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Astronomija I

ODKRITJE RJAVIH PRITLIKAVK

Poznamo več vrst zvezd. Naše Sonce j e, na primer , precej povprečna in ne
hudo masivna zvezd a , ki preživlja aktivna leta svoj ega življ enja. To po
m eni , da v Sončevi sr edici potekajo reakcij e j edrskega zlivanja, od katerih
je najbolj pogosto zlivanje vodikovih a tom ov v atome helija. Obstajajo
na primer tudi takšne zvezde , za katere pravimo, da so na kon cu svojega
življ enja, saj so že pokuri le svoje zaloge j edrskega goriva. Med temi so
najbolj znane bel e pritlikavke in nevtronske zvezde .

Po približno dvajsetih letih iskanja pa so astronomi sedaj končno

uspeli odkriti posebno vrsto zvezd, ki se imenujejo rjave pritlikavke. Pra
vijo jim objekti, ki so premaj1Jni, da bi bili zvezde, in preveliki , da bi bili
planeti.

Kaj razlikuje planete od zvezd '? Z besedo zvezde ponavadi mislimo
na aktivne zvezde, torej take, ki svetijo , ker v njih potekajo j edrske reak
cije. Tako je, kot smo na začetku že povedali , tudi Sonce. Pri reakcijah
sproščena energija se nato širi iz središča navzven , dokler se končno s
površine ne izseva kot svetloba. Da jedrske reakcije stečejo, mora biti
snov v središču dovolj stisnjena in dovolj vroča. Zato mora imeti na kup
zbrana snov - zvezda - dovolj veliko maso. Obj ekti , ki imajo premajhno
maso , da bi v njih potekale jedrske reak cije, so na primer planeti našega
Osončja. Ti sami ne proizvajajo svetlobe, ampak le odbijajo svetlobo
Sonca in jih zato lahko vidimo . Pravzaprav ta trditev ne velja povsem za
vse planete Osončja. Mejna masa, ki razlikuje med zvezdo in planetom,
j e namreč nekaj tisočink mase Sonca. To pa pomeni, da bi v notranjosti
.I upitra utegnile v manjši meri že potekati jedrske reakcij e. Meritve, ki jih
pošilja sonda Galileo, kažejo kar nekaj znakov, da jedrske reakcije v .J upi
tru morda v manjši meri res potekajo , vendar bodo potrebne še dodatne
potrditve. Toda vrnimo se nazaj k rjavim pritlikavkam.

Kakšni so parametri rjave pritlikavke? Njena masa naj bi bila okrog
1/50 Sončeve mase ali približno 4 . 1028 kilogramov , polmer pa okrog
70 tisoč kilometrov, kar j e približno enako polmeru Jupitra ali kakih de
setkrat m anj kot Sončev polmer . Na površini rjave pritlikavke bi nam bilo
precej vroče , saj bi t ermomet er, če bi zdržal, nameril tja do 1000 stopinj
Celzija.

Kako pa vemo, kolikšna j e temperatura na površini rjave pritlikavke?
Astronomi so uporabili metodo, kakršne se pogosto poslužujerno tudi v
običajnem življ enju: neznano primerjamo z znanim. Najprej seveda vemo,
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da je ta temperatura zagotovo m anj sa od površinske tem perature ak
ti vne zvezde. Natan č nej še vrednost pa so astronomi določil i iz sp ekt ra
ene od zna nih rjavih pri tlik avk . V spekt ru so pri infrardečih valovnih
dolžin ah opa zili zelo t ip ične metan ove črte, ki jih ta plin seva , če je segret
na določeno tem peraturo . Pod obn e črte so opaz ili v sp ekt ru Ju pitrove at
mosfere; zanjo pa vem o, da im a tem perat uro okrog ti soč st opi nj Ce lzij a .

Zakaj je od ideje, da rjave pri tlik av ke obstajajo , do njihovega oclkr i
tja minilo toliko časa'? Pr av gotovo j e te zvezde tež ko opaziti. V svoj i
notr anj osti nimaj o jedr skih peči , kjer bi se sproščala to likšna energij a, da
bi lahk o videli njihovo površino razbeljeno vročo kot pri Son cu. V središču

rj ave pri tlik avke se sicer za kratek čas mo rda prižgo jedr ske reakcije, ven
dar hit ro ugasn ej o. V dvaj setih let ih iskanja so odkrili št evilne kandida te
za rj ave pri tlikavke, vend ar se je na koncu za večino nj ih izkazalo, da gre
za katero od že po znanih zvezd . Kje in kako so jih končno našli '?

Kot poroča ameriška ast ron omska revija Sky & Telescape, sta dve od
rjavih pritlikavk v znani razsuti kopi ci Plejad e, ki leži v ozvezdj u Bika . (To
je skupina zvezd, od kater ih j ih s pros tim očesom v povprečn i noči vidi mo
vsaj pet , razporejene so pa pod obn o kot zvezde v Malem vozu. Za to j ih
im a m nogo ljudi - seveda zm otno! - za Mali voz. St ar ejše slovensko im e
za Plej ad e je Gostosevci.) Tr etjo rjavo pritlikavko pa so opazi li kot obj ekt ,
ki kroži okrog nekoliko masivnej še zvezde v dvo zvezdj u . Obj ekt, z imenom
GJiese 229 leži na meji med ozvezdjema Velikega psa in Zaj ca (slika 1 na
liI. strani ovit ka) .

Ocenj ujejo , daje rjavih pri tlik avk veliko. Za to sodijo med ta ko imeno
vane kan didate za napolnj evanje v reče manjkaj oče mase v naši Galaksiji.
Gibanja zvezd v Galaksij i namreč kažejo, da mora biti v njej več mase,
kot je tiste, ki jo lahko vidimo. K vidni masi pri sp evaj o zvezde, ki svet ijo,
in pr ah te r plini, ki jih te zvezde osvetlj ujejo, in jih za to vidimo. Ker
je te mase prem alo, iščejo astronomi različne ob like skrit e mase. Ena od
možnosti so objekt i, ki so zelo temni in jih zato doslej še nism o opazili .
Morda so med njimi tudi rjave pritlikavke.

Rj ave pr it.likav ke so lahko sam e, a li pa so del dvojnic, kar pom eni , da
krožijo okrog m asivnej še zvezde. Ast ronom i so jih iskali v okolici bližnj ih
zvezd in na področjih , kjer se roj evajo zvezde. Čeprav so v osemdese
tih let ih našli ogrom no kandidatov, pa dokončna po trditev nikoli ni bila
prepri člj iva . Za običaj ne zvezde, ki dovolj močno svetij o, lahko izmerimo
sp ektre in nji hov celotni izsev ter tako določimo njihovo starost , ki j e po
membn a lastnost pri razvrščanj u . Kot smo že om enili , vir svetenja ( če se
že poj avi) v rj avih pr itlikavk ah zelo hi tr o t udi ugasn e. Torej ta možnost



A st ronomija I

od pade. Za to j e ned vomna id enti fikac ija pon avadi vpra šlj iva. Ker niso
dobro vedeli, kak šn e so nj ihove površ inske tem perat ure in koliko naj bi
rj ave prit. likav ke seva le p ri posameznih va lov ni h dolžinah , se na podlagi
izm erj enih rezulta tov niso m ogl i pr eprosto od ločiti za a li pr ot i. Za to so
potreb ovali nov kr it.erij , ki bo pomagal razločeva ti rj ave pritlikavko od
drug ih m alo m asi vn ih zvezd .

Eden zelo dobrih kri terijev j e č im bolj natančno d oločen a masa. Ce
bi našli t.em en obj ekt , ki bi im el m aso m anj šo od kakih osem odsto t kov
Son č eve m ase, po tem bi bi li že pr ecej gotov i, d a gre za rjavo prit.likavko.
Venda r pa je m erj enj e m as ena naj te žjih reči v astrono m iji. Pravzaprav
lahko to dovolj u atau čno naredimo le, če j e zvezd a sestavni del dv ojnega
(a li večkratn ega) sist.erria . Tedaj namre č lažja zvezda kroži okrog težje ,
pod obno kot. Zemlj a kr oži okrog So nca . To gibanj e j e na podl agi dolgo
let nih opazova nj pl an et.ov p ravilno opisa l že Kepl er (I\epJerj evi zako ni),
matemati čno-fizikalno pa ga j e pojasnil in za p isal Newton. Da pa m eritve
za res lahko opravim o , m or amo zvezdi razločit.i preko njunega gibanj a , kar
pomeni , da ne smet a biti predaleč , pre več skupaj a li prešibki,

Ena od treh doslej iden t.ificir anih rjavih pri tlikavk , omenj eni obj ekt
C liese 229, j e del d vozvezdj a . Da gre za rj avo pritl ikavko, so se op rede
lili p rav na pod lagi nj ene mase. Na observa to riju Palomar so s posebno
metodo , s katero nekol iko zast.rejo ble š č avo svetl ejše zvezd e, posn el i t ud i
sliko , na ka teri j e , ob težji zvezd i, sprem lj eva lka j asn o vid na (slika 2 na
III. st.ra ni ov it ka) .

Merj enj e zvezd nih mas je to rej težko opravilo , poleg t.ega pa niso vse
rjave p ri tl ikav ke del dv ojnih sistemov . Na srečo so ast ro nomi nedav no
našl i še eno m eto do , s pomo čj o ka tere se d a s pr ecej šnj o gotovostjo t r
d iti , da gre za rj avo pr itli kav ko. Izm erili so spekter rjave prit likav ke na
področj u valovn ih dolži n , ki ust rezaj o rdeči barvi. O pazi li so črto , ki je v
spekt.ri h ostalih , bolj vročih zvezd , ni videti. G re za čr to , ki j o nar ed ij o
a to m i lahkega elem enta li t. ija . P ri bo lj vroči h zvezdah se j e n amreč za
radi m nogo višje temperatur e li tij z j ed rs kim i reak cij am i pr etvoril v d ruge
elem ente in ga za to ni . Lit.ijevo čr to so našl i v spekt ru sv etlobe z zvez de
PPL 15 , ki j e ena od rj av ih p rit likav k v Pl ej aclah .

Astro no m i, ki se uk va rj aj o z iskanj em rjavih pri t.l ikavk , so prepri čani ,

d a so jih zdaj zar es od kr ili. Dokončne pot rd itv e pa si ob etajo od Hubble
vega vesoljskega teleskopa . Naslednj e let o bod o namreč posla li nanj no vo
se rv isno misij o , ki bo namestil a nekaj novih , natan čnih inš t ru m entov , s
katerimi bomo tudi rjave pritlikavke videl i ost rej e kot kd ajkoli d oslej.

Mi rjam Galičič



Slika 1. Leva s lika prikazuj e oz vezdj e Velikega psa (Canis Maj o r) in d e l oz vez dj a Zajca (L epus).
Pod ročje m ed obem a oz vez djema, kj er leži rjava pritlikavka G liese 229B , oz načuj e črn kvadratek .
Na d esni s lik i j e to pod ročj e povečano prikazan o še en krat.

S lika 2. Na posnetk u, ki j e bi l
na rej en na o bs e rva t or ij u Palo
m a r v ZDA, vidi mo obe zv ezd i
iz dvojnega sistema, od kate
rih j e ena rj a va prit lika vka G li
ese 229B. Posnetek so na redili
t ako , d a so b l eščavo s ve t le več

j e z vezde (z navidezno magn i
t udo 8 ) zast rli . Tako lahko na
s liki razloč i mo rjavo p ritlikav
ko spodaj pod večjo z vezdo .




