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ותחרויות
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מבוא

היחידה לנוער שוחר מדע ע"ש דב לאוטמן באוניברסיטת תל אביב, עורכת כמעט מדי שנה, החל משנת 1994, את האולימפיאדה 
לאסטרונומיה וחקר החלל לזכרו של פרופ' דרור שדה, שהלך לעולמו בשנת 1993 בהיותו בן 60 שנה בלבד. האולימפיאדה מיועדת 

לתלמידי ביה"ס התיכון מכיתות י' עד י"ב.

פרופ' דרור שדה ז"ל, פיזיקאי ואסטרונום ישראלי בעל שם בינלאומי, נמנה עם סגל אוניברסיטת תל אביב. כפיזיקאי נודע פרופ' 
שדה גם באחד הניסויים היפים לאישור תורת היחסות, ניסוי המצוטט על פני שני עמודים בספר החשוב "מכניקה" של אוניברסיטת 
ברקלי ומוצג שם "כניסוי היפה" של דרור שדה. כאסטרונום פרופ' דרור שדה היה מהראשונים והבולטים שבחוקרי החלל 

והאסטרונומיה בישראל, ובין תפקידיו הרבים - ראש הסוכנות החלל הישראלית.

כאמור, האולימפיאדה הראשונה נערכה בשנת 1994. בשנה זו נרשמו 80 תלמידים. מאז נערכו שמונה אולימפיאדות נוספות ומספר 
המשתתפים עלה מדֵי שנה1. במאמר זה נסקור את האולימפיאדה השש עשרה, שהתקיימה בשנת 2011. 

אולימפיאדה זו החלה בשנת 2010 ונסתיימה בשנת 2011 בחידון הגמר. לאולימפיאדה השש-עשרה נרשמו כ-550 תלמידים מבתי-
ספר שונים ברחבי הארץ )לעומת 73 תלמידים שנרשמו לאולימפיאדה הראשונה(. משתתפים אלה עברו מבחן מיון ראשון בבית 
ספרם, ומתוכם עלו 78 משתתפים לשלב השני. חמישה תלמידים שעברו את השלב הזה בציונים הגבוהים ביותר הגיעו לשלב 
השלישי, חידון הגמר, שנערך באוניברסיטת תל-אביב ב-29 במאי 2011 בפני קהל רב של תלמידים, מורים ואורחים. בחידון הגמר 
בירכה פרופ' דינה קובץ', סגנית הרקטור, בשם נשיא אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' יוסי קלפטר, שגם תרם את הפרס הראשון - 

שנת לימודים חינם באוניברסיטה. 

אלה חמשת התלמידים שהשתתפו בחידון הגמר. מילות הרקע על כל אחד מהם נכתבו על ידי התלמידים עצמם. 

יובל אגם, תושבת קדימה, תלמידת כיתה י"ב, תיכון הנדסאים בהרצליה. מרחיבה את המקצועות כימיה, פיזיקה וביוטכנולוגיה. 
למדה אסטרונומיה באופן עצמאי. בזמנה הפנוי מתעסקת בתכשיטנות, וברשותה אוספים של לקים ועגילים בכל הצבעים. 

אורי אסולין, תושב ראשון לציון, תלמיד כיתה י"ב, תיכון מקיף ח'. לומד במגמה מדעית. מקצועות מוגברים: פיזיקה וביולוגיה. 
לפני האולימפיאדה לא למד אסטרופיזיקה, אך התעניין בנושא וקרא על מגוון נושאים הקשורים לתחום, בעיקר חורים שחורים 
והמפץ הגדול. תחביבים נוספים: צפייה בסרטים ובעיקר בסרטי אימה, קונסולות משחקים, משחקי מחשב, קריאה בתנ"ך וטיולים 

בעולם. 

1 | ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב

2 | בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
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אורי טייכמן, תושב אשדוד, תלמיד כיתה י', תיכון מקיף ג'. סיים את לימודי המתמטיקה בכיתה ז' ובשנים האחרונות למד קורסים 
לקראת תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב. לאולימפיאדה הגיע בעקבות מודעה בבית ספרו. מלבד אסטרופיזיקה, תחביביו הם 
שחמט, שבו היה אלוף הארץ לגילו 4 פעמים, וקריאת ספרים, במיוחד מדע פופולרי. השתתף השנה גם בחידון התנ"ך העולמי 

לנוער ודורג במקום שביעי.  

עוז יקיר, תושב צפת, תלמיד כיתה י"א, התיכון הרב תחומי. מרחיב במקצועות פיזיקה ומחשבים. את ידיעותיו באסטרונומיה למד 
באופן עצמאי באינטרנט ומספרים. תחביביו: מחשבים, מוזיקה, קצת ספורט וכמובן אסטרונומיה. 

נעמי ליבנה, תושבת ירושלים, תלמידת כיתה י"א, התיכון שליד האוניברסיטה. סיימה בגרות מורחבת באנגלית ובמתמטיקה, 
וכן לומדת פיזיקה וצרפתית מורחבים. משתתפת בפרויקט Zoonivers שממיין בין השאר גלקסיות. חברה בקבוצת לימוד באסטרופיזיקה 
שמדריך ברנד סרינג. במסגרת עבודת גמר עובדת עם צוות של פרופ' אבישי דקל מהאוניברסיטה העברית על התפתחות גלקסיות. 

לומדת פיתוח קול ועוזרת מדריך במועדון הג'ודו. אוהבת גם לקרוא בעברית, באנגלית ובצרפתית. 

אין ספק שלחמשת התלמידים שעלו לגמר יש יכולות בלתי רגילות! 

השופטים:

פרופ' יואל רפאלי מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב - יו"ר חבר השופטים.

פרופ' שרה בק מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב.

פרופ' אהוד בכר, ראש מכון אשר לחקר החלל, הטכניון, חיפה. 

את החידון הנחתה מיכל סחף, הזוכה במקום הראשון באולימפיאדה השנייה.

בשלושת המקומות הראשונים זכו התלמידים האלה: 

מקום ראשון: אורי טייכמן - זכה בשנת לימודים חינם באוניברסיטת תל-אביב.

מקום שני: יובל אגם - זכתה ב-3,000 ₪, פרס בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה.

מקום שלישי: יקיר עוז - זכה ב-2,000 ₪, פרס בית הספר לחינוך. 

)כל המתמודדים בחידון הגמר קיבלו אישור מיוחד של מפמ"ר פיזיקה, מר צבי אריכא, לקבל ציון 100 בבגרות בפיזיקה ביחידה 
"קרינה וחומר".( 

בחידון הגמר היו שלושה שלבים. במאמר זה נציג את השלב הראשון והשלב השלישי, שלב שאלות השופטים. בשלב השני נתבקשו 
המתמודדים לסמן היגדים שגויים "שנשתלו" בשני חיבורים שהוכנו להם בשני נושאים: הראשון על קרינת הרקע הקוסמית והשני 
על SgrA וחורים שחורים. למרבה ההפתעה, התלמידים התקשו בסימון ההיגדים השגויים ואף סימנו היגדים נכונים כשגויים. לדעתנו 
גישה זאת של איתור היגדים שגויים בחיבור על נושא מדעי יכולה לשמש כאמצעי הערכה ואולי גם כלי מחקר באיתור קשיי 

תלמידים וטיפול בהם. לכן החלטנו לכתוב מאמר נפרד על השלב השני. 

להלן פירוט השלב הראשון והשלב השלישי, כולל השאלות והתשובות הנכונות.
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שלב א'
בשלב זה היו שלושה סבבים של שאלות רב-ברֵרה: אם התלמיד ענה נכון, הוא קיבל שאלת המשך.

להלן אנו מביאים את השאלות והתשובות לשלושת הסבבים ומדגישים התשובה הנכונה. 

סבב ראשון:

 משימות חלל ואסטרונומיה של מערכת השמש
)התשובה הנכונה מסומנת(:

 

   )L1( מדוע נרצה למקם לוויין לחקר השמש בנקודת לגרנז' הראשונה  .1
במערכת שמש-ארץ?  

זוהי נקודת מרכז המסה של מערכת. א. 

זוהי נקודה על הקו המחבר בין הגופים שבה הלווין נמצא בשיווי משקל. ב. 

זוהי הנקודה שבה משתווים זמני ההקפה של הלוויין סביב השמש וסביב כדור   ג. 
הארץ.  

זוהי נקודת מפגש בין מסלולי השמש לכדור הארץ סביב מרכז המסה של   ד. 
המערכת.  

שאלת המשך: מהן "האונות של רוש" במערכת דו-כוכבית?

על פי חוקי ניוטון, שני גופים במערכת זוגית נעים תחת השפעת כוח הכבידה סביב מרכז מסה משותף במסלולים אליפטיים. מלבד 
נקודת מרכז המסה, ניתן למצוא עוד 5 נקודות במרחב שבהן יכול עצם בעל מסה זניחה )ביחס לשני הגופים האחרים( להימצא 
בשיווי משקל, גם אם לא בהכרח יציב. נקודות אלה נקראות נקודות לגרנז'. לדוגמה, עצם הממוקם בנקודת לגרנז' הראשונה, 
המצויה על קו המחבר בין שני גופים הסובבים במערכת כזאת, ינוע יחד עם הגוף הקל יותר סביב הגוף הכבד יותר ובזמן הקפה 
 SOHO זהה. בנקודת לגרנז' הראשונה במערכת שמש-ארץ ניתן למקם לוויין לצפייה בשמש ללא הפרעה וללא הסתרה. הגשושית
המשמשת לחקר השמש, היא דוגמה ללוויין כזה. אם אנו מעוניינים בהסתרת השמש ע"י כדור הארץ, נעדיף להציב את הלוויין 

בנקודת לגרנג' השנייה כך שהשמש תהיה מוסתרת ע"י כדור הארץ.

בנקודה זו ממוקמים טלסקופי חלל כגון WMAP, Herschel Space Observatory, Planck Space Observatory. נקודת לגרנז' השלישית 
איננה יציבה בגלל השפעת כוח הכבידה של כלל כוכבי הלכת, ובעיקר של נוגה. בנקודות לגרנז' הרביעית והחמישית של מערכת 

שמש-ארץ הנקראות גם נקודות טרויאניות, הצטברה כמות משמעותית של אבק בין כוכבי.

שני גופים במערכת זוגית יכולים להמשיך ולהתקיים בלי להיקרע ע"י כוחות הכבידה ההדדיים בתנאי שהמרחק ביניהם גדול מספיק. 
נקודת לגרנז' הראשונה היא הנקודה בין הגופים שבה מתאזנים הכוחות הפועלים מצד שני הגופים, והמשטחים שווי הפוטנציאל 
העוברים דרכה נקראים "האונות של רוש". בעוד שהמשטחים שווי הפוטנציאל הכבידתי של כוכב בודד הם כדוריים, צורת המשטחים 

במערכת דו-גופית מסובכת יותר. 

	   קווים שווי-פוטנציאל במערכת דו-גופית 
מסתובבת. נקודות לגרנז' מסומנות 

באיור באדום והחיצים מייצגים עלייה 
במעלה הפוטנציאל )כחול( או ירידה 

במורד הפוטנציאל )אדום(. האיור 
באדיבות ויקיפדיה.
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מדוע כתמי שמש נראים באור הנראה כנקודות כהות על פני השמש?  .2

הטמפרטורה שלהם נמוכה מהטמפרטורה הממוצעת על פני השמש. א. 

צפיפות החומר באזורים אלה קטנה מהממוצע על פני השמש. ב. 

השדה המגנטי באזורים אלה חלש מהממוצע על פני השמש. ג. 

כל התשובות נכונות. ד. 

שאלת המשך: כתמי שמש קשורים בפעילות מוגברת של השמש. איזו תופעת טבע 
ארצית היא פועל יוצא של פעילות מוגברת זו?

כתמי שמש הם אזורים על שפת השמש שבהם הטמפרטורה נמוכה משמעותית 
מהממוצע, כך שהם פולטים פחות אור ונראים כהים באופן יחסי לסביבתם. השמש 
איננה מסתובבת סביב צירה כמקשה אחת, וכתוצאה מכך קווי השדה המגנטי שלה 
מתערבבים, ובמקומות מסוימים אף נשברים ומסתדרים מחדש. במקומות אלה מתחוללות 
מערבולות מגנטיות עצומות שאינן מאפשרות הסעה של חומר חם מתוך השמש אל 
פני השטח שלה, כך שהטמפרטורה המקומית יורדת משמעותית ונוצרים כתמי השמש. 
לעתים מלווים אירועים אלה בפליטת כמויות אדירות של אנרגיה, שאנו רואים מכדור הארץ כסערות שמש. מחזוריות הופעת כתמי 
השמש נמשכת כ-11 שנים שהן חצי מזמן המחזור המגנטי של השמש, אשר במהלכו מתחלף כיוון השדה המגנטי של השמש.

בזמן סערת שמש נפלטים מן השמש חלקיקים טעונים הנעים במהירויות אדירות בכיוונים שונים ברחבי מערכת השמש. חלק מן 
החלקיקים הללו נעים לכיוון כדור הארץ, מוסטים ע"י קווי השדה המגנטי שלו וחוצים את האטמוספרה באזור הקטבים. התנגשות 
החלקיקים הטעונים מן השמש עם המולקולות באטמוספרה משחררת אנרגיה בצורת אור צבעוני שאנו רואים כזוהר צפוני. שימו 

לב כי השם "זוהר צפוני" מטעה מכיוון שאת המחזה ניתן לראות גם בקוטב הדרומי של כדור הארץ.

אילו מבין הגופים הבאים מסוכנים לכדור הארץ?  .3

האסטרואיד קרס. א. 

אסטרואידים טרויאניים. ב. 

אסטרואידים מקבוצות אפולו ואמור. ג. 

כל אסטרואיד מהווה סכנה לכדור הארץ. ד. 

שאלת המשך: מהם "מרווחי קירקווד"?

האסטרואידים הם גופים קטנים ומוצקים העשויים ממינרלים סילקטיים או ברזליים וסובבים את השמש שלנו. כיום מוכרים מאות 
אלפי אסטרואידים המצויים ברובם באזור המצומצם בחגורה שבין מאדים לצדק, אבל יש מהם המתקרבים אל מסלולו של כדור 
הארץ ואף חוצים אותו. בין גופים אלה, המכונים "גופים קרובי ארץ", נמנות קבוצות אמור ואפולו. חגורת האסטרואידים עצמה איננה 
צפופה כלל ומכילה את האסטרואידים הגדולים והמסיביים ביותר )לדוגמה, קרס שקוטרו כ-1,000 ק"מ( וגם קבוצות קטנות של 
אסטרואידים קטנים הרבה יותר הנעים במסלולים משותפים. חקר חגורת האסטרואידים חשף את קיומם של מספר מסלולים 
הריקים כמעט לחלוטין מאסטרואידים. במסלולים אלה ההשפעה של כוח הכבידה של צדק איננה מתקזזת לאורך זמן, אלא 

	   תמונה של כתם שמש טיפוסי על פני 
השמש. כפי שניתן לראות, פני השמש 

המבעבעים מכוסים בתאים של גז 
לוהט שגודלם מגיע לאלפי ק"מ וזמן 

חייהם הממוצע כעשר דקות. התמונה 
 Vacuum צולמה ע"י טלסקופ השמש
 NOAO, באדיבות( Tower Telescope

.)NSO
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מצטברת בכיוון מועדף. כתוצאה מכך רובם המוחלט של האסטרואידים מסולק ממסלולים אלה, ונוצרים מרווחים הנקראים "מרווחי 
קירקווד". 

לאחרונה מתחזקת ההנחה כי כוכב הלכת צדק סייע ומסייע לקיום חיים מפותחים על פני כדור הארץ.  .4 
במה מסייע צדק?

המולקולות האורגניות הראשונות נוצרו על פניו. א. 

השפעת הכבידה של צדק מייצבת את מהירות סיבוב כדור הארץ. ב. 

צדק "מנקה" את מערכת השמש מאסטרואידים ומשביטים. ג. 

צדק מאפשר את קיומם של שביטים המכילים חומרים אורגניים. ד. 

שאלת המשך: מדוע שביט טיפוסי ייראה עם שני זנבות?

שביט הוא גוף קפוא, מעין תלכוד של קרח וגזים קפואים, הנע סביב השמש במסלול אליפטי קיצוני. בשונה מאסטרואידים, שביטים 
נעים מקצה מערכת השמש ועד מרכזה. כאשר השביט מתקרב למרחק של כמה מיליוני ק"מ מן השמש, פוגעים בו חלקיקים 
טעונים הנפלטים מן השמש ומשפיעים בצורה שונה על חלקיקי האבק ומולקולות הגז. חלקיקי האבק נשארים במסלול המקורי 

של השביט ויוצרים זנב גדול ובהיר בעוד שהגזים מיוננים ויוצרים זנב כחול הפונה תמיד בכיוון מהשמש והלאה.

שביטים הנעים במערכת השמש עלולים להתנגש במסלולם עם כוכבי הלכת. התנגשות מפורסמת בין כוכב הלכת צדק והשביט 
שומייקר-לוי 9 תועדה וצולמה ב-1994 ע"י טלסקופים רבים על פני כדור הארץ ועל ידי טלסקופ החלל על שם האבל. למעשה, 
צדק נחשב ע"י רבים כ"שואב האבק" של מערכת השמש הפנימית מכיוון שהוא מהווה מוקד משיכה גרביטציוני לשביטים החוצים 
את מערכת השמש. עם זאת ישנן דעות הסוברות כי הסטת שביטים ממסלולם המקורי ע"י צדק עלולה לסכן את כדור הארץ 

באותה המידה שהיא מגנה עליו. 

כוכב הלכת שבתאי מוקף במערכת של טבעות.  .5 
מה מן הבאים מתאר נכונה את הטבעות:  

גודלם האופייני של הסלעים המרכיבים את הטבעות הוא של כמה ק"מ. א. 

הטבעות משתרעות עד מאות קילומטרים מעל האטמוספרה. ב. 

עובי הטבעות יכול להגיע עד מאות מטרים. ג. 

הטבעות ייחודיות לשבתאי. ד. 

שאלת המשך: בעבר הוצעו מספר הסברים למקור הטבעות. תן דוגמה לאחד מהם. 

שבתאי מוקף במישור המשווה שלו במערכת של טבעות ססגוניות שבסיסן מצוי במרחק 
של כ-6,600 ק"מ מהאטמוספרה של שבתאי, והחלקים החיצוניים מגיעים עד למרחק 
של כ-121,000 ק"מ ממנו. עוביין של הטבעות רק כ-1 ק"מ, והן עשויות מסלעים )מינרליים 
סיליקטיים וברזליים( וחלקיקי קרח )מים, אמוניה ומתאן(. גודל החלקיקים האופייני משתנה 
מטבעת לטבעת, והוא נע בין 1 מ"מ ועד כמה מטרים. טבעות שבתאי אינן יציבות, ואורך 

	  

כוכב הלכת שבתאי כפי שנצפה 
מגשושית המחקר קאסיני המקיפה 

את שבתאי החל מ-2004. סמוך 
לקוטב הצפוני של שבתאי ניתן להבחין 

בסערת ברקים אימתנית המתפרשת 
על פני עשרות אלפי קילומטרים. 

 ISS, JPL, ESA, התמונה באדיבות
.NASA

 http://ciclops.org/iss/iss.php
http://www.jpl.nasa.gov/
http://www.esa.int/
http://www.nasa.gov/
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חייהן הוא מספר מיליוני שנים בלבד. בין הטבעות מצויים רווחים שקיומם מוסבר על ידי תהודה מסלולית באינטראקציה בין חלקיקים 
קטנים בטבעות לבין אחד או יותר מירחי שבתאי. אחת ההשערות היא שירח קרחי קטן שסבב בעבר את שבתאי התפורר למיליוני 
רסיסים קטנים היוצרים את הטבעות שאנו רואים כיום. חישובים מראים כי אם נדחס את כל החומר שבטבעות לגוש אחד, אכן 

נקבל ירח שקוטרו כ-500 ק"מ. 

סבב שני:

אסטרופיזיקה 

על בסיס תצפיות ניתן לומר על פרצי גמא שהם:  .1

אירועים המתרחשים במרחקים קוסמולוגיים. א. 

אירועים הנצפים רק במישור הגלקסיה.  ב. 

אירועים שבהם ההתפרצות נמשכת על פני מספר חודשים. ג. 

אירועים המקדימים כל התפרצות סופרנובה. ד. 

שאלת המשך: מהי כמות האנרגיה המשתחררת באירוע של התפרצות גמא? מהו משך הזמן האופייני של ההתפרצות?

פרצי קרינת גמא הם מהאירועים האנרגטיים והמסתוריים ביותר הנצפים כיום ביקום. התפרצויות אלה מתרחשות בתדירות גבוהה 
למדי, אחת לכמה ימים, ופיזורן על פני השמיים אקראי למדיי, ואיננו מוגבל לאזור שביל החלב. על סמך מדידות אלה הסיקו בעבר 
מדענים כי האירועים הללו מתרחשים בסקאלות קוסמולוגיות ובאזורים שונים ביקום. מדידת ההסחה לאדום של מספר פרצי 
קרינת גמא הוכיחו זאת סופית. הדעה הרווחת כיום היא שמרבית האירועים הללו מתרחשים בגלקסיות, וכי פרץ האנרגיה קשור 
בתהליך מותו של כוכב מסיבי שליבתו קרסה לחור שחור בפיצוץ סופרנובה. עם זאת לא כל פרץ גמא מלווה בגילוי סופרנובה 
ולהפך. פרץ גמא נמשך בדרך כלל מספר שניות, ולעתים מלווה לאחר מכן בקרינה באורכי גל אחרים, ביניהן אור נראה. הספק 
האנרגיה הנפלט בפרץ טיפוסי נע בין 1044 ל-Watt 1046, וכנראה שרק חלק קטן מהספק זה נפלט בצורת קרינה אלקטרומגנטית 
)אור(. לשם השוואה, האנרגיה הנפלטת באירוע כזה בשנייה אחת היא מסדר גודל של האנרגיה שתפלוט השמש בכל מהלך חייה.

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%97%D7%99_%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%99
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קרינת סינכרוטרון נפלטת כאשר  .3

אלקטרונים יורדים רמה בתוך האטום. א. 

מטענים חשמליים מואצים בשדה מגנטי. ב. 

אלקטרונים ופוזיטרונים עוברים השמדה הדדית. ג. 

יסוד עובר דעיכה רדיואקטיבית. ד. 

שאלת המשך: באילו מערכות אסטרופיזיקליות רואים קרינה כזאת?

המקור המוכר ביותר לקרינה הוא גוף שחור: גוף הפולט קרינה אלקטרומגנטית שנקבעת 
על פי הטמפרטורה של אותו גוף. קיימים מנגנונים נוספים לפליטת קרינה אלקטרומגנטית 
שאינם קשורים בטמפרטורת הגוף. בקרינת סינכרוטרון הקרינה נפלטת ממטענים 
חשמליים המואצים למהירויות גבוהות מאוד בשדה מגנטי. כידוע, מטען חשמלי הנכנס 
במהירות בניצב לשדה מגנטי אחיד מסתובב במעגל. אם השדה איננו אחיד התנועה 
היא בורגית. העוצמה של קרינת הסינכרוטרון כפונקציה של תדירות הקרינה הנפלטת 
יורדת בצורה ליניארית )קו ישר( בניגוד לקרינה תרמית של גוף שחור המתוארת ע"י 
פונקציית פלאנק. דוגמאות בולטות למערכות אסטרופיזיקליות הפולטות קרינת סינכרוטרון 

הן פולסארים וסילונים מחורים שחורים שמסותיהם גבוהות מאוד. 

מסת ג'ינס היא המסה הקריטית לקריסה כבידתית של ענן גז. כיצד תלויה מסה זו בתכונות הענן?   .4

מסת ג'ינס גדלה עם טמפרטורת הענן. א. 

מסת ג'ינס גדלה עם צפיפות הענן. ב. 

מסת ג'ינס גדלה עם מהירות ההתרחקות של הענן. ג. 

מסת ג'ינס אינה תלויה בתכונות הענן. ד. 

שאלת המשך: מהו ההבדל בין מדידות טמפרטורת "קרינה" והטמפרטורה "הקינטית" של השמש?

מסת ג'ינס היא המסה המינימלית הדרושה על מנת שענן מולקולרי יקרוס תחת כוח הכובד שלו עצמו . מעל למסה זו הלחץ 
הנובע מכוחות הכבידה גובר על הלחץ כלפי חוץ שמקורו בתנועה התרמית של חלקיקי הגז. החישוב המפורט מראה כי ככל 
שצפיפות הגז גדולה יותר, וככל שהטמפרטורה קטנה יותר, תקטן מסת ג'ינס. הקרינה נוצרת במרכזי כוכבים בתווך אטום, ולכן 
רובה נבלע מיד באותו האזור, כך שאנרגיית הקרינה נשארת במערכת ותורמת לחימום הגז. לעומת זאת אטימותם של עננים 
מולקולריים לקרינה הנפלטת עקב קריסת הענן קטנה הרבה יותר. ענן מולקולרי בטמפרטורה נמוכה שקוף למדיי לקרינה תת-

אדומה שהוא פולט, ולכן ענן מתכווץ שומר על טמפרטורה אחידה למדיי עד לשלבים המאוחרים של התהליך שבהם הצפיפות 
גדולה מאוד והאטימות גדולה מאוד. בשלב זה תהליך הקריסה מואט ובסופו של דבר מתחיל היתוך גרעיני ונוצר כוכב.

	   ערפילית הסרטן הנמצאת כ-6,500 
שנות אור מאיתנו בקבוצת הכוכבים 

שור. ערפילית זו היא שריד של פיצוץ 
כוכב מאסיבי )סופרנובה( שנצפה 

לראשונה על פני כדור הארץ ב-1054. 
במרכז הערפילית שוכן פולסאר 

המסתובב בקצב אדיר ומאיץ חלקיקים 
טעונים למהירויות הקרובות למהירות 

האור. קרינת הסינכרוטרון הנפלטת 
מחלקיקים אלה נראית בתמונה בהילה 

הכחולה. החומר שנזרק בפיצוץ מיונן 
ע"י קרינת הסינכרוטרון ופולט קרינה 

המאפשרת לחזות במעטפת הפולסאר. 
התמונה צולמה ע"י טלסקופ החלל על 

.NASA שם האבל. באדיבות
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את טמפרטורת הכוכב ניתן להגדיר 
בצורות שונות. קרינה אלקטרומגנטית 
האנרגיה  התפלגות  לפי  הנמדדת 
הנפלטת באורכי גל שונים נקראת קרינה 
תרמית, והיא תלויה כאמור רק במאפיין 
אחד הקרוי טמפרטורת הגוף השחור. 
טמפרטורה ניתנת להגדרה גם לפי 
מהירות תנועת חלקיקים ממוצעת, 
כלומר, היא גם מדד לאנרגיה הקינטית 

הממוצעת של חלקיקי הגז בכוכב. 

מהי הסיבה העיקרית המקשה לראות קרינה בתחום האולטרא-סגול הרחוק גם בתצפיות מהחלל?  .5

רגישות הגלאים שברשותנו נמוכה מאוד. א. 

אלקטרונים בגלקסיה בטמפרטורה של כמיליון מעלות מפזרים את הקרינה. ב. 

מולקולות בתווך הבין כוכבי בגלקסיה בולעות את הקרינה. ג. 

אטומי מימן בגלקסיה בולעים את הקרינה. ד. 

שאלת המשך: מהו "יער ליימן אלפא" הנצפה בספקטרום של קוואזרים רחוקים?

קרינת אולטרא-סגול רחוקה היא קרינה בעלת אורך גל קצר מ-912 אנגסטרם. אורך גל זה מתאים ליינון אטום מימן, ולכן כל 
קרינה אנרגטית יותר תיבלע ע"י אטומי מימן ניטרליים המצויים בשפע )ביחס למולקולות( בתווך הבין כוכבי והבין גלקטי. 

קווי בליעה בספקטרום של עצמים רחוקים, למשל קוואזרים, הם תוצאה של בליעת חלק משמעותי מהאור ע"י אטומי מימן 
ניטרליים בין הצופה לקוואזר. כל ענן מימן ניטרלי בולע קרינה באורך גל שמתאים למעבר אטום מימן מרמת היסוד לרמה השנייה 
)קו ליימן אלפא ב-1215 אנגסטרם( במערכת המנוחה של הענן. בספקטרום הנצפה מוסח כל קו בליעה שכזה לאדום בצורה 
שונה, בהתאם למרחקו הקוסמולוגי של הענן מהצופה. האור הנפלט מקוואזר מרוחק לפני מיליארדי שנים עובר בדרך כלל בדרכו 

אלינו מספר רב של ענני מימן ניטרלי, כך שקווי הבליעה הנצפים בספקטרום צפופים מאוד, ונהוג לכנותם "יער ליימן אלפא".
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ספקטרום נצפה של שני קוואזרים. קו הפליטה הרחב ב-1216 אנגסטרם הוא קו ליימן 
אלפא הנפלט ממערכות הקוואזרים. הקוואזר בגרף התחתון רחוק משמעותית מאשר 

הקוואזר בגרף העליון, והאור הנפלט ממנו עובר בדרכו אלינו מאות רבות של ענני גז מימן 
ניטרלי. ענני גז אלה מותירים את חתימת קווי הבליעה הצפופים באורכי הגל הקצרים 

.William C. Keel בספקטרום של הקוואזר. הגרפים נלקחו מאתר האינטרנט של
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מאיזה מהאירועים הבאים לא נצפה שיפלוט גלי כבידה?  .6

קריסה כבידתית של כוכב בסופרנובה. א. 

מיזוג בין שני חורים שחורים. ב. 

מיקרו-עידוש כבידתי. ג. 

סיבוב של זוג כוכבי נויטרונים. ד. 

שאלת המשך: על פי המודל הניוטוני, ברגע שמסה שינתה את מקומה, הרי שכוח הכבידה שהיא מפעילה על גופים אחרים 
משתנה מיד בכל רחבי היקום. מדוע טען איינשטיין כי מודל זה דורש תיקון?

תורת היחסות של איינשטיין תיקנה את חוק המשיכה האוניברסלי שנתגלה ונוסח מאות שנים קודם לכן ע"י ניוטון. בפרט קבע 
איינשטיין כי כוח הכבידה איננו תלוי רק במרחק בין הגופים, אלא גם בתנועתם במרחב, וזאת משום שהשפעת הכבידה איננה 

יכולה להתפשט מהר יותר מגל אלקטרומגנטי.

בנוסף הראה איינשטיין כי כאשר מסה מואצת, היא פולטת אנרגיה בצורה של קרינת כבידה המתפשטת כגלים במרחב-זמן 
במהירות האור. עקב חולשתו הרבה של כוח הכבידה, פליטת גלי הכבידה תהיה משמעותית, ואולי אף ניתנת לגילוי, רק במקרים 

של אינטראקציה כבידתית בין גופים מסיביים וצפופים, כגון כוכבי נויטרונים וחורים שחורים. 

באירוע מיקרו-עידוש כבידתי משמש עצם מסיבי כעדשה המעוותת את קרני האור המגיעים מהעצם הנצפה, אך העצמים רחוקים 
זה מזה, והאינטראקציה הכבידתית ביניהם זניחה, כך שאינם מואצים. 

סבב שלישי:

קוסמולוגיה

האם קבוע האבל הוא אכן קבוע?  .1

כן, כי בכל מקום ובכל זמן ערכו לא משתנה. א. 

לא, כי ערכו משתנה עם הזמן. ב. 

כן, כי היקום הומוגני ואיזוטרופי. ג. 

לא, כי ערכו משתנה במרחקים שונים. ד. 

שאלת המשך: התפשטות היקום מתבטאת בהיסט לאדום "קוסמולוגי" 
של אור המגיע אלינו מעצמים רחוקים. תארו שני אפקטים נוספים 
העלולים להשפיע על ההסחה לאדום או ההסחה לכחול של אור של 

גופים נצפים.

חוק האבל הוא חוק אמפירי הקובע כי עצמים ביקום מתרחקים מאתנו 
וכי מהירות ההתרחקות שלהם מתכונתית למרחקם. הפרמטר של 
האבל הוא גודל המתאר את קצב התפשטות היקום בזמן מסוים. 

התאמת חוק האבל למדידות הסחת קווים לאדום ביקום 
הקרוב. השינוי במהירויות הגלקסיות עקב השפעת הכבידה 

ההדדית באזורים צפופים במיוחד )למשל, צביר הבתולה 
באיור( עלולה לגרום לסטייה משמעותית של המדידות 

 The Road to Galaxy" מחוק האבל. האיור נלקח מהספר
.William C. Keel מאת "Formation
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למרות שגודלו משתנה בזמן, הוא ידוע, מסיבות היסטוריות, גם בכינוי "קבוע האבל". הכללתו של קבוע האבל לכל נקודה ביקום 
משמעה שכל העצמים ביקום המתפשט מתרחקים זה מזה. את מהירות העצמים ניתן למדוד למשל ע"י הסחת האור שלהם 
לאדום. תנועת גופים כוכביים בהשפעת כבידתם ההדדית גורמת גם היא להסחת האור, ללא קשר להתפשטות היקום. בדומה 
לאפקט דופלר, יראה צופה תנועה זו בהתאם למיקומו במרחב בהסחה לאדום או בהסחה לכחול. גורם נוסף הצפוי להשפיע על 
תנועת האור הוא עיוות המרחב-זמן ע"י גופים בעלי מסות גבוהות. לפי תורת היחסות של איינשטיין, המרחב המעוות גורם לכך 
שאור הנפלט משדה כבידה של כוכב מאבד אנרגיה וייראה אדום יותר לצופים המרוחקים מהכוכב. תחזית זו אכן נבדקה ואושרה 

ע"י תצפיות. 

לפי תאוריית האינפלציה הסטנדרטית, היקום עבר שלב של    .2
התפשטות מהירה מאוד בחלקיק השנייה הראשון     

להיווצרותו. אילו תכונות יקומיות מוסברות בתאוריה זו?  

יקום שטוח. א. 

יקום איזוטרופי. ב. 

יקום הומוגני. ג. 

כל התשובות נכונות. ד. 

שאלת המשך: הסבירו את בעיית האופק של היקום ואיך היא נפתרת 
ביקום אינפלציוני.

קרינת הרקע הקוסמית היא קרינת גלי מיקרו אשר מגיעה אלינו מכל 
הכיוונים בשמיים. הקרינה קשורה בתהליכים אשר התרחשו זמן קצר 
לאחר המפץ הגדול, וניתן ללמוד ממנה רבות על האינטראקציה בין 
חומר ובין קרינה ביקום המוקדם. מיד לאחר המפץ הגדול היה היקום 
חם וצפוף עד כדי כך שקרינה לא יכלה להתקדם בו בחופשיות. עם התפשטותו התקרר היקום עד שבשלב מסוים האלקטרונים 
החופשיים, אשר פיזרו את הקרינה ביעילות רבה, התחברו לפרוטונים ליצירת אטומי מימן. בשלב זה הפך היקום שקוף לקרינה, 

והפוטונים שהשתחררו נעים מאז בחופשיות ומהווים את קרינת הרקע הקוסמית שאנו מגלים.

קרינת הרקע הקוסמית הנצפית כיום אחידה מאוד על פני אזורים גדולים מדיי בשמיים שלא היו קשורים סיבתית בזמן שחרור 
הקרינה. הסבר אפשרי לכך ניתן במסגרת התאוריה האינפלציונית: זמן קצר לאחר המפץ הגדול התרחשה התפשטות אדירת 
ממדים ומהירה מאוד של היקום שהביאה לכך שאזורים שהיו קשורים סיבתית נראים לנו עתה כאילו לא היו קשורים סיבתית 

מעולם. לפיכך לאזורים שונים ביקום תהיינה תכונות דומות, אף שלכאורה אין כל קשר סיבתי בין אזורים אלה. 

	  

התפלגות הטמפרטורה של קרינת הרקע הקוסמית על פני 
השמיים. הבדלי הצבעים מציינים את השינוי בטמפרטורה 

מחם )אדום( לקר )כחול( על פני סקאלה של מיליוניות 
 WMAP המעלה. התמונה צולמה ע"י טלסקופ החלל

.)NASA באדיבות(
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איזה מן המשפטים הבאים הוא הנכון ביקום ללא קבוע   .3
קוסמולוגי וצפיפות הקטנה מהצפיפות הקריטית?

היקום יקרוס תחתיו. א. 

היקום יתפשט בקצב ההולך וגדל. ב. 

היקום יתכווץ בקצב ההולך וקטן שישאף לערך קבוע באופן   ג. 
אסימפטוטי.  

היקום יתפשט בקצב הולך וקטן שישאף לערך קבוע באופן   ד. 
אסימפטוטי.  

שאלת המשך: כיצד תשפיע הוספת קבוע קוסמולוגי לתשובה?

כתלות בערך הקבוע הקוסמולוגי קצב ההתפשטות יגבר - ההתפשטות 
תאיץ. על הבסיס של מה שהתגלה בתצפיות בזמנו, שיער איינשטיין 
שהיקום יציב ואיננו מתפשט או מתכווץ. לכן למשוואות תורת היחסות 
הכללית שפיתח הוסיף איינשטיין רכיב המתנגד לכוח הכבידה על פני 
מרחקים גדולים וקרא לו "הקבוע הקוסמולוגי". לאחר גילוי התפשטות 
היקום ע"י האבל הבינו איינשטיין ומדענים אחרים כי הוספת הקבוע 
הקוסמולוגי למשוואות איינשטיין עשויה להוביל לפתרון דינמי ולא קבוע 
של היקום. למעשה, שילוב הקבוע הקוסמולוגי עם צפיפות המסה-אנרגיה הכוללת ביקום קשור בגאומטריה של היקום. שילוב זה 
קובע את קצב התפשטות היקום וקובע גם אם היקום ימשיך להתפשט לנצח או יקרוס תחת כבידתו. את הצפיפות של יקום 
שטוח )חסר עקמומיות( ללא קבוע קוסמולוגי נהוג לכנות "הצפיפות הקריטית". ללא קבוע קוסמולוגי היקום נשלט ע"י כוח הכבידה, 
ולכן צפיפות גדולה מן הצפיפות הקריטית משמעה שהיקום סגור )בעל עקמומיות חיובית( ויקרוס בסופו של דבר תחתיו. לחילופין, 

צפיפות קטנה מן הצפיפות הקריטית - משמעה שהיקום פתוח )בעל עקמומיות שלילית(, כלומר יתפשט לעד. 

כיצד ניתן ללמוד ממי הים על מה שהתרחש בשלוש הדקות הראשונות של היקום?  .4

מדידת אחוז הדוטיריום במים. א. 

מדידת אחוז הליתיום במים. ב. 

מדידת אחוז המימן במים. ג. 

מדידת אחוז המתכות הכבדות במים. ד. 

שאלת המשך: כיצד מדידת שכיחות הדוטיריום העכשווית ביקום תסייע לקבוע אם היקום סגור או שטוח?

בשלוש הדקות הראשונות לאחר המפץ הגדול היו צפיפות החומר ביקום והטמפרטורה שלו גבוהות מספיק כדי לאפשר תהליכי 
היתוך גרעיני ויצירה של גרעיני יסודות כבדים ממימן. היסודות שנוצרו היו ברובם המכריע מימן, הליום וליתיום וכן איזוטופים שלהם 
כגון דויטריום. לאחר שלוש דקות אלו צנחה טמפרטורת היקום המתפשט מתחת לגבול המאפשר מיזוג גרעיני, כך שעד להופעת 
הכוכבים הראשונים לא נוצרו עוד יסודות חדשים ביקום. הדויטריום )מימן כבד( הוא יסוד יציב הנהרס יחסית בקלות בתגובות 

תמונה זו צולמה ע"י טלסקופ החלל על שם האבל ומציגה 
גילוי של פיצוץ סופרנובה במרחק של כ-10 מיליארד 

שנות אור מאיתנו. מדידות של סופר נובות בקצה היקום 
מעידות על כך שהיקום מתפשט בקצב מואץ ע"י כוח 

מסתורי המתנגד לכוח המשיכה הכבידתי. כוח עלום זה, 
המיוצג במשוואות איינשטיין ע"י הקבוע הקוסמולוגי, קשור 

 NASA  בגורם מסתורי הנקרא "אנרגיה אפלה". באדיבות
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גרעיניות, כך שהוא אינו שורד בליבות של כוכבים. מכאן שעיקר הדויטריום שאנו רואים ביקום נוצר בשלוש הדקות הראשונות 
לאחר המפץ הגדול. מכיוון שגם המימן נוצר במפץ הגדול, שכיחות הדויטריום היחסית לזו של מימן במי הים היא תוצאה ישירה 
של התהליכים הגרעיניים שהתרחשו באותן שלוש דקות. תהליך יצירת הדוטיריום תלוי בצפיפות החומר ביקום זמן קצר לאחר 
המפץ הגדול, כך ששכיחותו מאפשרת לבחון מודלים שונים של היקום הצעיר. כמו כן מדידת השכיחות מאפשרת לבחון אם היקום 
פתוח או סגור, כלומר, אם עתיד היקום להתפשט לנצח או שמא יקרוס תחת כבידתו. ביקום סגור צפיפות החומר ההתחלתית 

גבוהה יותר, ולכן חלק גדול יותר של הדוטיריום מומר להליום, והכמות ששרדה ממנו קטנה יותר. 

לפתרון בעיית המסה החסרה הוצעו שתי משפחות של חומר אפל. מהן?  .5

חומר אפל קר וחומר אפל חם. א. 

חומר אפל חסר אינטראקציה כבידתית וכזה בעל אינטראקציה כבידתית. ב. 

חומר אפל בעל כוח משיכה חדש ולא מוכר וכזה בעל כוח דחייה. ג. 

חומר אפל ניטרלי חשמלית וכזה טעון חשמלית.  ד. 

שאלת המשך: האם חומר אפל חם יכול לפתור לבדו את בעיית המסה החסרה? הסבירו.

קיומו של החומר האפל הוא פתרון מקובל לבעיית המסה החסרה. טבעו של החומר האפל אינו ברור, אך כיום מקובל לחשוב כי 
החומר מורכב ברובו מחלקיקים אלמנטריים המשתתפים באינטראקציות חלשות וכבידתיות בלבד ואשר ייתכן כי לא נצפו עד כה 
מעולם. חלקיקים אלה מתחלקים לשתי משפחות עיקריות - חומר אפל קר וחומר אפל חם. חומר אפל קר הוא חומר אפל בעל 
מהירות נמוכה, בעוד שחומר אפל חם הוא בעל מהירות גבוהה. לפי הבנתנו כיום, חלקיקי חומר אפל חם מהירים מדיי מכדי 

להישאר קשורים לכבידה של גלקסיות וצבירים, ולכן אינם יכולים לבדם להסביר את המסה החסרה במערכות אלה. 

שלב ג: שאלות השופטים 
שאלותיה של פרופ' שרה בק 

בשנת 2006 נקבעו הקריטריונים החדשים לכוכב לכת )פלנטה(.

באילו קריטריונים פלוטו עומד? א. 

באילו קריטריונים פלוטו לא עומד? ב. 

מהי חגורת קוויפר?  ג. 

גרם שמימי מוגדר כוכב לכת כשמסתו נמוכה מהמסה המינימלית הדרושה להתכת דיוטריום בליבה )כ-13 מסות צדק( וכשהוא 
מקיף כוכב או שאריות כוכב ,ללא קשר לתהליך שבו נוצר. גופים בעלי מסות גבוהות יותר - אך עדיין נמוכות מהנדרש להיתוך 

גרעיני - מוגדרים כננסים חומים, ולגופים המשייטים בחלל בחופשיות הוצמד הכינוי ננסים חומים.

עם זאת היעדר חסם תחתון וברור למסת כוכב לכת הצריך ניסוח חדש של הגדרתו. ב-2006 נקבע כי בנוסף להגדרות הקיימות 
על כוכב הלכת להיות בעל מסה גדולה מספיק כדי שצורתו תהיה כדורית בקירוב, וכי עליו לסוב סביב כוכב, ולא כירח של כוכב 
לכת אחר, כגוף הדומיננטי במסלול זה. מאז גילויו ב-1930 ועד 2006 נחשב פלוטו לכוכב הלכת התשיעי והקטן במערכת השמש. 
עם זאת גילויים חדשים הראו שפלוטו יוצר מערכת כפולה עם כארון )שקוטרו כמחצית מקוטרו של פלוטו(, וכי הוא אינו הגוף 
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הדומיננטי במסלולו. פלוטו שייך לאסופת גופים הסובבים את השמש במסלול הנמצא מעבר לכוכב הלכת נפטון במרחק של כ-30 
עד 50 יחידות אסטרונומיות )יחידה אסטרונומית אחת היא מרחקו הממוצע של כדור הארץ מן השמש(. בחגורת קויפר3 נמצאים 
מספר גופים בגודל דומה לזה של פלוטו וכנראה אף גדולים ממנו. לאור גילויים אלה, נשלל התואר כוכב לכת מגופי חגורת קויפר 
הגדולים ביותר, ועתה הם נקראים כוכבי לכת ננסיים. פלוטו הוא כוכב הלכת הננסי השני בגודלו במערכת השמש, ועקב הפיחות 

במעמדו שונה שמו הרשמי ל-"134340 פלוטו". 

שאלותיו של פרופ' אהוד בכר

מהו חומר אפל ובמה הוא שונה מחומר רגיל )בריוני(? א. 

תארו שתי תצפיות שמעידות על קיומו של חומר אפל. ב. 

האם יש דרך חלופית להסביר תצפיות אלה?  ג. 

חומר אפל הוא חומר שאינו פולט, בולע או מחזיר קרינה אלקטרומגנטית. 
בניגוד לחומר רגיל )בריוני(, לא ניתן לצפות בו באמצעות טלסקופ באופן 
ישיר באף אורך גל, אלא ניתן להסיק על קיומו בצורה עקיפה בלבד 

מתוך ההשפעות הכבידתיות שלו. מכאן ניתן לו הכינוי "אפל".

חומר אפל מהווה פתרון מקובל ל"בעיית המסה החסרה". דוגמה בולטת 
לבעיה זו עולה ממדידת מהירויות הסיבוב של כוכבים במסלולים חיצוניים 
סביב מרכז גלקסיות. מהירויות אלה אינן מתכונתיות לאחד חלקי ריבוע 
המרחק ביניהם, כמצופה מחוקי ניוטון, אלא נשארות קבועות. הבדל זה 
ניתן להסבר ע"י קיומו של חומר נוסף מלבד כוכבים וגז )החומר הבריוני(, 
אשר אותו איננו רואים. עדות נוספת לבעיית המסה החסרה מגיעה 
ממדידות של צבירי גלקסיות המאגדים מספר רב של גלקסיות. מדידות 
של מהירויות הסיבוב של הגלקסיות ושל טמפרטורת הגז החם בצבירים 
אינן ניתנות להסבר ע"י סכֵמת סך המסה הנצפית בהם. עדות זו נתמכת 

גם ע"י מדידות מסת צבירים באמצעות אפקט עידוש כבידתי. 

ישנם הסברים חלופיים לבעיית המסה החסרה. הבולט בהם הוא "מונד" 
)MOND( אשר הוצע ע"י מרדכי מילגרום ממכון ויצמן ב-1981. תאוריה 
זו משנה את החוק השני של ניוטון בתאוצות קטנות, כדוגמת התאוצות 
הדומיננטיות בחלקיה החיצוניים של גלקסיה, כך שהכוח מתכונתי לתאוצה 

בריבוע. 

3 | גופים הסובבים את השמש במסלול הנמצא מעבר לכוכב הלכת נפטון

 
צביר הקליע הוא צביר גלקסיות הנמצא במרחק של 

כ-3.4 מיליארד שנות אור מאיתנו.

בתמונה ניתן לראות בבירור את הגלקסיות הרבות 
המרכיבות את הצביר. המסה הכוללת של גלקסיות אלה 
קטנה משמעותית מסך כל הגז החם בצביר. ענני גז אלה 

מתחממים לטמפרטורה של מיליוני מעלות וקורנים 
בקרינת איקס חזקה שמוצגת בתמונה בצבע אדום. אור 

המגיע מגלקסיות רחוקות יותר משנה את מסלולו במעבר 
דרך הצביר בהשפעת המסה בצביר בתהליך הנקרא 

עידוש כבידתי. ע"י מדידת השפעת המסה הכוללת בצביר 
על עיוות מסלול קרני האור ניתן לחשב את התפלגות 

החומר האפל בצביר המוצגת בתמונה בצבע כחול. כפי 
שניתן להתרשם, מסת החומר האפל בצביר משמעותית 

. NASA  יותר מכלל החומר "הרגיל". התמונה באדיבות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91_%D7%9C%D7%9B%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9
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שאלותיו של פרופ' יואל רפאלי

אילו שני יסודות יהיו מרכיבי החומר השכיחים ביותר בשמש   א. 
כשהיא תהיה בשלב התפתחותה הסופי?  

האם תהיה חשיבות לטמפרטורת החומר לצורך קביעת   ב. 
מצב שיווי המשקל כאשר ליבת השמש תהיה ננס לבן?  

ניתן להסביר את מצב שיווי המשקל של ננס לבן על פי שני   ג. 
עקרונות פיזיקליים יסודיים. מהם עקרונות אלה?   

באופן כללי פועלים בכל כוכב רגיל )ובשמש שלנו בפרט( שני תהליכים 
המתנגדים זה לזה: כוח הכבידה הפועל כדי לכווץ את הכוכב ולחץ הנוצר 
מהרֵאקציות התרמו-גרעיניות המתרחשות בליבה והפועל לניפוח הכוכב. 
במהלך חייו מכלה הכוכב את מלאי הדלק הגרעיני שלו עד אשר אין 
לחץ אשר יתנגד לכוח הכבידה, והכוכב מתכווץ. ננס לבן נוצר כאשר 
המסה הסופית של הכוכב המתכווץ קטנה מ-1.4 מסות שמש. חישובים 
ותצפיות מראים כי מסתו ההתחלתית של כוכב שהפך בסופו של דבר 
לננס לבן קטנה מ-8 מסות שמש, כשאת רוב המסה מאבד הכוכב במהלך חייו ע"י רוחות כוכביות4 . מסה סופית זו איננה מסיבית 
דיה כדי להתיך פחמן, ולכן תהליך ההתכה הגרעינית שהחל בהתכת מימן להליום מגיע לסיומו כאשר ליבת ההליום מותכת לחמצן 
ולפחמן. במצב של ננס לבן התכווצות הכוכב נבלמת ע"י "לחץ הניוון של האלקטרונים" הקשור בעקרונות פיזיקליים קוונטיים. עקרון 
האיסור של פאולי קובע כי במערכת כלשהי לא יהיו שני אלקטרונים באותו מצב קוונטי, ולכן לא יוכלו כל האלקטרונים לשכן את 
רמת האנרגיה הנמוכה ביותר, כלומר תהיה להם בהכרח אנרגיה מסוימת מעל לרמת היסוד. בחומרים בעלי צפיפויות גדולות במיוחד 
יהיה מיקומם של החלקיקים קבוע וידוע יחסית, ולכן אי הוודאות בתנע שלהם גבוהה, וכך לחלק מהם יהיה תנע גבוה. זאת לפי 
עקרון האיסור של פאולי או לפי עקרון אי הוודאות של הייזנברג. דחיסת החומר לצפיפויות האדירות בננס לבן מביאה לעלייה בתנע 
הממוצע של האלקטרונים, ולכן לעלייה באנרגיה הקינטית, וכך נוצר לחץ גובר הפועל למניעת הקריסה הכבידתית של הליבה. 
בניגוד ללחץ שיוצר גז אלקטרונים אידֵאלי קלאסי, הלחץ הקוונטי תלוי רק בצפיפות האלקטרונים בחומר, ולא בטמפרטורה שלהם. 

4 | שטף של חלקיקים טעונים הנפלט לכל הכיוונים מן העטרה של כוכב

הערפילית הפלנטארית NGC2440 ובמרכזה ננס לבן. 
.NASA התמונה באדיבות


