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ετών για τα στοιχεία του Γαλαξία μας
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Μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ότι οι συγχωνεύσεις αστέ-
ρων νετρονίων ήταν ο μόνος τρόπος για να παραχθούν 
βαριά στοιχεία (βαρύτερα από τον ψευδάργυρο). Αυτές οι 
συγχωνεύσεις περιλαμβάνουν τον συνδυασμό των υπο-
λειμμάτων δύο τεράστιων αστεριών σε ένα διπλό σύστημα.

Αλλά γνωρίζουμε ότι τα βαριά στοιχεία παρήχθησαν για 
πρώτη φορά όχι πολύ μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, όταν το 
σύμπαν ήταν πραγματικά πολύ νέο. Τότε, δεν είχε περάσει 
αρκετός χρόνος ώστε να εμφανισθούν ακόμα συγχωνεύσεις 
αστέρων νετρονίων. Έτσι, χρειαζόταν μια άλλη πηγή για να 
εξηγήσει την παρουσία πρώιμων βαρέων στοιχείων στον 
Γαλαξία μας.

Η ανακάλυψη ενός αρχαίου αστεριού του SMSS J2003-
1142 στην άλω του Γαλαξία μας - που είναι η περίπου 
σφαιρική περιοχή που περιβάλλει τον Γαλαξία μας - παρέ-
χει τα πρώτα στοιχεία για μια άλλη πηγή βαρέων στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένου του ουρανίου και πιθανώς του 
χρυσού.

Γύρω από τον Γαλαξία μας, υπάρχει ένα «φωτοστέφανο», 
μια άλως, που αποτελείται από καυτά αέρια, το οποίο τρο-
φοδοτείται συνεχώς με υλικό που εκτοξεύεται από αστέρια 
που γεννιούνται ή πεθαίνουν. Μόνο το 1% των αστεριών 
του γαλαξία βρίσκεται στην άλω αυτή.

Στην έρευνά μας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο 
Nature, δείχνουμε ότι τα βαριά στοιχεία που εντοπίστηκαν 
στο SMSS J2003-1142 πιθανόν να παρήχθησαν, όχι από 
συγχώνευση αστέρων νετρονίων, αλλά μέσω της κατάρρευ-
σης και της έκρηξης ενός ταχέως περιστρεφόμενου αστέρα 
με ισχυρό μαγνητικό πεδίο και μάζα περίπου 25 φορές 
περισσότερο από αυτήν του Ηλίου μας.

Ονομάζουμε αυτόν τον τύπο έκρηξης «μαγνητοστροφικό 
υπερκαινοφανή».

u
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Αστρική αλχημεία
Πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι οι 

συγχωνεύσεις αστέρων νετρονίων 
αποτελούν πράγματι μία πηγή για 
τα βαρέα στοιχεία στον γαλαξία μας. 
Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτό 
συμβαίνει όταν δύο αστέρια νετρονί-
ων σε ένα διπλό σύστημα συγχωνεύ-
ονται σε ένα γεγονός που ονομάζεται 
«kilonova». Αυτή η διαδικασία παρά-
γει βαριά στοιχεία.

Τα συστήματα διπλών αστέρων πε-
ριέχουν δύο αστέρια που περιστρέ-
φονται γύρω από ένα κοινό κέντρο 
μάζας. Η συγχώνευση αστέρων 
νετρονίων είναι ένας τύπος αστρικής 
σύγκρουσης που συμβαίνει μεταξύ 
δύο αστέρων νετρονίων σε ένα διπλό 
σύστημα. Αυτή η διαδικασία μπορεί 
να παράγει βαριά στοιχεία.

Ωστόσο, τα υπάρχοντα μοντέλα της 
χημικής εξέλιξης του Γαλαξία μας 
δείχνουν ότι οι συγχωνεύσεις αστέ-
ρων νετρονίων από μόνες τους δεν 
θα μπορούσαν να έχουν δημιουργή-
σει τα συγκεκριμένα μοτίβα στοιχεί-
ων που βλέπουμε σε πολλά αρχαία 
αστέρια, συμπεριλαμβανομένου του 
SMSS J2003-1142. Λείψανο από το 
πρώιμο σύμπαν το SMSS J2003-1142 
παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 
2016 από την Αυστραλία και στη συ-
νέχεια ξανά τον Σεπτέμβριο του 2019 
χρησιμοποιώντας ένα τηλεσκόπιο 
στο Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο 
στη Χιλή.

Από αυτές τις παρατηρήσεις, 
μελετήσαμε τη χημική σύνθεση του 
αστεριού. Η ανάλυσή μας αποκάλυψε 
περιεκτικότητα σε σίδηρο περίπου 
3.000 φορές χαμηλότερη από αυτή 
του Ηλίου. Με άλλα λόγια, το SMSS 
J2003-1142 είναι χημικά πρωτόγονο.

Τα στοιχεία που παρατηρήσαμε σε 
αυτό πιθανότατα παρήχθησαν από 
ένα μοναδικό μητρικό αστέρα, αμέ-
σως μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

επί του 
τηλεσκοπίου
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Υπογραφές ενός 
καταρρεύσαντος 
αστεριού 
που περιστρεφόταν
γρήγορα

Η χημική σύνθεση του SMSS J2003-1142 
μπορεί να αποκαλύψει τη φύση και τις ιδι-
ότητες του μητρικού αστέρα του. Ιδιαίτερα 
σημαντικές είναι οι ασυνήθιστα υψηλές 
ποσότητες αζώτου, ψευδαργύρου και 
βαρέων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου 
του ευρωπίου και του ουρανίου.

Τα υψηλά επίπεδα αζώτου στο SMSS 
J2003-1142 υποδηλώνουν ότι το μητρικό 
αστέρι είχε ταχεία περιστροφή, ενώ τα 
υψηλά επίπεδα ψευδαργύρου δείχνουν 
ότι η ενέργεια της έκρηξης ήταν περίπου 
δέκα φορές μεγαλύτερη από ότι σε έναν 
«τυπικό» υπερκαινοφανή  - πράγμα που 
σημαίνει ότι θα ήταν ένας υπερκαινοφα-
νής. Επίσης, μεγάλες ποσότητες ουρανίου 
θα απαιτούσαν την παρουσία πάμπολλων 
νετρονίων.

Τα βαριά στοιχεία που μπορούμε να 
παρατηρήσουμε στο SMSS J2003-1142 
σήμερα είναι όλα στοιχεία που αποδεικνύ-
ουν ότι αυτό το αστέρι δημιουργήθηκε ως 
αποτέλεσμα μιας πρώιμης έκρηξης μαγνη-
τοστροφικού υπερκαινοφανούς.

Η εργασία μας παρείχε επομένως την 
πρώτη ένδειξη ότι τα μαγνητοστροφικά 
γεγονότα υπερκαινοφανών αποτελούν 
πηγή βαρέων στοιχείων στον Γαλαξία μας 
(παράλληλα με τις συγχωνεύσεις αστέρων 
νετρονίων).

Τι γίνεται με τις 
συγχωνεύσεις 
αστέρων νετρονίων;

Αλλά πώς ξέρουμε ότι δεν ήταν μόνο οι συγχωνεύ-
σεις αστέρων νετρονίων που οδήγησαν στα συγκεκρι-
μένα στοιχεία που βρίσκουμε στο SMSS J2003-1142; 
Ιδού μερικοί λόγοι που υποστηρίζουν κάτι τέτοιο.

Στην υπόθεσή μας, ένας μοναδικός μητρικός αστέρας 
θα είχε παράξει όλα τα στοιχεία που παρατηρούνται 
στο SMSS J2003-1142. Από την άλλη πλευρά, θα χρει-
αζόταν πολύ, πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνουν 
τα ίδια στοιχεία μόνο μέσω συγχωνεύσεων αστέρων 
νετρονίων. Αλλά αυτός ο χρόνος δεν υπήρχε καν, τόσο 
νωρίς στον σχηματισμό του Γαλαξία, όταν και παρή-
χθησαν αυτά τα στοιχεία.

Επίσης, οι συγχωνεύσεις αστέρων νετρονίων 
δημιουργούν μόνο βαριά στοιχεία, οπότε θα έπρεπε 
να έχουν προκύψει πρόσθετες πηγές, όπως κανονι-
κοί υπερκαινοφανείς, για να εξηγήσουν άλλα βαριά 
στοιχεία, όπως το ασβέστιο, που παρατηρήθηκαν 
στο SMSS J2003-1142. Αυτό το σενάριο, αν και είναι 
δυνατόν, είναι πιο περίπλοκο και επομένως λιγότερο 
πιθανό.

Το μοντέλο μαγνητοστροφικών υπερκαινοφανών όχι 
μόνο παρέχει καλύτερη προσαρμογή των δεδομένων, 
αλλά μπορεί επίσης να εξηγήσει τη σύνθεση του SMSS 
J2003-1142 μέσω ενός και μοναδικού γεγονότος. Θα 
μπορούσαν να είναι συγχωνεύσεις αστέρων νετρονί-
ων, μαζί με μαγνητοστροφικούς υπερκαινοφανείς, που 
θα μπορούσαν να εξηγήσουν από κοινού πώς δημι-
ουργήθηκαν όλα τα βαριά στοιχεία του Γαλαξία μας.

David Yong, Ακαδημαϊκός, Σχολή Έρευνας Αστρονο-
μίας και Αστροφυσικής, Australian National University 
και Gary Da Costa, Ομότιμος Καθηγητής Αστρονομίας, 
Australian National University
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Οι αστροφυσικοί 
του Στάνφορντ αναφέρουν 

την πρώτη ανίχνευση φωτός 
πίσω από μια μαύρη τρύπα

Μετάφραση-Επιμέλεια: Μάρκος Ψαρρός

Από τον TAYLOR KUBOTA

Εκπληρώνοντας μια πρόβλεψη της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας του 
Αϊνστάιν, οι ερευνητές ανέφεραν τις πρώτες καταγραφές 

εκπομπών ακτίνων Χ από τη μακρινή πλευρά μιας μαύρης τρύπας. 

Παρακολουθώντας τις ακτίνες Χ να εκτοξεύονται στο Σύμπαν από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο 
ενός γαλαξία 800 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, ο αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ Dan 
Wilkins, παρατήρησε ένα ενδιαφέρον μοτίβο. Κατέγραψε μια σειρά από φωτεινές εκλάμψεις ακτίνων Χ - συναρπα-
στικές, αλλά όχι πρωτόγνωρες - και στη συνέχεια, τα τηλεσκόπια κατέγραψαν κάτι απροσδόκητο: επιπλέον εκλάμ-
ψεις ακτίνων Χ που ήταν μικρότερες, μεταγενέστερες και διαφορετικών «χρωμάτων» από τις φωτεινές εκλάμψεις.

Σύμφωνα με τη θεωρία, αυτές οι φωτεινές αντηχήσεις ήταν συνεπείς με τις ακτίνες Χ που αντανακλούνται πίσω 
από τη μαύρη τρύπα - αλλά ακόμη και μια βασική κατανόηση των μαύρων τρυπών μας λέει ότι αυτό είναι ένα 
παράξενο μέρος για να προέλθει από αυτό το φως.

Εικόνα 1: Εικόνα που απεικονίζει τη διαδικασία με την οποία μπορεί να 
παρατηρηθεί φως ακτίνων Χ από πίσω από μια μαύρη τρύπα (Credit: ESA)
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«Οποιοδήποτε φως μπαίνει σε μια μαύρη 
τρύπα δεν βγαίνει, οπότε δεν θα πρέπει να 
μπορούμε να δούμε τίποτα πίσω από τη 
μαύρη τρύπα», δήλωσε ο Wilkins, ερευ-
νητής επιστήμονας στο Ινστιτούτο Kavli 
για την Αστροφυσική των Σωματιδίων 
και την Κοσμολογία στο Stanford και στο 
Εθνικό Εργαστήριο Επιταχυντών SLAC. 
Ωστόσο, αυτό που καθιστά δυνατή αυτήν 
την παρατήρηση είναι ένα άλλο παράξενο 
χαρακτηριστικό της μαύρης τρύπας. «Ο 
λόγος που μπορούμε να το δούμε είναι 
επειδή αυτή η μαύρη τρύπα στρεβλώνει το 
χώρο, κάμπτει (λυγίζει) το φως και στρέφει 
μαγνητικά πεδία γύρω από τον εαυτό της», 
εξήγησε ο Wilkins.

Η περίεργη ανακάλυψη, που περιγράφε-
ται λεπτομερώς σε ένα άρθρο που δημοσι-
εύτηκε στις 28 Ιουλίου 2021 στο Nature, 
είναι η πρώτη άμεση παρατήρηση φωτός 
πίσω από μια μαύρη τρύπα - ένα σενάριο 
που είχε προβλεφθεί από τη Γενική Θεω-
ρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν, αλλά 
δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, μέχρι τώρα.

«Πριν από πενήντα χρόνια, όταν οι αστρο-
φυσικοί άρχισαν να εικάζουν για το πώς το 
μαγνητικό πεδίο μπορεί να συμπεριφέρεται 
κοντά σε μια μαύρη τρύπα, δεν είχαν ιδέα 
ότι κάποια μέρα θα μπορούσαμε να έχουμε 
τις τεχνικές για να παρατηρήσουμε αυτό το 
φαινόμενο άμεσα και να δούμε τη Γενική 
Θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν σε 
δράση», είπε ο Roger Blandford, συν-συγ-
γραφέας της εργασίας, που κατέχει την 
έδρα του Καθηγητή Luke Blossom στη 
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και 
Επιστημών, και είναι Καθηγητής Φυσικής 
στο Πανεπιστήμιο Stanford και Καθηγητής 
Φυσικής Σωματιδίων και Αστροφυσικής 
στο SLAC.

Πώς να «δείτε» μια μαύρη τρύπα
Το αρχικό κίνητρο πίσω από αυτήν 

την έρευνα ήταν για να μάθουμε περισ-
σότερα για ένα μυστηριώδες χαρακτη-
ριστικό ορισμένων μαύρων τρυπών, 
που ονομάζεται κορώνα ή στέμμα. 
Υλικό που πέφτει σε μια υπερμεγέθη 
μαύρη τρύπα τροφοδοτεί τις λαμπρό-
τερες συνεχόμενες πηγές φωτός στο 
Σύμπαν, και καθώς το κάνει, σχηματίζει 
ένα στέμμα γύρω από τη μαύρη τρύπα. 
Αυτό το φως - το οποίο είναι φως 
ακτίνων Χ - μπορεί να αναλυθεί για να 
χαρτογραφίσει και να χαρακτηρίσει μια 
μαύρη τρύπα.

Η κύρια θεωρία για το τι είναι ένα 
στέμμα ξεκινά με το αέριο να γλιστρά 
στη μαύρη τρύπα όπου υπερθερμαίνε-
ται σε εκατομμύρια βαθμούς. Σε αυτή 
τη θερμοκρασία, τα ηλεκτρόνια διαχω-
ρίζονται από τα άτομα, δημιουργώντας 
ένα μαγνητισμένο πλάσμα. Πιασμένο 
στην ισχυρή περιστροφή της μαύρης 
τρύπας, το μαγνητικό πεδίο είναι τόσο 
ψηλά πάνω από τη μαύρη τρύπα και 
στριφογυρίζει τόσο πολύ γύρω από τον 
εαυτό του, που τελικά σπάει τελείως - 
μια κατάσταση που υπενθυμίζει τόσο 
πολύ αυτό που συμβαίνει γύρω από 
τον δικό μας Ήλιο και από το οποίο 
δανείστηκε το όνομα «κορώνα».

«Αυτό το μαγνητικό πεδίο που δένεται 
και στη συνέχεια σφίγγεται κοντά στη 
μαύρη τρύπα θερμαίνει τα πάντα γύρω 
της και παράγει αυτά τα ηλεκτρόνια υψη-
λής ενέργειας που στη συνέχεια παρά-
γουν τις ακτίνες-Χ», δήλωσε ο Wilkins.

Καθώς ο Γουίλκινς έριξε μια πιο 
προσεκτική ματιά για να ερευνήσει την 
προέλευση των εκλάμψεων, είδε μια 

σειρά μικρότερων εκλάμψεων. Αυτές, 
όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, είναι 
οι ίδιες εκλάμψεις ακτίνων-Χ αλλά 
αντανακλώνται από το πίσω μέρος του 
δίσκου - μια πρώτη ματιά στη μακρινή 
πλευρά μιας μαύρης τρύπας.

 «Δημιουργώ θεωρητικές προβλέψεις 
για το πώς θα μας εμφανίζονται αυτά τα 
φαινόμενα ηχούς για μερικά χρόνια», είπε 
ο Wilkins. «Τα είχα δει ήδη στη θεωρία 
που ανέπτυξα, οπότε μόλις τα είδα στις 
παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου, μπορού-
σα να καταλάβω τη σύνδεση».

Μελλοντικές παρατηρήσεις
Η αποστολή για τον χαρακτηρισμό και 

την κατανόηση των κορωνών συνεχί-
ζεται και θα απαιτήσει περισσότερες 
παρατηρήσεις. Ένα μέρος αυτών των 
παρατηρήσεων θα γίνει με το αστερο-
σκοπείο ακτίνων-Χ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) με το 
όνομα Athena (Advanced Telescope for 
High-ENergy Astrophysics). Ως μέλος 
του εργαστηρίου του Steve Allen, 
Καθηγητή Φυσικής στο Stanford και 
Φυσικής Σωματιδίων και Αστροφυσικής 
στο SLAC, ο Wilkins βοηθά στην ανά-
πτυξη τμήματος του ανιχνευτή Wide 
Field Imager για το Athena.

«Έχει έναν πολύ μεγαλύτερο καθρέφτη 
από ό,τι είχαμε ποτέ σε ένα τηλεσκόπιο 
ακτίνων-Χ και θα μας επιτρέψει να έχουμε 
εικόνες υψηλότερης ανάλυσης σε πολύ 
μικρότερους χρόνους παρατήρησης», 
δήλωσε ο Wilkins. «Έτσι, η εικόνα που 
αρχίζουμε να παίρνουμε από τα δεδομέ-
να αυτή τη στιγμή θα γίνει πολύ πιο ξεκά-
θαρη με αυτά τα νέα αστεροσκοπεία».

Συν-συγγραφείς αυτής της έρευνας είναι από το Πανεπιστήμιο Saint Mary (Καναδάς), το Ολλανδικό Ινστιτούτο Διαστη-
μικής Έρευνας (SRON), το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Αυτή η εργασία υποστηρίχθηκε από τα προγράμματα NASA NuSTAR και XMM-Newton Guest Observer, μια υποτροφία 
Kavli στο Πανεπιστήμιο του Stanford και το V.M. Willaman Endowment στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Εικόνα 2: Οι ερευνητές παρατήρησαν 
φωτεινές φωτοβολίδες εκπομπών ακτί-
νων Χ, που παράγονται καθώς το αέ-
ριο πέφτει σε μια υπερμεγέθη μαύρη 
τρύπα. Οι φωτοβολίδες αποτελούσαν 
την ηχώ από το αέριο που έπεφτε στη 
μαύρη τρύπα και καθώς οι φωτοβο-
λίδες υποχωρούσαν, παρατηρήθηκαν 
μικρές αναλαμπές ακτίνων Χ-που 
αντιστοιχούν στην αντανάκλαση των 
φωτοβολίδων από τη μακρινή πλευρά 
του δίσκου, κυρτωμένες (λυγισμένες) 
γύρω από τη μαύρη τρύπα από το 
ισχυρό βαρυτικό της πεδίο. (Η εικόνα 
πιστώνεται στον: Dan Wilkins)
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