Αζηνμκμιία αηηίκςκ β
Όθα ηα άθθα πεδία ηδξ αζηνμκμιίαξ ελεηάγμοκ ηα ακηζηείιεκα ημο ζύιπακημξ ηονίςξ αάζεζ
ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ εενιμδοκαιζηήξ ζζμννμπίαξ ημοξ. Δκώ θμζπόκ ελεηάγμοκ ααζζηά ηζξ
ηαηαζηάζεζξ ενεεζζιμύ αηόιςκ ηαζ ιμνίςκ, δ αζηνμκμιία αηηίκςκ β αζπμθείηαζ ιε ιδ εενιζηά
θαζκόιεκα. Έπεζ κα ηακεζ ιε ηδκ ζδζμιμνθία ηςκ θςημκίςκ, θόβς ηδξ ιεβάθδξ εκένβεζάξ ημοξ.
Ταοηόπνμκα δ αζηνμκμιία αηηίκςκ β είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ηδ αζηνμκμιία ζε όθα ηα ιήηδ
ηύιαημξ ηαζ δεκ ελεηάγεηαζ ιειμκμιέκα από αοηά.
Τμ κέμ πεδίμ ηδξ αζηνμκμιίαξ β από ημ έδαθμξ ελεηάγεζ ηα δεοηενεύμκηα ζςιαηίδζα πμο
δδιζμονβμύκηαζ από ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ ημζιζηώκ θςημκίςκ β ιε ηδκ αηιόζθαζνα. Πανά
ηδκ επίδναζδ ηδξ αηιόζθαζναξ πεηοπαίκμοιε ιε αοηήκ ηδκ ιέεμδμ ηδκ ακάθοζδ ηδξ
ηαηεύεοκζδξ ηαζ ηδξ δζαζπμνάξ εκένβεζαξ ηςκ ημζιζηώκ θςημκίςκ.
Οζ εηηνμπέξ αοηέξ ηςκ ηαάκηςκ β είκαζ βεκζηά αλζόπζζηεξ, άνα ιαξ δείπκμοκ ηδκ ανπζηή πδβή.
Οπςξ μθα ηα ιήηδ ηύιαημξ, μζ αηηίκεξ β ιαξ πθδνμθμνμύκ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία
ανίζηεηαζ δ εηπέιπμοζα ύθδ ηαζ ηζξ θοζζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο θαιαάκμοκ πώνα ζε αοηήκ,
αθθά ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ θςημκίςκ ιε ηδκ ύθδ πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζηδκ πδβή
ηαζ ημκ παναηδνδηή (ιεζμαζηνζηή ύθδ).

Γναιιέξ εηπμιπήξ αηηίκςκ β ηςκ αημιζηώκ πονήκςκ.
Τμ ηαηώηαημ όνζμ ηδξ αζηνμκμιίαξ β είκαζ δ εκένβεζα ηςκ θςημκίςκ ζηα 500 keV, άνα
πενζθαιαάκεζ ιεηααμθέξ ζε ενεεζζιέκμοξ πονήκεξ αηόιςκ (ιέπνζ ιενζηέξ δεηάδεξ MeV).
Έηζζ ιαξ επζηνέπεζ ηδκ ελέηαζδ ηδξ πονδκζηήξ ζύκηδλδξ ζε αζηένζα ιεβάθδξ ιάγαξ ηαζ
θαζκμιέκςκ όπςξ μζ Νόαα ηαζ μζ ζμοπενκόαα, ηαεώξ ηαζ ηζξ ναδζεκενβέξ δζαζπάζεζξ πμο
ζοκδέμκηαζ ιε αοηέξ ηζξ εηνήλεζξ, όπςξ ηαζ ημκ ηαεμνζζιό ηδξ εέζδξ ηςκ βαθαλζαηώκ πδβώκ.
Ιδίςξ δ πανημβνάθδζδ ηδξ βναιιήξ ημο (26 Al) (ηαζ ηςκ (60Fe),(44Ti)) ζημκ Γαθαλία ιαξ
ζοκδέεηαζ ιε ηδκ δζαζπμνά ηςκ αζηένςκ ιεβάθδξ ιάγαξ, πμο δδιζμονβμύκ ηέημζα αναπύαζα
ζζόημπα.

Αζηνμκμιία αηηίκςκ β ιεβάθδξ εκένβεζαξ (>30 MeV)
Δίκαζ ιεβαθύηενδξ εκένβεζαξ από ηδκ εκένβεζα ηδξ δδιζμονβίαξ γεοβώκ ζημοξ αημιζημύξ
πονήκεξ. Δίκαζ πμθύ ζπάκζεξ, ζηα όνζα ημο ζηαηζζηζημύ θάεμοξ ηςκ δμνοθμνζηώκ
ακζπκεοηώκ.
Από αοηέξ ηζξ ιεβάθδξ εκένβεζαξ εηπμιπέξ ζοιπεναίκμοιε ηζξ πδβέξ ηαζ ηδκ δζαζπμνά ηδξ
ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ζημκ Γαθαλία ιαξ ηαζ έλς από αοηόκ, ηζξ ζδζόηδηεξ ηςκ δζαηνζηώκ
πδβώκ αηηίκςκ β ζημκ Γαθαλία ιαξ (οπμθείιιαηα ζμοπενκόαα, πάθζαν, δζπθμί αηηίκςκ Φ,
κεανά ζιήκδ ιεβάθδξ ιάγαξ ηαζ άβκςζηεξ πδβέξ) ηαζ ηέθμξ ηζξ ιδ εενιζηέξ δζαδζηαζίεξ
εηπμιπήξ από εκενβμύξ βαθαλζαημύξ πονήκεξ.

Γζάποηεξ βαθαλζαηέξ εηπμιπέξ αηηίκςκ β.
Η ηαηδβμνία αοηή ηονζανπείηαζ από ιζα ζηεκή θςνίδα εκηαηζηήξ εηπμιπήξ ζημ επίπεδμ ημο
Γαθαλία. Η εηπμιπή είκαζ πζμ ζζπονή ζημ εζςηενζηό ημο Γαθαλία ιαξ (ζε βαθαλζαηό πθάημξ
100 ιμίνεξ πνμξ ημ ηέκηνμ) ηαζ επδνεάγεηαζ από βαθαλζαηέξ δμιέξ όπςξ μζ ζοιποηκώζεζξ
ζημοξ αναπίμκεξ, αθθά ηαζ από ηδκ μπηζηή βςκζά ημο δθζαημύ ιαξ ζοζηήιαημξ.

Κμζιζηή αηηζκμαμθία.
Η ημζιζηή αηηζκμαμθία είκαζ έκα βεκζηό θαζκόιεκμ ημο Γαθαλία ηαζ δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ
ημπζηή πενζμπή εκόξ αζηνζημύ ζοζηήιαημξ.
Η ηύνζα πδβή ηςκ αηηίκςκ ιε εκένβεζα ιεβαθύηενδ από ηα 100 MeV είκαζ ζοβηνμύζεζξ
ζπεηζηζζηζηώκ ζςιαηζδίςκ ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ιε πονήκεξ αηόιςκ ημο ιεζμαζηνζημύ
αενίμο ηαηά ηζξ μπμίεξ δδιζμονβμύκηαζ ιεζόκζα, πμο δζαζπώκηαζ άιεζα ζε 2 ηαάκηα αηηίκςκ
β, ακαδεζηκύμκηαξ έηζζ (ζηζξ αηηίκεξ β) πενζμπέξ ιεβάθδξ ποηκόηδηαξ αενίςκ. Γεοηενεύμοζεξ
πδβέξ αηηίκςκ β είκαζ μζ αηηίκεξ επζανάδοκζδξ (θαζκόιεκμ Compton από δθεηηνόκζα ηδξ
ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε πονήκεξ αηόιςκ ηδξ ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ).

Απθμπμζδιέκμ θαζκμιεκμθμβζηό ιμκηέθμ.
Η ημζιζηή αηηζκμαμθία (ςξ ζπεηζηζζηζηό, άνα πμθύ ηαοηό <αένζμ>) ιπμνεί κα αζπιαθςηζζηεί
ζημκ Γαθαλία ιαξ ιόκμ από ημ ιαβκδηζηό ημο πεδίμ (ηα θμνηζζιέκα ζςιαηίδζα είκαζ
εβηθςαζζιέκα ζηζξ ιαβκδηζηέξ βναιιέξ). Τμ ιαβκδηζηό πεδίμ είκαζ ιε ηδ ζεζνά ημο
<παβςιέκμ> ζημ δθεηηνζηά θμνηζζιέκμ ιεζμαζηνζηό αένζμ ηαζ ζοβηναηείηαζ ζε παιδθά ύρδ
βύνς από ημ ιέζμ επίπεδμ πνμξ ηδκ επζθακεζαηή ποηκόηδηα ηδξ ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ. Σε
ιζηνέξ ηθίιαηεξ <1 kpc δ ζπέζδ αοηή δεκ είκαζ ηόζμ δοκαηή θόβς ηδξ δζάποζδξ ηςκ
εκενβεζαηώκ ζςιαηζδίςκ. Σε ιεβάθα ύρδ ζπεηζηά ιε ημ πθάημξ ημο βαθαλζαημύ δίζημο αενίςκ
δ ημζιζηή αηηζκμαμθία δζαθεύβεζ ημο Γαθαλία. Τόηε παναζένκεζ ιαβκδηζηό πεδίμ ηαζ αένζμ
από ημκ Γαθαλία. Θεςνδηζηά αοηό πνέπεζ κα δδιζμονβήζεζ έκακ βαθαλζαηό άκειμ, πμο όιςξ
είκαζ ειθακήξ ιμκό ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ (> ιενζηώκ kpc).
Όιςξ αοηόξ μ άκειμξ επδνεάγεζ ηδκ ιάγα ηαζ ηδκ ζηνμθμνιή ημο Γαθαλία ηαηά ηδ δζάνηεζα
ηδξ γςήξ ημο (όπςξ μ αζηνζηόξ άκειμξ ημ αζηένζ). Γεκ οπάνπμοκ αολμιεζώζεζξ ημο
εκενβεζαημύ θάζιαημξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ζε ημπζηό επίπεδμ, όπςξ δείπκμοκ άιεζεξ ιεηνήζεζξ
ζημ δθζαηό ιαξ ζύζηδια. Η έκηαζδ ημο νεύιαημξ ζζμηόπςκ ζςιαηζδίςκ ιεζώκεηαζ ζημ 1/3 ζε
απόζηαζδ 15 kpc από ημ ηέκηνμ ημο Γαθαλία.
Σοκμθζηά μζ εζηόκεξ ηδξ εηπμιπήξ δζαπέμοζαξ αηηζκμαμθίαξ β ιαξ δείπκμοκ όηζ δ ημζιζηή
αηηζκμαμθία είκαζ έκαξ ζζμδύκαιμξ ζύκηνμθμξ ημο εενιζημύ αενίμο ηαζ ημο βαθαλζαημύ
ιαβκδηζημύ πεδίμο, ημοθάπζζημκ ζε ηθίιαηα kpc. Τμ αανοηζηά εθαθνύ (αναζό, αθθά πμθύ
ηαοηό) νεύια αενίμο ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ειπμδίγεηαζ από ημ ιεζμαζηνζηό αένζμ, πμο
ελαπθώκεηαζ θόβς ηδξ πίεζδξ ζε ιεβαθύηενα βαθαλζαηά ύρδ. Αοηή δ αθθδθεπίδναζδ
ζοκδβμνεί ζημ όηζ δ ζζμννμπία είκαζ αζηαεήξ, ηαζ ημ ιαβκδηζηό πεδίμ έπεζ ζδιακηζηό νόθμ ζε
αοηήκ. Αοηή δ ιαβκδηζηή ακζζμννμπία επζηνέπεζ ζημ εενιζηό αένζμ κα ροπεεί ηαζ κα αοείγεηαζ,
ώζηε ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ ημο βαθαλζαημύ επζπέδμο κα δδιζμονβμύκηαζ ιεβάθα
ιμνζαηά κέθδ.
Αοηό μδδβεί ζηδκ αζηνμβέκκδζδ. Δπίζδξ έηζζ επζηνέπεηαζ ζηδκ ημζιζηή αηηζκμαμθία κα ακεαεί
ζε πενζμπέξ ηδξ άθςξ. Τμ απμηέθεζια αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ είκαζ δ νμή ημζιζηήξ
αηηζκμαμθίαξ από ημκ Γαθαλία πμο παναζένκεζ αένζμ ηαζ ιαβκδηζηό πεδίμ, μ βαθαλζαηόξ
άκειμξ. Ακηίεεηα όιςξ, πναβιαημπμζείηαζ ιζα ιαβκδηζηή επακέκςζδ ηςκ πενζμπώκ ηδξ άθςξ
πμο επδνεάζηδηακ από ηδ νμή,πμο ιέζς ημο θαζκμιέκμο ημο δοκαιό ακαβεκκάεζ ημ
ιαβκδηζηό πεδίμ ημο Γαθαλία, ιε απμηέθεζια δ ημζιζηή αηηζκμαμθία κα πάκεηαζ πςνίξ κα
ζδιεζώκεηαζ απώθεζα ιάγαξ ζηδκ άθς.

Γζαηνζηέξ πδβέξ αηηίκςκ β ζηζξ εκενβεζαηέξ πενζμπέξ ιέηνδζδξ ηςκ
δμνοθμνζηώκ ηδθεζημπίςκ.
Μεηά από ακάθοζδ ηςκ πενζμδζηώκ πδβώκ αηηζκώκ β έπμοιε ηα ελήξ ακηζηείιεκα.
87 παθζαν, 5 κέθδ αενίςκ βύνς από παθζαν, 44 οπμθείιιαηα ζμοπενκόαα, 8 ζθαζνςηά
ζιήκδ, 1 ιζηνμηααγαν,2 άθθμζ δζπθμί αζηένεξ αηηίκςκ Φ, 295 blazar Bl Lac, 274 blazar FSRQ
(flat spectrum radio quasar),28 εκενβμί βαθαλζαημί πονήκεξ πμο δεκ είκαζ blazar, 92 εκενβμί
βαθαλζαημί πονήκεξ δζαθμνεηζηώκ ηύπςκ, 6 ηακμκζημί βαθαλίεξ, 2 βαθαλίεξ αζηνμβέκκδζδξ (μζ
starburst NGC 253 ηαζ Μ82) ηαζ 630 ιδ ακαβκςνίζζιεξ πδβέξ! (έημξ 2010).
Ο ιεβάθμξ ανζειόξ αβκώζηςκ πδβώκ ελδβείηαζ ιε ηδκ ιζηνή βςκζαηή ακάθοζδ ημο Fermi
LAT,πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ παναπάκς ένεοκα. Μεβάθμ ιένμξ ηςκ ακαβκςνζζιέκςκ
πδβώκ είκαζ πνμκζηά ιεηααθδηέξ. Δλαζνέζεζξ απμηεθμύκ ηα Μαββεθακζηά κέθδ ηαζ μζ βαθαλίεξ
αζηνμβέκκδζδξ. Σημοξ εκενβμύξ βαθαλίεξ, εζδζηά ηα blazar έπμοκ παναηηδνδζηζηό ζπεηζηζζηζηό
πίδαηα πμο είκαζ πνμζακαημθζζιέκμξ πνμξ ημ δθζαηό ιαξ ζύζηδια. Λόβς ημο θαζκμιέκμο
Νηόπθεν, αοηή δ νμή ηςκ αηηίκςκ είκαζ πμθύ εκζζποιέκδ βζα ημκ παναηδνδηή ηαζ ζπεηζηά
εύημθα ιεηνήζζιδ. Μέζα ζημκ Γαθαλία ιαξ μζ ηύνζεξ πδβέξ είκαζ ηα πάθζαν, θόβς απμοζίαξ
εκενβμύ βαθαλζαημύ πονήκα, έκημκδξ αζηνμβέκκδζδξ ή πμθθώκ εηνήλεςκ ζμοπενκόαα.

Πδβέξ αηηζκμαμθίαξ β ζηα TeV.
Σε πμθύ ορδθέξ εκένβεζεξ (VHE >0,1 TeV) μζ νμέξ αηηζκμαμθίαξ β είκαζ ηόζμ ιζηνέξ, ώζηε κα
ιδκ ιπμνμύκ μζ δμνοθόνμζ κα δώζμοκ ζηακά απμηεθέζιαηα. Έηζζ έπμοιε επίβεζα ηδθεζηόπζα
πμο ιεηνάκε ηδκ αηηζκμαμθίαΤζενέκημθ, δδθαδή δεοηενεύμκηα δθεηηνόκζα ηαζ πμγζηνόκζα
από ζύβηνμοζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ β ιε ηδκ αηιόζθαζνα. Λόβς ιζηνμύ πεδίμο, ηα ηδθεζηόπζα

αοηά δεκ είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδκ δζάποηδ αηηζκμαμθία β. Με ιόθζξ 100 ακζπκεοιέκεξ πδβέξ,
έπμοιε πμθύ πζμ θηςπά απμηεθέζιαηα από αοηά ηςκ δμνοθόνςκ.
Από αοηήκ ηδκ ιέεμδμ έπμοιε όιςξ ιεβάθδ πμζηζθία πδβώκ. Ακζπκεύζαιε θμζπόκ άκειμοξ
κεθώκ ζε πάθζαν, πμο είκαζ μ ιεβαθύηενμξ πθδεοζιόξ πδβώκ β ζημκ Γαθαλία ιαξ. Τα
πάθζαν αοηά είκαζ κεανά,<10000 εηώκ, ηαζ ιεβάθδξ εκένβεζαξ. Αηόια ιεηνήζαιε αηηζκμαμθία
β από πάθζαν ζε δζπθά ζοζηήιαηα, από ιεβάθα ιμνζαηά κέθδ ζηδκ πενζμπή ημο ηέκηνμο ημο
Γαθαλία ιαξ, από ημ ίδζμ ημ βαθαλζαηό ηέκηνμ, ηαθήξ ακάθοζδξ οπμθείιιαηα ζμοπενκόαα,
οπμθείιιαηα ζμοπενκόαα ζε αθθδθεπίδναζδ ιε βεζημκζηά ιμνζαηά κέθδ, δζπθμί αηηίκςκ Φ,
κεανά ζιήκδ ιε αζηένζα ιεβάθδξ ιάγαξ ηαεώξ ηαζ ιζα ζεζνά από ακελαηνίαςηεξ πδβέξ ημο
Γαθαλία ιαξ. Οζ πενζζζόηενεξ βαθαλζαηέξ πδβέξ έπμοκ ζζπονή ιδ εενιζηή εηπμιπή, ιε
ελαίνεζδ ηα άζηνα πμο δεκ δείπκμοκ απώθεζα ιάγαξ.

Δλςβαθαλζαηέξ πδβέξ.
Δηηόξ από ηζξ 2 πδβέξ βαθαλζώκ αζηνμβέκκδζδξ, ςξ ελςβαθαλζαηέξ πδβέξ έπμοιε εηπμιπέξ
αηηίκςκ β από ζμοπενκόαα, ακάθμβεξ αοηώκ ημο Γαθαλία ιαξ. Υπάνπεζ ιεβάθμξ ανζειόξ
blazar ηαζ 2 ναδζμβαθαλίεξ, πμο δείπκμοκ ιεβάθδ ιεηααθδηόηδηα, όπςξ ηαζ ζηδ πενζμπή ηςκ
Gev.

Η ιμνθμθμβία ηςκ πδβώκ β.
Ο παναηηδνζζιόξ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηςκ πδβώκ β είκαζ ζδιακηζηόξ. Σε πμθθέξ πενζπηώζεζξ
έπμοιε ακαθύζεζ πςνζηά ηα κέθδ πμο δδιζμονβμύκηαζ από ημοξ ακέιμοξ ηςκ πάθζαν.
Σοιπεναίκμοιε όηζ ζε παιδθόηενεξ εκένβεζεξ ηςκ αηηζκώκ β παναηδνμύιε ιεβαθύηενδ
πςνζηή δζαζπμνά ηςκ κεθώκ.
Τα δθεηηνόκζα ηαζ ηα πμγζηνόκζα, πμο απμηεθμύκ ηα ζοζηαηζηά ηςκ κεθώκ ηςκ πάθζαν, είκαζ
ιαηνμαζόηενα ζε πζμ παιδθέξ εκένβεζεξ. Έηζζ οπμζηδνίγεηαζ δ εεςνία όηζ δ ζηνμθμνιή
εκόξ πάθζαν ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε ζπεηζηζζηζηό πθάζια δθεηηνμκίςκ/ πμγζηνμκίςκ, ιε
απμηέθεζια ηδκ επζηάποκζδ ηςκ ζςιαηζδίςκ αοηώκ. Δκώ μζ ιεβάθδξ ιάγαξ δζπθμί
αηηίκςκ Φ ελδβμύκηαζ ςξ αηηζκμαμθία ημο πίδαηα ιζαξ ιαύνδξ ηνύπαξ ή έκα κέθμξ παθζαν
πμο πάκεζ ιάγα από έκακ ζοκμδό, δ εηπμιπή β από ζιήκδ αζηένςκ ιεβάθδξ ιάγαξ μθείθεηαζ
ζε πενζζζόηενα ζώιαηα πμο εηπέιπμοκ αηηζκμαμθία β. Τα ιεβάθα ιμνζαηά κέθδ ζηδκ
πενζμπή ημο Γαθαλζαημύ ηέκηνμο είκαζ ιάθθμκ ιέθδ ζύβηνμοζδξ, ιε αολδιέκδ ποηκόηδηα ζε
αένζα ζηδκ πενζαάθθμοζα <εάθαζζα> ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ. Τα κέθδ αοηά εηπέιπμοκ
θόβς ακεθαζηζηώκ ζοβηνμύζεςκ ηςκ ζπεηζηζζηζηώκ πνςημκίςκ ιε άημια ημο αενίμο, ιέζς
δδιζμονβίαξ ηαζ ελαΰθςζδξ ζςιαηζδίςκ πμο πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ ζύβηνμοζδ. Αοημύ ημο
είδμξ <θάνμζ> πνέπεζ κα οπάνπμοκ ζε όθμκ ημκ βαθαλζαηό δίζημ αενίςκ.

Υπμθείιιαηα ζμοπενκόαα.
Τα πςνζηά ακαθοιέκα οπμθείιιαηα ζμοπενκόαα έπμοκ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ. Θεςνμύιε όηζ
απμηεθμύκ πδβέξ ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ζημοξ βαθαλίεξ. Μέπνζ ηώνα έπμοιε ακαβκςνίζεζ
5 ηέημζα ηεθύθδ ςξ πδβέξ αηηίκςκ β. Αοηό απμδεζηκύεζ ηδκ επζηάποκζδ ηςκ ζςιαηζδίςκ ζηα
ελςηενζηά ηνμοζηζηά ηύιαηα αοηώκ ηςκ οπμθεζιιάηςκ. Αοηή δ δναζηδνζόηδηα έπεζ
παναηδνδεεί ηαζ ζοκδέεηαζ ιε πνςηόκζα πμο απμηαθύπημκηαζ από έκα δζαθμνζηό εκενβεζαηό
θάζια, όπςξ πνμαθέπεζ δ εεςνία ηδξ δζαπέμοζαξ επζηάποκζδξ ηαηά ηδκ ζύβηνμοζδ, ζδίςξ
ακ θάαμοιε οπόρδ ιδ βναιιζηά θαζκόιεκα. Τμ πθάημξ ημο παναηδνήζζιμο θάζιαημξ ζηζξ
αηηίκεξ β είκαζ ζπεηζηό ιε ιζα ιεηαηνμπή πενίπμο ημο 10 % ηδξ οδνμδοκαιζηήξ εκένβεζαξ
έηνδλδξ ηδξ ηάεε ζμοπενκόαα ζε εκένβεζα ηςκ πμθύ ζπεηζηζζηζηώκ, ιεβάθδξ ηαπύηδηαξ
αημιζηώκ πονήκςκ. Αοηό εηθνάγεζ ηδκ πνμζδμηώιεκδ πμζόηδηα εκένβεζαξ ηδξ βαθαλζαηήξ
ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ.
Δπίζδξ δεκ απμηθείεηαζ κα οπάνπεζ έκα θάζια ηςκ αηηίκςκ β πμο ηονζανπείηαζ από ημ
ακηίζηνμθμ θαζκόιεκμ Compton επζηαποκόιεκςκ δθεηηνμκίςκ ζε θςηόκζα ημο δζάποημο
ιεζμαζηνζημύ πεδίμο εηπμιπήξ. Αοηή δ δθεηηνμιαβκδηζηή δζαδζηαζία είκαζ πμθύ πζμ
απμηεθεζιαηζηή από ηδκ δδιζμονβία ζςιαηζδίςκ (π) ιέζς πονδκζηώκ ζςιαηζδίςκ, θόβς ηδξ
ιζηνήξ ιάγαξ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο δθεηηνζημύ θμνηίμο ημοξ. Βέααζα πνέπεζ δ
επζηάποκζδ ηςκ πονδκζηώκ ζςιαηζδίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ κα επζηοβπάκμκηαζ πανάθθδθα ηαζ
κα μδδβμύκ ηα άημια ζε πμθύ ιεβαθύηενεξ εκένβεζεξ από όηζ ηα δθεηηνόκζα. Αοηό ιαξ ημ
δείπκμοκ μζ θζβόηενμ ζζπονέξ ζπεηζηζζηζηέξ αηηζκμαμθίεξ ηςκ οπμθεζιιάηςκ ζμοπενκόαα, πμο

πνμένπμκηαζ ιόκμ από δθεηηνόκζα, ηαεώξ ηαζ ηα ζοκμθζηά παναηδνήζζια θαζκόιεκα ηςκ
επζηαποκόιεκςκ ζςιαηζδίςκ ζηδκ οδνμδοκαιζηή δμιή ηςκ οπμθεζιιάηςκ ζμοπενκόαα.
Γεκ είκαζ εύημθμ κα οπάνλεζ άιεζδ απόδεζλδ, πμο κα απμηθείεζ ηδκ εκαθθαηηζηή θύζδ ηδξ
απμηθεζζηζηήξ επζηάποκζδξ δθεηηνμκίςκ. Δηηόξ ακ πναβιαημπμζδεεί ηάπμζμ πείναια, ζημ
μπμίμ κα ιπμνέζμοιε κα ακζπκεύζμοιε ιεβάθδξ εκένβεζαξ κεηνίκα ιε ανηεηή ποηκόηδηα
νμήξ. Η ηοπζηή δζάνηεζα γςήξ εκόξ οπμθείιιαημξ ζμοπενκόαα είκαζ 10 ιε 100 πζθζάδεξ έηδ. Η
πενζμπή ιε εενιζηή αηηζκμαμθία είκαζ ηονίςξ πδβή εηπμιπήξ ζςιαηζδίςκ ηαζ ζε δεύηενδ
βναιιή πδβή αηηίκςκ β.

Blazar, δζάποημ έλς- βαθαλζαηό πεδίμ αηηζκμαμθίαξ.
Τα επίβεζα ηδθεζηόπζα αηηίκςκ β ζηα TeV έπμοκ ακαηαθύρεζ ιζα ζεζνά από Μπθαγαν.
Αοηά ηα TeV Μπθαγαν πνέπεζ κα δείπκμοκ ζδιακηζηά ιζηνόηενδ ποηκόηδηα αηηζκμαμθίαξ από
ηα EGRET Μπθαγαν (πμο ακζπκεύμοκ ηα δζαζηδιζηά ηδθεζηόπζα), αθθζώξ δ απμννόθδζδ
αηηίκςκ β ιέζα ζηδκ πδβή ηδξ εηπμιπήξ εα οπμαάειζγε ηδκ εηπμιπή ζηα TeV. Η
πενζμνζζιέκδ απμννόθδζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ β πμθύ ιεβάθδξ εκένβεζαξ ηςκ εκενβώκ αοηώκ
βαθαλζαηώκ πονήκςκ ιαξ επζηνέπεζ ημκ ηαεμνζζιό ημο ακςηένμο μνίμο ηςκ πεδίςκ
εηπμιπήξ ζημ μναηό/ οπένοενμ.
Μαγί ιε ηδκ ιέηνδζδ βαθαλζώκ ζε πενζμπέξ ιήημοξ ηύιαημξ όπμο ιαξ δίκμοκ έκα εθάπζζημ
ημο πθάημξ ημο πεδίμο εηπμιπήξ, πεηοπαίκμοιε κα ηαεμνίζμοιε έκα ζδιακηζηό πθαίζζμ
ημο πεδίμο εηπμιπήξ. Αοηό ιαξ αμδεάεζ ζηδκ ηαηακόδζδ ημο ζζημνζημύ ηδξ δδιζμονβίαξ
ηςκ δμιώκ ζημ ζύιπακ.
Τα ηδθεζηόπζα ζηα TeV ιπμνμύκ κα ιεηνήζμοκ ιεηααμθέξ ηςκ Μπθαγαν ζε πμθύ ιζηνέξ
πνμκζηέξ ηθίιαηεξ (ιέπνζ ιενζηά θεπηά). Αοηό ιαξ δείπκεζ όηζ δ εηπμιπή βίκεηαζ από
πενζμπή ημκηά ζε ιαύνδ ηνύπα (ιζηνή έηηαζδ ηδξ πδβήξ εηπμιπήξ). Από ηδκ άθθδ δ
ιέηνδζδ ηδξ δζαηύιακζδξ ημο πνόκμο ηόζμ ιαηνζκώκ ακηζηεζιέκςκ δείπκεζ ακελανηδζία από
ηδκ εκένβεζά ημοξ, ηάηζ πμο απμηθείεζ ιζα ελάνηδζδ ηδξ ηαπύηδηαξ ημο θςηόξ από ηδκ
εκένβεζα. Τμ ηαηά πόζμ μζ εκενβμί βαθαλζαημί πονήκεξ ηαζ μζ πίδαηέξ ημοξ είκαζ μζ πδβέξ ηδξ
ιέβζζηδξ εκένβεζαξ ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ έκα ενώηδια πμο δεκ ιπμνεί κα
απακηδεεί αηόια.

Ακαηεθαθαίςζδ.
Μεηά από δεηαεηίεξ δ αζηνμκμιία αηηίκςκ β ορδθήξ εκένβεζαξ ηαεζενώεδηε ςξ ηθάδμξ ηδξ
αζηνμκμιίαξ. Τα απμηεθέζιαηά ηδξ ιαξ θακενώκμοκ ημ ιδ εενιζηό ζύιπακ, ηζξ ιδ εενιζηέξ
πδβέξ ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ. Αοηέξ ζοκοπάνπμοκ ιε ηζξ ιεζμαζηνζηέξ ηαζ
ιεζμβαθαλζαηέξ ιμνθέξ ύθδξ, ζε ημπζηή εενιζηή ζζμννμπία.
Λόβς ηδξ ζοβηνίζζιδξ εκενβεζαηήξ ποηκόηδηαξ ηδξ εενιζηήξ ηαζ ιδ ηαηάζηαζδξ ηδξ ύθδξ,
οπάνπεζ ηαζ ζε ιεβαθύηενδ πςνζηή ηθίιαηα ζζμννμπία. Έκα πανάδεζβια είκαζ δ ημζιζηή
αηηζκμαμθία ζημκ Γαθαλία ιαξ. Η ημζιζηή αηηζκμαμθία ηαεμνίγεζ ζδιακηζηά ηδκ δμιή ηαζ ηδκ
δοκαιζηή ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ηδξ ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ. Μεηά ηδκ ακαηάθορή ηδξ ζε 2 άθθμοξ
βαθαλίεξ αζηνμβέκκδζδξ δεκ είκαζ πζα ιόκμ οπμεεηζηό κα πενζιέκμοιε αοηό κα ζζπύεζ βζα
όθμοξ ημοξ βαθαλίεξ ηαζ ηζξ βεζημκζέξ ημοξ, όπμο δ εζςηενζηή δοκαιζηή ηονζανπείηαζ από ηδκ
αζηνμβέκκδζδ, ηαζ αοηό ζζπύεζ πνμκζηά από ηδκ δδιζμονβία ηςκ πνώηςκ βαθαλζώκ ζημ
ζύιπακ.

