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Τίτλος Ερευνητικού Έργου: European Pulsar Composition Survey

Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η: Ιωάννης Αντωνιάδης

Φιλικός προς τον αναγνώστη τίτλος: 

Ψάχνοντας τα πιο πυκνά αντικείμενα στο Σύμπαν  

Επιστημονική Περιοχή: Αστροφυσική

Φορέας Προέλευσης και Χώρα: Ινστιτούτο Max Planck

Φορέας Υποδοχής: Ινστιτούτο Αστροφυσικής – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

Συνεργαζόμενος Φορέας: Ινστιτούτο Max Planck 

Ποσό Χρηματοδότησης: 198,440

Διάρκεια Χρηματοδότησης: 2 έτη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Γραμματοσειρά: Arial

Μέγεθος: 16
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Σύνοψη Ερευνητικού Έργου

Οι αστέρες νετρονίων α οτελούν την υκνότερη μορφή ύλης στο αρατηρήσιμο Σύμ αν Το φάσμα
των μαζών τους εριέχει σημαντικές ληροφορίες για τα τελευταία στάδια της αστρικής εξέλιξης τις
ιδιότητες των υ ερκαινοφανών εκρήξεων και την καταστατική εξίσωση της υ έρ υκνης ύλης Παρά
τη μεγάλη σημασία τους οι ακριβείς μετρήσεις μάζας αστέρων νετρονίων αραμένουν εξαιρετικά
σ άνιες Το είναι ένα ρόγραμμα ου θα συνδυάσει μια
νέα ειραματική ροσέγγιση με λε τομερή θεωρητικά μοντέλα για να ε ιτύχει μια σημαντική αύξηση
στον αριθμό των μετρήσεων ακριβείας μάζας αστεριών νετρονίων Αυτά τα δεδομένα θα
ροσφέρουν σημαντικές ληροφορίες ληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς ου διέ ουν το
σχηματισμό και την εξέλιξη των αστεριών νετρονίων καθώς και τις ιδιότητες της υ ερ υκνής ύλης
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Αναμενόμενα αποτελέσματα & Αντίκτυπος του Έργου

Το πρόγραμμα EPICS θα πραγματοποιήσει την πιο λεπτομερή μέχρι στιγμής έρευνα για αστέρες 
νετρονίων που περιφέρονται γύρω από λευκούς νάνους. Αυτά τα συστήματα θα αρέχουν ακριβείς
μετρήσεις μάζας αστεριών νετρονίων ου θα ε ιτρέψουν τον εντο ισμό της γραμμής διαχωρισμού

μεταξύ των αστεριών νετρονίων και των μελανών ο ών



5

Η σημασία της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ και του ΙΣΝ θα ε ιτρέψει στην ομάδα μου να ροετοιμαστεί για την κύρια
φάση του μέσω
Της διεξαγωγής μιας ιλοτικής έρευνας με το δίκτυο ευρω αϊκών τηλεσκό ιων ου θα συμμετέχει στο
ρόγραμμα Αυτή η έρευνα θα ε ιτρέψει την ανά τυξη του α αραίτητου λογισμικού για την ε εξεργασία
και την ανάλυση των δεδομένων του ρογράμματος θα δημιουργήσει σημαντικές υ οδομές για την
ευρύτερη κοινότητα και θα οδηγεί στην ανακάλυψη ερί ου άλσαρ
Τη βελτιστο οίηση της διαδικασίας ε ιλογής στόχων με τη χρήση θεωρητικών μοντέλων αιχμής

Ταυτόχρονα η ομάδα μου μ ορέσει να ε εκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες των αλγορίθμων μας
ε ιτρέ οντάς μας να ροσομοιώσουμε ταυτόχρονα για ρώτη φορά τόσο την εξέλιξη όσο και τις
κινηματικές ιδιότητες των μεγάλων αστρικών ληθυσμών
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