
Πρόβλεψη αστέρων νετρονίων 

  
 



Η μοίρα των αστέρων μεγάλης 
μάζας είναι η κατάρρευση; 

 
 
 
 
 
 
Η ιστορία των αστέρων νετρονίων ξεκινάει το 1932 όπου ο J. Chadwick, 

ανακάλυψε το νετρόνιο ως ένα στοιχειώδες σωματίδιο. Το 1934 οι 
αστρονόμοι Walter Baade και Fritz Zwicky, πρότειναν για πρώτη φορά την 
ύπαρξη των αστέρων νετρονίων, διατυπώνοντας την ϑεωϱία ότι όταν ένα 
πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο ϐρεθούν σε συνθήκες εξαιρετικά υψηλών 
πιέσεων, δημιουργείται ένα νετρόνιο. Τέτοιες συνθήκες υψηλών πιέσεων 
επικρατούν στο εσωτερικό ενός υπό κατάρρευση αστέρα, οπότε αυτός 
μπορεί να καταλήξει στον σχηματισμό ενός αστέρα νετρονίων. Η ϐαρυτική 
πίεση, που τείνει να συμπιέσει τον αστέρα ακόμα περισσότερο, 
εξισορροπείται από μια αντίθετης κατεύθυνσης πίεση, που δημιουργούν τα 
εκϕυλισμένα νετρόνια. 

 

Μπορεί να υπάρξει «νέα φυσική» που να αναχαιτίσει τη 
βαρυτική κατάρρευση πέρα από το όριο Chandrasekhar 
 
Πώς θα είναι ένα τέτοιο πτώμα;  



 Πρόβλεψη των αστέρων Νετρονίων! 
 e– + p + n + νετρίνο. Εάν νετρόνια 

ελεύθερα σωματίδια τέλειο αέριο φερμιονίων 
στην παρόμοια, η σχετικιστική περιγραφή 
υδροστατικής ισορροπίας 

 Για Μ=1.4 Μ  
 R=1.5 x.106 cm~15 km πόλη 
 Μέση πυκνότητα 2 x 1014 gr/cm3 
 1 νετρόνιο έχει ρ=m/V= 4 x 1014 gr/cm3 ! 
 Σαν ατομικός πυρήνας; Tί τον συγκρατεί; 

Ιδιοβαρύτητά του, πυρηνικές δυνάμεις 
μεταξύ νετρονίων 
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Όσο ένα βουνό αλλά με μάζα όσο ο Ήλιος 

Ποια είναι η βαρύτητά του; Ποια η ταχ. 
διαφυγής; υδ >c/2 

Θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι πυρηνικές 
αλληλεπιδράσεις νετρονίων και σχετικιστικές 
διορθώσεις στη νευτώνεια θεωρία.  



Η εσωτερική δομή - σύγχρονο μοντέλο  

 
  



Ανάμεσα στις παράξενες ιδίότητες των αστέρων 
νετρονίων είναι η υπερευστότητα και η 

υπεραγωγιμότητα 
 
 Στερεός εξωτερικός 

φλοιός από βαρείς 
πυρήνες και e . 
Εσωτερικά νετρόνια και 
αρκετά βαθιά αποτελείται 
από ένα υπερρευστό, 
υπεραγώγιμο πυρήνα 
που περιβάλλεται από 
έναν υπερρευστό μανδύα 
και ένα λεπτό φλοιό. 

 Υπάρχουν ενδείξεις για 
τη ύπαρξη ατμόσφαιρας 



Μπορεί να συμβεί στην 
πραγματικότητα;    

Ένας αστέρας μεγάλης μάζας εν δυνάμει 
παράγει πτώμα διαμέτρου όσο ένα βουνό 
5-10 km με μάζα πολύ μεγαλύτερη από 
του Ήλιου 

Όντως έτσι συμβαίνει ; 
 
Ακόμα κι έτσι, μπορούμε να ανιχνεύσουμε 

τέτοια μικροσκοπικά πτώματα;  



Πιθανόν μη ανιχνεύσιμα; 

1. Αφού δημιουργείται στο εσωτερικό στον 
πυρήνα αστέρα μεγάλης μάζας, θα πρέπει να 
αποβληθούν τα εξωτερικά για να αποκαλυφθεί. 

2. Εάν είναι ανιχνεύσιμα είναι συχνά… 
     Οι μεγάλης μάζας αστέρες είναι σπάνιοι  

(Ευτυχώς).Ένας τυπικός αστέρας νετρονίων θα 
είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες έτη φωτός. Ακόμα 
κι αν είναι πολύ θερμός, θα είναι πολύ αμυδρός 
(και θα ψυχθεί και σύντομα)     

    Μπορούμε να δούμε κάποιον; 
 



Σε σχέση με τους λευκούς νάνους  

Αν και μικροί οι ΛΝ, είναι 
μεγαλύτεροι και 
πολυάριθμοι οπότε 
υπάρχουν κοντά μας-
όπως ο συνοδός του 
Σείριου. Τους 
βλέπουμε. 



Αλλά… 
 Η ίδια η έκρηξη 

supernova  
Αποβάλλει το 

εσωτερικό 
περίβλημα της και 
αφήνει τον 
αστέρα νετρονίων 
εκτεθειμένο (εάν 
τελικά φτιαχτεί 
ένας ΑΝ) 

 

H κινητική ενέργεια του διαστελλόμενου κελύφους είναι 100x της 
εκπεμπόμενης ενέργειας στο οπτικό μέρος 
Τα νετρίνα μεταφέρουν περίπου 100 x της κινητικής ενέργειας της ύλης 



ΚΑΙ… 

  όντως ανιχνεύουμε αστέρες νετρονίων 
αλλά 

 
  αλλά ως  pulsars. 



Ανάμεσα στις παράξενες ιδίότητες των αστέρων 
νετρονίων είναι η υπερευστότητα και η 

υπεραγωγιμότητα 
 
 Στερεός εξωτερικός 

φλοιός από βαρείς 
πυρήνες και e . 
Εσωτερικά νετρόνια και 
αρκετά βαθιά αποτελείται 
από ένα υπερρευστό, 
υπεραγώγιμο πυρήνα 
που περιβάλλεται από 
έναν υπερρευστό μανδύα 
και ένα λεπτό φλοιό. 

 Υπάρχουν ενδείξεις για 
τη ύπαρξη ατμόσφαιρας 



Οι πρώτοι υπολογισμοί μοντέλων, που αϕορούν την μελέτη 
των αστέρων νετρονίων έγινε από τους Oppenheimer 
−Volkov  το 1939. Αυτοί ϑεώρησαν ότι οι αστέρες 
νετρονίων αποτελούνται από ιδανικό αέριο ελευθέρων και 
εκϕυλισμένων ηλεκτρονίων. Μια πρώτη εκτίμηση ενός 
ανώτατου ορίου για τη μάζα ενός εκϕυλισμένου αστέρα 
έγινε από τον Landau (1932). Γενικά για τον υπολογισμό 
της μάζας ενός αστέρα, ολοκληρώνουμε τις εξισώσεις 
ισορροπίας λαμβάνοντας υπ’οψιν μια καταστατική εξίσωση, 
από την οποία εξαρτάται ο υπολογισμός των ορίων για τις 
μάζες των αστέρων νετρονίων. Οι Rhoades και Ruffini 
(1974), κατάϕεραν να υπολογίσουν τη μέγιστη μάζα τους με 
ϐάση μια σειρά συλλογισμών για μη περιστρεϕόμενο αστέρα 
νετρονίων, χωρίς την εξάρτηση από την εκάστοτε 
καταστατική εξίσωση. 
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