
Μςζηηπιώδειρ γιγάνηιερ «θςζαλίδερ» ζηο 

κένηπο ηος γαλαξία μαρ 

Ακεξηθαλνί αζηξνλόκνη εληόπηζαλ θνληά ζην θέληξν ηνπ γαιαμία καο δύν ηεξάζηηεο, 

άγλσζηεο πξνέιεπζεο, δνκέο πνπ κνηάδνπλ κε «ελεξγεηαθέο θπζαιίδεο» θαη νη νπνίεο 

εθπέκπνπλ παλίζρπξεο αθηίλεο-γ. Οη «θπζαιίδεο» απηέο πεξηέρνπλ αζύιιεπηε 

ελέξγεηα ηζνδύλακε κε 100.000 εθξήμεηο ζνύπεξ-λόβα. 

Η αλαθάιπςε έγηλε από ηνλ Νηαγθ Φηλθκπάηλεξ ηνπ Κέληξνπ Αζηξνθπζηθήο 

Χάξβαξλη-Σκηζζόληαλ θαη παξνπζηάδεηαη ζην πεξηνδηθό αζηξνθπζηθήο «The 

Astrophysical Journal». 

Οη δύν «θπζαιίδεο», πνπ θαίλεηαη λα δηαζέηνπλ θαιά πξνζδηνξηζκέλα εμσηεξηθά 

πεξηγξάκκαηα θαη θαιύπηνληαη πίζσ από κηα «νκίριε» αθηηλώλ-γ, θαηαιακβάλνπλ 

κηα πειώξηα έθηαζε 50.000 εηώλ θσηόο, 25.000 έηε βόξεηα ηνπ θέληξνπ ηνπ γαιαμία 

θαη άιια 25.000 έηε λόηηα από απηό.  

Μπνξεί λα εθπέκθζεθαλ από κηα έθξεμε ζσκαηηδίσλ από ηελ ππεξκεγέζε καύξε 

ηξύπα πνπ εθηηκάηαη όηη βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ γαιαμία καο ή λα δεκηνπξγνύληαη 

από έλα θύκα γελλήζεσλ θαη ζαλάησλ άζηξσλ ζην γαιαμηαθό θέληξν.  

Τν θαηλόκελν είλαη ηόζν εθηεηακέλν, πνπ, όπσο ζπλεηδεηνπνίεζαλ νη αζηξνλόκνη, 

θαιύπηεη πεξηζζόηεξν από ην κηζό νπξαλό ηεο Γεο (από ηνλ αζηεξηζκό ηεο 

Παξζέλνπ έσο απηόλ ηνπ Γεξαλνύ) θαη κπνξεί λα έρεη ειηθία εθαηνκκπξίσλ εηώλ.  

«Δελ θαηαιαβαίλνπκε πιήξσο ηε θύζε ή ηελ πξνέιεπζε ηνπο (ζ.ζ. ησλ 

θπζαιίδσλ)», δήισζε ν Φηλθκπάηλεξ, ν νπνίνο έθαλε ηελ αλαθάιπςε κε ηε βνήζεηα 

ηνπ δηαζηεκηθνύ ηειεζθνπίνπ «Φέξκη» ηεο NASA.  

Τν Φέξκη απνηειεί ην πην επαίζζεην όξγαλν πνπ έρεη πνηέ εθηνμεπζεί ζην δηάζηεκα 

γηα ηελ αλίρλεπζε αθηηλώλ-γ, νη νπνίεο απνηεινύλ ηελ πςειόηεξεο ελέξγεηαο κνξθή 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζην ζύκπαλ. Τν ηειεζθόπην (ζην νπνίν έρνπλ 

ζπκβάιεη επηζηήκνλεο από πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο) από ην 2008 «ρηελίδεη» 

νιόθιεξν ηνλ νπξαλό θάζε ηξεηο ώξεο θαη αλακέλεηαη λα θάλεη θη άιιεο ζεκαληηθέο 

αλαθαιύςεηο ζην κέιινλ. 

«Καη λνκίδακε όηη μέξακε πνιιά γηα ην δηθό καο γαιαμία�», ζρνιίαζε ν 

αζηξνθπζηθόο Νηέεβηλη Σπέξγθει ηνπ παλεπηζηεκίνπ Πξίλζηνλ, ν νπνίνο επεζήκαλε 

όηη νη «θπζαιίδεο» θαίλεηαη λα είλαη κεγάιεο όζν νιόθιεξνο ν γαιαμίαο καο θαη, 

παξόια απηά, δελ είραλ εληνπηζηεί κέρξη ζήκεξα.  

«Είλαη άιιε κηα απόδεημε όηη ην ζύκπαλ είλαη γεκάην εθπιήμεηο», πξόζζεζε ν 

επηθεθαιήο αζηξνθπζηθόο ηεο NASA Γηνλ Μόξζε.  

Μέρξη ηώξα ηηο κπζηεξηώδεηο «θπζαιίδεο» έθξπβε ε «νκίριε» πνπ δεκηνπξγείηαη 

όηαλ ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη ζρεδόλ κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο αιιειεπηδξνύλ κε 

ην θσο θαη ηα δηαζηξηθά αέξηα ηνπ γαιαμία καο.  



Όηαλ έλα ειεθηξόλην πνπ θηλείηαη ζρεδόλ ηόζν γξήγνξα όζν θαη ην θσο, ζπγθξνύεηαη 

κε έλα θσηόλην ρακειήο ελέξγεηαο, ε ζύγθξνπζε επηβξαδύλεη ειαθξά ην ειεθηξόλην 

θαη παξάιιεια απμάλεη ηξνκεξά ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ ζην επίπεδν κηαο 

αθηίλαο-γ. 
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