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Odkryto nowy rodzaj supernowych
Astronomowie znają dwa główne typy supernowych, jednak badania międzynarodowego
zespołu wskazują na istnienie nowej podkategorii tych obiektów, którą można określić
mini-supernowymi.
Pierwszy z podstawowych typów supernowych powstaje w wyniki zapadnięcia się wielkiej gwiazdy,

mającej masę od 10 do 100 razy większą niż Słońce. Drugi z typów, określany jako Ia, obejmuje
całkowite zniszczenie białego karła, będącego składnikiem układu podwójnego gwiazd. Nowa
kategoria również dotyczy białych karłów, ale wybuchy są mniej energetyczne niż w typie Ia i mogą
nie zniszczyć całkowicie białego karła.

„Supernowa typu Iax to w zasadzie mini-supernowa”
mówi Ryan Foley, stypendysta na Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), który jest
głównym autorem publikacji przyjętej do druku w czasopiśmie naukowym „The Astrophysical
Journal”.
Zespół badawczy zidentyfikował 25 obiektów pasujących do nowej kategorii supernowych. Żaden
z przypadków nie wystąpił w galaktyce eliptycznej (galaktyki takie zawierają stare gwiazdy), co
sugeruje, że supernowe typu Iax występują w młodych układach gwiazd.
Naukowcy szacują, że supernowe typu Iax powinny stanowić około jedną trzecią liczby supernowych
typu Ia. Nie obserwuje się ich jednak tak dużo, gdyż są sto razy słabsze. Jako prototypowy przykład
takiej supernowej uznano wybuch supernowej SN 2002cx.
W składzie zespołu badawczego są głównie astronomowie ze Stanów Zjednoczonych, ale także
z Chile i Chin. Badacze mają nadzieję zaobserwować tysiące mini-supernowych typu Iax za pomocą
teleskopu Large Synoptic Survey Telescope (LSST) o średnicy 8,4 metra, którego budowa jest
planowana w północnym Chile. LSST będzie teleskopem do wykonywania przeglądów całego nieba.
Źródło: http://www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/17198.html
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania
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Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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