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IceCube Collaboration 

Τα δύν ζπάληα ζπκβάληα πνπ παξαηεξήζεθαλ ην 2011 (αξηζηεξά) θαη ην 2012 (δεμηά). 

 

Δύν ζπάληα ζπκβάληα πνπ παξαηεξήζεθαλ ην 2011 θαη ην 2012 από ην ηειεζθόπην λεηξίλσλ IceCube 

ζην Νόηην Πόιν, απνηεινύλ ηα λεηξίλα κε ηελ πςειόηεξε ελέξγεηα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί πνηέ. 

Τα πεξηζηαηηθά-ξεθόξ έθεξαλ ελέξγεηα πεξίπνπ 1,04 θαη 1,14 PeV αληίζηνηρα, εθαηνληάδεο θνξέο 

κεγαιύηεξε από ηελ ελέξγεηα ησλ πξσηνλίσλ ζην Μεγάιν Επηηαρπληή Αδξνλίσλ ηνπ CERN. 

Τα πεξηζζόηεξα από ηα λεηξίλα πνπ θηάλνπλ ζηε Γε πξνέξρνληαη είηε από ηνλ Ήιην είηε από ηελ 

αηκόζθαηξά καο, κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο εηζεξρόκελεο θνζκηθέο αθηίλεο. Ωζηόζν, αλ 

παξαηεξήζνπκε ηελ ελέξγεηά ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ πιεζηάδνπκε ηελ θιίκαθα PeV, ηα λεηξίλα πνπ 

πξνέξρνληαη από καθξηλά ζεκεία ηνπγαιαμία καο ή θαη από αθόκα πην καθξηλά κέξε ζην νξαηό 

Σύκπαλ, ηείλνπλ λα θπξηαξρνύλ. 

Όηαλ έλα λεηξίλν πξνζθξνύζεη ζε έλα κόξην λεξνύ ζηνλ πάγν, απειεπζεξώλεη ζσκαηίδηα πςειήο 

ελέξγεηαο πνπ θηλνύληαη ηόζν γξήγνξα, ώζηε λα εθπέκπνπλ ελέξγεηα ζε κνξθή αθηηλνβνιίαο 

Cherenkov. Ο ζηαζκόο IceCube αληρλεύεη απηή ηελ ελέξγεηα. Όηαλ ηα δύν ζπγθεθξηκέλα λεηξίλα 

ζπγθξνύζηεθαλ κε ηνλ πάγν, ην θάζε έλα δεκηνύξγεζε κία έθξεμε ππναηνκηθώλ ζσκαηηδίσλ πνπ είρε 

έθηαζε έμη νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ. 



Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο απηή ε ελέξγεηα είλαη απεηξνειάρηζηε κπξνζηά ζε θάπνηεο θνζκηθέο αθηίλεο 

πνπ έρνπλ αληρλεπζεί ζην δηάζηεκα. Γηα ζρεδόλ έλαλ αηώλα, νη επηζηήκνλεο πξνζπαζνύλ λα 

εληνπίζνπλ ηελ πεγή απηώλ ησλ αθηίλσλ, όκσο νη παξεκβνιέο ζην ηαμίδη ηνπο πξνο ηε Γε είλαη ηόζν 

ηζρπξέο πνπ θαζηζηνύλ ηνλ εληνπηζκό αδύλαην. Αλ όκσο ζπλερηζηεί ν εληνπηζκόο λεηξίλσλ πςειήο 

ελέξγεηαο, κπνξεί εληέιεη λα πξνζδηνξηζηεί απηή ε πεγή, είηε είλαη αθηίλα γάκκα, ελεξγόο γαιαθηηθόο 

ππξήλαο ή θάηη άιιν. 

 

ICECUBE COLLABORATION 

Φσηνγξαθία από ηελ εγθαηάζηαζε αηζζεηήξσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο IceCube. 

Οη επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζην Παξαηεξεηήξην IceCube έρνπλ ππνινγίζεη όηη ε πηζαλόηεηα πσο 
απηά ηα δύν γεγνλόηα δελ είλαη ζόξπβνο ή νηηδήπνηε άιιν ζηνλ αληρλεπηή εθηόο από αζηξνθπζηθά 
λεηξίλα, είλαη ζην επίπεδν ηνπ 2,8 ζίγκα. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα ζπκβάληα δελ κπνξνύλ αθόκα λα 
ραξαθηεξηζηνύλ σο ε αδηακθηζβήηεηε πξώηε παξαηήξεζε αζηξνθπζηθώλ λεηξίλσλ. Παξ'όια απηά, ηα 
επξήκαηα ππνδεηθλύνπλ ζαθώο πσο ην ηειεζθόπην IceCube βξίζθεηαη ζηε ζσζηή θαηεύζπλζε. 

Εκπλεπζκέλνη από ηελ παξαηήξεζε απηώλ ησλ δύν γεγνλόησλ PeV, νη εξεπλεηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 

IceCube εξγάδνληαη ήδε πάλσ ζε κηα αλάιπζε κε κηα βειηηζηνπνηεκέλε ηερληθή πνπ ζα είλαη πνιύ πην 

επαίζζεηε ζε παξόκνηα πεξηζηαηηθά ρακειόηεξεο ελέξγεηαο. 

Τα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αλάιπζεο αλακέλεηαη λα δεκνζηνπνηεζνύλ ζύληνκα θαη κπνξνύλ λα 

παξάζρνπλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα απηό ην πηζαλόηαηα αζηξνθπζηθό ζήκα 

http://www.naftemporiki.gr/story/650199 


