνύλ άιιν. Έηζη
ράλνπλ ζεξκνθξαζία. Όηαλ απηή πέζεη θάησ από ηνπο 8000 Κ, ν άλζξαθαο θαη
ην νμπγόλν ζρεκαηίδνπλ έλα ζηεξεό ζώκα (ζαλ δηακάληη). Θεσξνύληαη
θνζκνρξνλόκεηξα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ειηθίαο ηνπ Γαιαμία καο θαη απηή
ησλ ζθαηξσηώλ ζκελώλ.
Με ηελ εξπζξνιίζζεζε έρνπκε εληνπίζεη 13000 ιεπθνύο λάλνπο ζε δηπιά
ζπζηήκαηα κέρξη 1 kpc καθξηά.

νππεξλόβα Ια.
Δεκηνπξγνύληαη κόλν ζε δηπιά ζπζηήκαηα κε ιεπθό λάλν θαη εξπζξό γίγαληα.
Ο ιεπθόο λάλνο έιθεη πιάζκα από ην δηαζηειιόκελν θέιπθνο ηνπ ζπλνδνύ ηνπ,
κέρξη λα θηάζεη ν (εθθπιηζκέλνο) ππξήλαο ηνπ πνπ απνηειείηαη από(C)/(O)
ην όξην Chandrasekhar. Ο ππξήλαο θαηαξξέεη θαη ν άλζξαθαο θαίγεηαη
(ζπληήθεηαη) εθξεθηηθά, κε ζπλέπεηα λα δηαιπζεί ν ιεπθόο λάλνο εληειώο
(ππάξρεη θαη ε εθηίκεζε όηη ζπάληα δεκηνπξγείηαη αζηέξαο λεηξνλίσλ). Λόγσ
όηη ε θξίζηκε κάδα θαη ε ζύζηαζε είλαη πνιύ όκνηεο ζε όινπο ηνπο ιεπθνύο
λάλνπο, ε έθξεμε απηή έρεη πάληα ηελ ίδηα ηζρύ (θαηλόκελε ιακπξόηεηα
πεξίπνπ -19,2 mag). Έηζη νη εθξήμεηο ζνππεξλόβα Ια είλαη πνιύ ρξήζηκεο σο
θνζκηθά θεξηά πνιύ κεγάιεο ζηαζεξήο ιακπξόηεηαο, βνεζώληαο καο ζηελ
κέηξεζε κεγάισλ (θνζκνινγηθώλ) απνζηάζεσλ. Σν ραξαθηεξεζηηθό ηνπο είλαη ε
απνπζία (H) από ην θάζκα ηνπο, έηζη μερσξίδνπλ από ηηο ζνππεξλνβα ΙΙ
(βαξπηηθή θαηάξξεπζε αζηέξα κεγάιεο κάδαο). Επίζεο ε έθξεμε απηή έρεη
κηθξόηεξε δηάξθεηα, θαη δηαθνξεηηθή θακπύιε εμέιημεο ιακπξόηεηαο.

Αζηέξεο λεηξνλίσλ
Αζηέξεο λεηξνλίσλ νλνκάδνπκε ηα νπξάληα ζώκαηα κε ππθλόηεηα ζην κέγεζνο
απηήο ησλ ππναηνκηθώλ ζσκαηηδίσλ. Έρνπλ ηππηθή αθηίλα 10-12 ρηιηόκεηξα
θαη κάδα 1,2-2 ειηαθέο. Απνηεινύλ ηα ηειηθά πξντόληα αζηέξσλ 8-25 ειηαθώλ
καδώλ θαη δεκηνπξγνύληαη από εθξήμεηο ζνππεξλόβα ΙΙ, Ιb, Ic (όιεο από
θαηαξξεύζεηο κεγάισλ αζηέξσλ, κε θαζκαηηθέο δηαθνξέο). Οη αζηέξεο
λεηξνλίσλ εθπέκπνπλ παικηθά ξαδηνθύκαηα, ιόγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηνπο
(ξαδηνθάξνη). Έρνπλ ζπκπαγή δνκή κε θειύθε. Η θξπζηαιιηθή αηκόζθαηξα
ζηδήξνπ ηνπο είλαη κόιηο πάρνπο κεξηθώλ εθαηνζηώλ, κεηά αθνινπζεί έλα
πιέγκα από ππξήλεο, θπξίσο ζηδήξνπ56,θαη αέξην Fermi ζρεηηθηζηηθώλ
εθθπιηζκέλσλ ειεθηξνλίσλ.
Σν εζσηεξηθό θέιπθνο απνηειείηαη από ππέξξεπζηα λεηξόληα ζε <δύλεο>
(vortex) θαη έλα πιέγκα αηόκσλ, πινύζηα ζε λεηξόληα. ε ππθλόηεηα
4x10ζηε14 kg/m3,ηελ ιεγόκελε ππθλόηεηα ζηαγόλσλ λεηξνλίσλ (neurton drip
density),ε ελέξγεηα πνπ ζπγθξαηεί ηα λεηξόληα ζηνλ ππξήλα είλαη ηόζν
ρακειή, ώζηε απηά ηνλ εγθαηαιείπνπλ ζε <ζηαγόλεο>. Έηζη νλνκάδνπκε απηή
ηε θάζε ξεπζηό λεηξνλίσλ. Σν εζσηεξηθό απηό θέιπθνο θηάλεη κέρξη όπνπ ε
πίεζε είλαη 1,7x10ζηε17 kg/m3, όπνπ πηα όινη νη αηνκηθνί ππξήλεο
απνζπληίζεληαη. ρεκαηίδνληαη θβαληηθέο δύλεο ππέξξεπζησλ λεηξνλίσλ.
ηνλ εμσηεξηθό ξεπζηό ππξήλα από πξσηόληα θαη λεηξόληα ππάξρνπλ θαη
ειεθηξόληα ζαλ εθθπιηζκέλν αέξην Φέξκη. Μπνξεί λα ππάξρνπλ θαη βαξέα
βαξπόληα, ηα ιεγόκελα ππεξόληα. Η ππθλόηεηά ηνπο είλαη 2-3 θνξέο απηή ησλ
ππναηνκηθώλ ζσκαηηδίσλ.
ηνλ εζσηεξηθό ππξήλα ηα λνπθιεόληα έρνπλ δηαζπαζηεί ζηα ζσκαηίδηα πνπ ηα
απαξηίδνπλ. Εδώ πεξηκέλνπκε ζηα θνπαξθ απηά λα έρεη αξζεί ε ζπκπεξίιεςε
θαη λα είλαη, ζε ειεύζεξε κνξθή, ζε ηζνξξνπία κε ηα γινπόληα (ην πιάζκα
θνπαξθ- γινπνλίσλ). Απηή ε εμσηηθή κνξθή ηεο ύιεο έρεη ηεξάζηηα ππθλόηεηα
(3-6 θνξέο ησλ ζσκαηηδίσλ), θαη ε ζεξκνθξαζία εθεί είλαη 170 MeV.
Η θαηάζηαζή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ εμηζνξξόπεζε ηεο βαξύηεηαο κέζσ
ηεο πίεζεο ησλ εθθπιηζκέλσλ λεηξνλίσλ. Σα θσηόληα πνπ δηαθεύγνπλ από έλαλ
αζηέξα λεηξνλίσλ έρνπλ κεηαηνπηζηεί βαξπηηθά ζην εξπζξό θαηά 25-35%.
Οη αζηέξεο λεηξνλίσλ θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ ζύζηαζε ηνπ ππξήλα
ηνπο.
Οη αδξνληθνί έρνπλ ζρεδόλ ζηαζεξή αθηίλα,11-12 ρηιηόκεηξα, θαη κάδα 1,21,8 ειηαθέο. Οη θνπαξθ-αδξνλίσλ είλαη ιίγν πην ζπκπαγείο. Σα θαζαξά
αζηέξηα θνπαξθ είλαη ζαλ ηεξάζηηνη αηνκηθνί ππξήλεο.
Οη αζηέξεο λεηξνλίσλ έρνπλ ηζρπξό καγλεηηθό πεδίν. Απηό δεκηνπξγείηαη
ιόγσ αλαθαηέκαηνο ηνπ ππέξξεπζηνπ κε ηελ θξπζηαιιηθή επηθάλεηα. Σα δύν
απηά κέξε έρνπλ δηαθνξεηηθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο γύξσ από ηνλ άμνλα ηνπ
αζηέξα, κε ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία ηζρπξόηαηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ (ην
ππέξξεπζην πεξηέρεη θαη ειάρηζηα θνξηηζκέλα πξσηόληα θαη ειεθηξόληα).

Καηαηάζζνληαη ζε
.Απνκνλσκέλνη ζεξκηθνί. Οη αζηέξεο λεηξνλίσλ δεκηνπξγνύληαη ζε εθξήμεηο
ζνππεξλόβα ΙΙ ζε ζεξκνθξαζία 20MeV. Η αθηηλνβνιία λεηξνλίσλ ςύρεη ηελ
επηθάλεηά ηνπο κεηά από 100000 έηε ζε 10 εθαηνκκύξηα βαζκνύο θαη ε
εθπνκπή ηεο θσηόζθαηξαο ηελ ςύρεη πεξαηηέξσ ζε κεξηθέο 100000 Κ. Μεηά από
κεξηθά εθ. έηε ςύρεηαη ηόζν, ώζηε λα κελ είλαη νπηηθά νξαηόο.
.Ράδην-παιζαξ. Έηζη νλνκάδεηαη έλαο πεξηζηξεθόκελνο αζηέξαο λεηξνλίσλ,
ζηνλ νπνίν ν άμνλαο πεξηζηξνθήο δελ ζπκπίπηεη κε ηνλ άμνλα ηνπ καγλεηηθνύ
πεδίνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο δηπιόο ινβόο λα εθπέκπεη ζρεηηθηζηηθή,
κε ζεξκηθή αθηηλνβνιία ζύκθσλα κε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ αζηέξα.
ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο απηή ε δέζκε ζαξώλεη ηε Γε καο. ηαδηαθά
επηβξαδύλεηαη ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ. Οη παιζαξ κε πεξηόδνπο θάησ από
100 ms νλνκάδνληαη millisecont παιζαξ. Οη πεξηζζόηεξνη βξίζθνληαη σο κέιε
ζε δηπιά ζπζηήκαηα (απνθηήζαλ κεγάιε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο κε ηνλ ίδην
κεραληζκό πνπ ε Γε επηηαρύλεη ηελ πεξηζηξνθή ηεο ιόγσ βαξπηηθήο
αιιειεπίδξαζεο κε ηε ειήλε).
πλήζσο εθπέκπνπλ ζε όια ηα κήθε θύκαηνο. ηα δηπιά πνπ ηνπο έρνπκε
αλαθαιύςεη, ζπλήζσο ζπλνδόο είλαη έλαο ι. λάλνο, αιιά κπνξεί λα είλαη
θαη άιινη αζηέξεο λεηξνλίσλ ή θνηλά άζηξα. Οη πξώηνη εμσπιαλήηεο πνπ
αλαθαιύςακε αλήθνπλ ζε αζηέξεο λεηξνλίσλ. Όηαλ ελώλνληαη δύν αζηέξεο
λεηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζύζηεκα, δεκηνπξγνύλ κηα καύξε ηξύπα, κε
μέζπαζκα αθηίλσλ γ.
Μηα ζπάληα πεξίπησζε είλαη ν δηπιόο παιζαξ PRS J0737-3039A+B. Πξόθεηηαη
γηα 2 παιζαξ, πνπ νη δέζκεο ηνπο ζαξώλνπλ ηε Γε. Έρνπλ κεηαμύ ηνπο
απόζηαζε κόιηο 1 εθαηνκκύξην ρηιηόκεηξα θαη κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε κε
αθξίβεηα ηηο ηξνρηέο ηνπο.
.Πάιζαξ αθηίλσλ Υ
Εδώ έρνπκε πάληα έλαλ πάιζαξ θαη έλα αζηέξη- ζπλνδό. Σν πάιζαξ έιθεη ύιε
από ηνλ ζπλνδό, ε νπνία ή δηαθεύγεη κε ειηαθό άλεκν από ην αζηέξη, ή
γεκίδεη ην όξην Roche ζε ζηελά δηπιά ζπζηήκαηα. Σν θαηλόκελν Νηόπιεξ καο
πξνδίδεη ηελ ύπαξμε ηνπ ζπλνδνύ. Η ιακπξόηεηα θαη ην καγλεηηθό πεδίν καο
παξαπέκπνπλ ζε αζηέξα λεηξνλίσλ θαη όρη ζε ι. λάλν. Γύξσ από ηνλ αζηέξα
λεηξνλίσλ ζρεκαηίδεηαη έλαο δίζθνο ζπζζώξεπζεο, όπνπ ην αέξην πιεζηάδεη
ζε ζπείξεο θαη ηειηθά πέθηεη ζε απηόλ. ηε δηαδηθαζία απηή ην αέξην
απνθηάεη ηεξάζηηεο ηαρύηεηεο, κέρξη 200000 km/s, αθνινπζώληαο ηηο
καγλεηηθέο γξακκέο ηνπ πάιζαξ. Τπνινγίδνπκε όηη κε απηή ηελ ηαρύηεηα 100
δηο ηόλνη αεξίνπ πέθηνπλ ζε ιίγα ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα ην δεπηεξόιεπην,
ζρεδόλ ζε ειεύζεξε πηώζε. Η αλαπήδεζε ηεο ύιεο απηήο ζηελ επηθάλεηα ηνπ
αζηέξα λεηξνλίσλ ή από ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ιίγν πξηλ θηάζεη ζε απηήλ ηελ
θάλεη λα ζεξκαλζεί ηόζν, ώζηε λα καο δώζεη κηα ιάκςε ζηελ αθηηλνβνιία Υ
(κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε αθηηλνβνιία). πλήζσο είλαη
αληρλεύζηκε θαη ζην νξαηό θσο. Σα λεαξά πάιζαξ έρνπλ αθόκε ηα λεθειώκαηά
ηνπο.(βιέπε ζεκείσζε 1)

Μαύξεο ηξύπεο
Οη καύξεο ηξύπεο νξίδνληαη κόλν από ηε βαξύηεηα, αιιά ε ύιε είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ γέλλεζή ηνπο. ρεκαηίδνληαη (νη αζηξηθέο) από ηελ
θαηάξξεπζε κεγάισλ αζηεξηώλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξκνππξεληθήο ηνπο
ζύληεμεο ή από ηελ ζπγρώλεπζε 2 αζηέξσλ λεηξνλίσλ κεγάιεο κάδαο.
Οξίδνληαη από ηελ κάδα ηνπο θαη ηελ ζηξνθνξκή ηνπο.
Οη γξήγνξα πεξηζηξεθόκελεο είλαη κηθξόηεξεο από ηηο κε πεξηζηξεθόκελεο.
Οη πεξηζηξεθόκελεο έρνπλ κηα εξγόζθαηξα, ην πεδίν έμσ από ηνλ νξίδνληα
γεγνλόησλ, όπνπ πξέπεη όιε ε ύιε λα πεξηθέξεηαη γύξσ από ηε καύξε ηξύπα.
Η εξγόζθαηξα έρεη νβάι ζρήκα θαη πεξηθπθιώλεη ηνλ νξίδνληα, θιείλνληαο
ζηνπο πόινπο. Μέζα ζηελ εξγόζθαηξα δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζηαηηθόο
παξαηεξεηήο, όια αθνινπζνύλ ηελ πεξηζηξνθή ηεο καύξεο ηξύπαο. Αθόκα θαη
ην θσο, θαη ν ίδηνο ν ρώξνο (θακπύισζε ρσξνρξόλνπ). Γύξσ από κηα κ. ηξύπα

κπνξεί λα ππάξμνπλ ηξνρηέο Κεπιεξ, όπσο ζηνπο πιαλήηεο γύξσ από ηνλ Ήιην.
Οη κ. ηξύπεο ζπκπεξηθέξνληαη θαζκαηηθά ζαλ κειαλά ζώκαηα. Έρνπλ ηνπο εμήο
λόκνπο (δπλακηθή κ. ηξύπαο).
1)Η επηθάλεηα ηνπ νξίδνληα γεγνλόησλ (ην όξην, όπνπ όηη πεξάζεη δελ
δηαθεύγεη ηεο κ. ηξύπαο, νύηε ην θσο) παίξλεη ηνλ ξόιν ηεο εληξνπίαο. Η
βαξύηεηα ηνπ νξίδνληα παίξλεη ηνλ ξόιν ηεο ζεξκνθξαζίαο. ε αζηξνλνκηθέο
(νρη κηθξνζθνπηθέο) καύξεο ηξύπεο ε ζεξκνθξαζία είλαη ειάρηζηε θαη δελ
παίδεη θαλέλαλ ξόιν.
2)Σν ζύλνιν ηεο επηθάλεηαο ηνπ νξίδνληα γεγνλόησλ δελ κπνξεί λα κεησζεί,
αλεμάξηεηα ηη ζα ζπκβεί (ζπγρώλεπζε 2 κ. ηξππώλ, ή ξνή πιηθνύ ζε απηήλ).
3)Δελ επηηπγράλεηαη πνηέ ζεξκνθξαζία 0.
Μεηξάκε ηελ κάδα κηαο κ. ηξύπαο έκκεζα, από ηελ θίλεζε αζηεξηώλ ή λεθώλ
πνπ πεξηθέξνληαη απηήο. Αθόκα, έρνπκε ηηο γξακκέο εθπνκπήο από ηε ζθόλε,
ην αέξην ή ην πιάζκα πνπ βξίζθεηαη θνληά ζε απηήλ.
Ο κεραληζκόο Blandford -Znajek καο ιέεη νηη είλαη δπλαηή ε εθξνή
πεξηζηξνθηθήο ελέξγεηαο από κηα κ. ηξύπα κέζσ ειεθηξνκαγλεηηζκνύ. Έλα
καγλεηηθό πεδίν κπνξεί λα θξελάξεη ηελ πεξηζηξνθή ηεο, όπσο ζηα πάιζαξ.
Απηή ε ελέξγεηα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ πιάζκαηνο
πνπ δηαθεύγεη κέζα από θάζεηνπο ζηνλ δίζθν πξνζαύμεζεο πίδαθεο. Σν πιάζκα
πνπ πεξηθέξεηαη ζηνλ νξίδνληα αλαγθάδεη ηηο καγλεηηθέο γξακκέο λα
ηπιηρηνύλε έληνλα, επηβξαδύλνληαο ηελ πεξηζηξνθή ηεο.
Γλσξίδνπκε πεξίπνπ 40 αζηξηθέο κ. ηξύπεο. ηηο 20 από απηέο ε κάδα είλαη
θαιά θαζνξηζκέλε, κεγαιύηεξε ησλ 3 ειηαθώλ. Ολνκάδνληαη θαη κηθξό-Κβάδαξ,
επεηδή έρνπλ ζπρλά πίδαθεο. Μεηά έρνπκε ηηο ελδηάκεζεο κ. ηξύπεο, κε 100100000 ει. κάδεο, πνπ ζα έπξεπε λα εληνπίζνπκε ζε ζθαηξσηά ζκήλε θαη
λάλνπο γαιαμίεο. Μέρξη ηώξα έρνπκε κόλν ελδείμεηο γηα ηελ ύπαξμε κεξηθώλ
(πνιύ ιακπξέο πεγέο αθηίλσλ Υ). Σέινο, έρνπκε ηηο ηεξάζηηεο κ. ηξύπεο ζηα
θέληξα ησλ γαιαμηώλ. ε 50 θνληηλνύο γαιαμίεο ερνπκε κεηξήζεη κε αθξίβεηα
ηηο κάδεο ηνπο, όρη όκσο θαη ηηο πεξηζηξνθέο ηνπο. Έρνπλ εθαηνκκύξηα σο
δηζεθαηνκκύξηα ειηαθέο κάδεο.
εκείσζε 1
Τπάξρεη κηα θαηεγνξία αζηέξσλ λεηξνλίσλ κε πνιύ ηζρπξό καγλεηηθό πεδίν,
ηα magnetars. Μέρξη πξόζθαηα ήηαλ κπζηήξην ε δεκηνπξγία ηνπο. ην 16000
εηώλ θσηόο καθξηά θαη κόιηο κεξηθώλ εθ. εηώλ ειηθίαο ηεξάζηην αζηξηθό
ζκήλνο Westerlund 1 αλαθαιύθηεθε έλα ηέηνην αζηέξη ην 2005. Ήηαλ από ηόηε
κπζηήξην, γηαηί από παξαηεξήζεηο απηνύ θαη ησλ θνληηλώλ ηνπ αζηέξσλ ην
ζπκπέξαζκα ήηαλ όηη ην αξρηθό, πξηλ ηελ θαηάξξεπζή ηνπ αζηέξη, πξέπεη λα
ήηαλ 40 ειηαθώλ καδώλ. Έηζη ζα έπξεπε λα ππήξρε κηα καύξε ηξύπα θαη όρη
έλα αζηέξη λεηξνλίσλ.
Σώξα όκσο βξέζεθε έλα αζηέξη ζην ζκήλνο, καθξηά από ηνλ αζηέξα λεηξνλίσλ,
πνπ θηλείηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα ζρεηηθά κε ηα άιια άζηξα ηνπ ζκήλνο. Η
κεγάιε ηαρύηεηα απηή νθείιεηαη ζηνλ βίαην εμνζηξαθηζκό ηνπ από έλα δηπιό
ζύζηεκα, ιόγσ έθξεμεο ζνππεξλόβα ηνπ ζπλνδνύ ηνπ. Σν αζηέξη απηό κε ην
όλνκα Westerlund 1-5 έρεη έλα κνλαδηθό δαθηπιηθό απνηύπσκα, ηελ ηδηαίηεξε
ρεκηθή ζύζηαζή ηνπ. Έρεη αζπλήζηζηα πνιύ άλζξαθα, ήιηνλ θαη άδσην θαη
πνιύ ιίγν νμπγόλν, θάηη πνπ δηθαηνινγείηαη κόλν κε αιιειεπίδξαζε κε ηα
εμσηεξηθά ζηξώκαηα άιινπ αζηέξα. Καλνληθά ν άλζξαθαο εκθαλίδεηαη όηαλ
κεησζεί ζεκαληηθά ην πδξνγόλν θαη ην άδσην.
Σα 2 αζηέξηα είραλ αξρηθά κάδεο 41 θαη 35 ειηαθέο αληίζηνηρα, κε ην
κηθξόηεξν λα εμειηρηεί ηειηθά ζε magnetar. Ο κεγάινο ζπλνδόο έγηλε
γξήγνξα ππεξγίγαληαο. ε δηπιά ζπζηήκαηα κεηαθέξεηαη ζε απηήλ ηε θάζε
πνιύ ύιε ζηνλ ζπλνδό. Ελώ ε εμέιημή ηνπ ήηαλ αξρηθά πην αξγή από απηή ηνπ
ζπλνδνύ ηνπ, ιόγσ ηνπ πιηθνύ πνπ απνξξνθνύζε από ηνλ ζπλνδό ηνπ
εμειίρηεθε γξήγνξα θαη κέζσ ζπληήμεσλ παξήγαγε κεηαμύ άιισλ θαη άλζξαθα.
Ο ζπλνδόο Westerlund 1-5 έιαβε έλα κέξνο ηνπ άλζξαθα κέζσ ηνπ εληόλνπ
αζηξηθνύ αλέκνπ πνπ ηνλ απνγύκλσζε από ηα εμσηεξηθά ηνπ ζηξώκαηα. Εηζη
εμεξξάγε ν αξρηθά κηθξόηεξνο ζπλνδόο σο ζνππεξλόβα ΙΙ πξηλ ηνλ Westerlund

1-5, αιιά είρε ράζεη ηόζε κάδα από ηνλ αζηξηθό ηνπ άλεκν, ώζηε ηειηθά λα
κελ δεκηνπξγήζεη κ. ηξύπα, αιιά αζηέξη λεηξνλίσλ. Σν ξεύκα ύιεο πνπ
δερόηαλ ην αζηέξη πξηλ γίλεη magnetar επηηάρπλε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ αζηέξα
κε απνηέιεζκα λα δπλακώζεη πνιύ ην καγλεηηθό ηνπ πεδίν.

