
Μηχανισμός των Pulsars 



Pulsars: Σαν φάροι; 

Περιστρεφόμενη ακτίνα φωτός 
 
Ποια είναι η πηγή φωτός;  
Δεν είναι θερμικής φύσης όπως από τη 

λάμπα του φάρου δηλαδή δεν είναι η 
θερμότητα ενός περιστρεφόμενου αστέρα 
νετρονίων (θερμική ενέργεια = αιτία 
ακτινοβολίας κανονικών αστέρων) 

 



Θυμηθείτε το Μαγνητικό πεδίο 

 
και την περιστροφή… 



Θυμηθείτε το κύκλοτρο 
Σε τι χρησιμεύει; 

   
 

 
 
  

Στην επιτάχυνση e και q ώστε να συγκρουστούν με 
άτομα και πυρήνες και να δούμε τι βγαίνει από τη 
σύγκρουση 





Τα αποτελέσματα της 
σύγκρουσης 

   



Συγχρονισμός 
για να υπάρχει επιτάχυνση 

 Υπάρχει όριο; H θεωρία της σχετικότητας 
λέει ότι δεν μπορεί να επιταχυνθεί σε υ>c, 
αναπτύσσεται αδράνεια. To κύκλοτρο 
κάπου χάνει το συγχρονισμό της ώθησης 
επιτάχυνση (σταθερό μαγνητικό και  

Αυτό το κάνει το σύγχροτρο = 
μεταβαλλόμενο χρονικά μαγνητικό  πεδίο 
που συγχρονίζεται με τη δέσμη 
σωματιδίων αυξανόμενης κινητικής 
ενέργειας υ<~99.99999% c  



Fermilab Tevatron 1TeV 
 

   
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tevatron�


What Happens There 

   
 



CERN 

   

 Large Hadron Collider (LHC),  συγκρούσεις PP στα 14 TeV 
Βαρείς πυρήνες (μολύβδου) στα 1.5 PeV 

http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider�


��The Large Hadron Collider 
http://hands-on-cern.physto.se/ani/acc_lhc_atlas/lhc_atlas.swf 



Ακτινοβολία Synchrotron  
 

Πρέπει να έχουμε πολλά e με υψηλή ταχύτητα και προς την ίδια 
διεύθυνση 



… και πάλι 



Γη 



Ταχέως περιστρεφόμενη! 



Κεκλιμένος περιστροφέας 

συστατικά:   
 Ισχυρό μαγνητικό πεδίο 
 Ταχεία περιστροφή 
 Κλίση του άξονα του μαγνητικού πεδίου ως 

προς τον άξονα περιστροφής 
 

Τι σχέση έχει η κλίση;  
 
 



 
 
Μοντέλο φάρου 
 
Περιστρεφόμενη 
δέσμη φωτονίων 
Εάν δεν περιστρέφεται τα e 
θα πήγαιναν πάνω στις 
μαγνητικές γραμμές από τον 
ένα πόλο στον άλλο (μικρή 
διαδρομή).  Τώρα που 
περιστρέφεται θα πρέπει να 
περιστρέφονται κι αυτά πολύ 
γρήγορα για να προλαβαίνουν 
το μαγνητικό πεδίο 



Διαφορά 
1. Η δέσμη σαρώνει το χώρο και ο παρατηρητής  

που είναι στη διεύθυνσή της παρατηρεί σειρά 
παλμών σε κανονικά Δt (msec- (1/10 sec). Η 
δέσμη εντοπίζεται στην επιφάνεια κώνου και όχι 
στο εσωτερικό του κώνου 

2. Σήμα κι από τις δύο μεριές κώνου (κύριος και 
ενδιάμεσος παλμός) 

 
[Millisecond pulsars είναι ειδική περίπτωσηare a special 

class: they have been ‘spun up’ through later 
interactions with a binary companion star.] 

 
But energy is being lost, so they must (and do) 

slow down   This is readily observed  



Μηχανισμός ακτινοβολίας 
Ταχεία περιστροφή+Ισχυρά μαγνητικά πεδία 1012 

G =επαγωγή ισχυρά ηλεκτρικά κοντά στην 
επιφάνεια-εξαναγκάζουν φορτία να 
απομακρυνθούν από επιφάνεια ΑΝ= από τους 
πόλους φεύγουν παράλληλα προς δυναμικές 
γραμμές μαγνητικού πεδίου-επιταχύνονται 
προσπαθώντας να ακολουθήσουν 
καμπυλωμένες γραμμές και ακτινοβολούν 
σύγχροτρο (radio) 

Άρα γύρω από αστέρα νετρονίων υπάρχει μαγνητόσφαιρα γεμάτη 
πλάσμα που συμπεριστρέφεται με την ίδια ω (κύλινδρος 
R=c/ω=105 RAN  B= 106 G) 





Εξαϋλώσεις (e, e+) οδηγούν σε  ακτίνες γ έξω από τη 
μαγνητόσφαιρα; 



Crab pulsar X-ray flux 

the gamma-ray pulsar results (2000) from EGRET detector on broad of Compton  
Gamma-ray Observatory launched in 1991  



Fermi gamma-ray satellite launched 
in 2008, which can detect photons 
between 100MeV to 100 GeV 



Αστρική έκρηξη το 

1054 π.Χ 

《宋史·天文志》：「宋至和元年五月己丑，

客星出天關東南可數寸，歲餘稍末。」 《宋

會要》：「嘉佑元年三月，司天監言：『客

星沒，客去之兆也』。初，至和元年五月，

晨出東方，守天關。晝如太白，芒角四齣，

色赤白，凡見二十三日。」 

 “On the 1st year of the Chih-ho reign period, 

7th month, 22nd day [August 27, 1054] ... Yang 

Wei-te said 'I humbly observe that a guest star 

has appeared. Above the star in question there is 

a faint glow, yellow in color……….”. 



Ολική ισχύς φάσματος  Νεφελώματος  3 x 1038 erg/sec 
Όχι μόνο ποσότητα αλλά και υψηλή ποιότητα (μεγάλες 
ενέργειες).  
Παρατήρηση : Επιβράδυνση άφιξης παλμών = 
επιβράδυνση περιστροφής pulsar αρκεί για να εξηγήσει 
την ισχύ που χάνει το νεφέλωμα 
 
Ποια είναι η προέλευση ενέργειας του νεφελώματος 
του Καρκίνου;  
 
Τι έμεινε από την έκρηξη;  
 
 
2 χρόνια πριν την ανακάλυψη του 1ου pulsar  οι 
Wheeler & Pacini προέβλεψαν ότι η ενέργεια του 
νεφελώματος προέρχεται από περιστρεφόμενο αστέρα 
νετρονίων. 



Οι αστέρες νετρονίων επιβραδύνονται με την πάροδο του χρόνου 
Υπάρχουν όμως χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες παρατηρούνται ξαφνικές 
επιταχύνσεις στην περιστροφή τους. Αυτά τα επιταχυντικά γεγονότα 
ονομάζονται ¨glitches¨ και πιθανότατα οφείλονται σε κάποιο αστρικό 
σεισμό 



Επιβράδυνση-ασυνέχειες 
– Αστροσεισμοί στην επιφάνεια 

Το παραπάνω φαινόμενο πιστεύεται ότι οϕείλεται στα 
υπέρρευστα νετρόνια, που ϐρίσκονται στο εσωτερικό του 
αστέϱα νετρονίων. Καθώς ο αστέρας ακτινοβολεί, χάνει 
σταδιακά ενέργεια και η ταχύτητα περιστροϕής του φλοιού 
του μειώνεται, ενώ το εσωτερικό του, που ϐρίσκεται σε 
υπέρρευστη κατάσταση συνεχίζει να περιστρέϕεται με 
σταθερή ταχύτητα. Τα υπέρρευστα νετρόνια σχηματίζουν 
δίνες όπου κάποιες απ΄ αυτές ¨κολλάνε¨ με το ένα άκρο τους 
στην εσωτερική επιϕάνεια του φλοιού, ενώ το άλλο άκρο τους 
εκτείνεται μέχρι το εσωτερικό του αστέρα. Καθώς ο φλοιός 
επιβραδύνεται, οι δίνες αυτές ¨τεντώνονται¨ και όταν η τάση 
εϕελκυσμού, που υϕίστανται γίνει πολύ μεγάλη, προκαλούν 
ένα απότομο τράνταγμα στο φλοιό, που συνοδεύεται από μια 
ξαϕνική επιτάχυνση αυτού.  

 



Σε αναλογία… 

 Στον σεισμό τα Χριστούγεννα 2005, ο μέσος «Βόρειος 
Πόλος" μετατοπίστηκε ανατολικά περίπου  2.5 cm ...  
 

 Ο σεισμός μείωσε τη διάρκεια της ημέρας κατά 2.68 μsec 
γιατί επιτάχυνε την περιστροφή της Γης ....  
 

 Η πεπλάτυνση της Γης μειώθηκε ελάχιστα περίπου 1/10 
δισ.  
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