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ODKRITJER PULZARJA V OSTANKU SUPERNOVE
1987
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Astronomi, ki so opazovali na štiri metrskem daljnogiedu mednarodnega obser
vatorija pri Cerro Tololu v Čilu, so 18. januarja 1989 odkrili pulzar v ostanku
supernove v Magellanovem oblaku. Njeno eksplozijo opazujejo od februarja
1987 (glej Presek letnik 16, št. 1). Iz pr ibl ižno sedmih ur opazovanja so ugoto
vili , da utripa pulzar s frekvenco 1968,629 S-l . Hitrosti , s kat ero se zmanjšuje
ta frekvenca, pa še niso izmer ili . Sij pulzarja v vidnem području se je med
sedemurnim opazovanjem spreminjal med 18. in 19. magnitudo. Če upošte
vamo razdaljo do pulzarja, to pomeni, da seva v vidnem področju približno
stokrat več kot Sonce. Prav verjetno je, da je pri tem pulzarju vidno sevanje le
majhen del vse oddane energije za razliko od Sonca, kjer predstavlja vidno
sevanje približno 30 odstotkov vse oddane energije. Frekvenca pulzarja je
izredno visoka. Zato še vedno preverjajo, če niso morda zamenjal i vmesnega
pulza za ponov itev osnovnega. Taka pomota bi pripisala pulzarju dvojno fre 
kvenco . Ponoven poskus opazovanja z 2,5 metrskim daljnogledom v Las
Campanasu dne 31. januarja 1989 ni uspel. Daljnogled bi mogel zaznati pulzar,
če bi imel sij 20 . magnitud , kar pa je 2,5 krat manj od najšibkej šega sija 19m

izmerjenega pri Cerro Tololu.
Prvo odkritje rojstva pulzarja je za astronome zelo vesel dogodek. Saj so

tak pojav že nekaj let napovedovali kot možen, nihče pa ni mogel predvide
vati, da ga bomo opazovali že tako kmalu. Zato si bom kljub skopim podatkom
privoščil nekaj komentarjev.

Pulzarje poznamo že dobrih
dvajset let (odkriti 1967) . Kmalu po
odkritju se je uveljavila hipoteza, ~- 10 ,1)

da so pulzarji nevtronske zvezde, ~

ki ostanejo po eksplozij i supernove
(glej Presek letnik 3, št . 4). Mnogi po
javi so kazali na obstoj močnih ma
gnetnih polj na pulzarjih , zato ni bilo
težko pojasniti radijskega utripanja z
elektromagnetnim vplivom hitro vrte 
čega se magneta na okoino snov. Ma
gnetno zaviranje vrtenja se opazi kot
upočasnjevanje pulzarja in ta pojav
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so pri pulzarjih tudi v resnici opazili. U.Ol 0 . 10 1.0 10 .U

Na sliki iz leta 1985 so zbrani re- vrtiIna doba (s)

zultati meritev za 256 pulzarjev v diagramu vrtiina doba ( s) - podaljše-

------- ----------






