אולימפיאדה

האולימפיאדה ה 13-באסטרונומיה
וחקר החלל ע"ש פרופ .דרור שדה
שלב הגמר
מאת :עומר ברומברג* ,חגי נצר* ומאיר מידב**

מבוא
האולימפיאדה השלש-עשרה באסטרונומיה וחקר החלל
על-שם פרופ' דרור שדה ז"ל החלה בשנת 2006
ונסתיימה בשנת  2007בחידון הגמר .לאולימפיאדה
השלש-עשרה נרשמו כ 600-תלמידים מבתי-ספר שונים
ברחבי הארץ (לעומת  73תלמידים שנרשמו לאולימפיאדה
הראשונה) .משתתפים אלה עברו מבחן מיון ראשון בבית
ספרם ומתוכם עלו  90משתתפים לשלב השני .חמישה
תלמידים שעברו את השלב הזה בציונים הגבוהים ביותר
הגיעו לשלב השלישי ,חידון הגמר ,שנערך באוניברסיטת
תל-אביב ב 15-במרץ .2007
בחידון הגמר בירכה פרופ' חגית מסר ,סגנית הנשיא
למחקר ופיתוח ,בשם נשיא אוניברסיטת תל-אביב,
פרופ' איתמר רבינוביץ ,שגם תרם את הפרס הראשון,
שנת לימודים חינם באוניברסיטה.
ואלה חמשת התלמידים שהשתתפו בחידון הגמר:
• רועי מיץ ,תלמיד כיתה י"א ,ביה"ס התיכון בליך,
רמת גן.
• יוני מסיקה ,תלמיד כיתה י"ב ,ביה"ס התיכון ע"ש מנחם
בגין ,צפת.
• אביחי משה ,תלמיד כיתה י"א ,ביה"ס התיכון בליך,
רמת גן.
• לילך מור מצור יגאל ,תלמידת כיתה י"א ,ביה"ס התיכון
עמי אסף בבית ברל.
• יניב שדה מנורדיה ,תלמיד כיתה י"א ,ביה"ס התיכון
למדעים ואומנויות בירושלים.

השופטים היו:
• פרופ' חגי נצר מבית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה,
אוניברסיטת תל-אביב  -יו"ר חבר השופטים.
• פרופ' עמיאל שטרנברג מבית הספר לפיסיקה
ואסטרונומיה ,אוניברסיטת תל-אביב.
• ד"ר שי צוקר ,החוג לגיאופיסיקה ומדעים פלנטריים,
אוניברסיטת תל-אביב.
את החידון הנחתה מיכל סחף ,הזוכה במקום הראשון
באולימפיאדה השנייה וכיום תלמידה לתואר שני בפיסיקה
באוניברסיטת תל-אביב.
בשלשת המקומות הראשונים זכו התלמידים:
רועי מיץ  -זכה בשנת לימודים חינם באוניברסיטת תל-
אביב ,מקום ראשון
יניב שדה  -זכה ב ,₪ 3,000-פרס היחידה לנוער שוחר
מדע ,מקום שני
אביחי משה  -זכה ב ,₪ 2,000-פרס משפחת שדה ,מקום
שלישי
כל המתמודדים בחידון הגמר זכו בפרס מיוחד של
ד"ר דוד סלע ,מפמ"ר פיסיקה ,ציון  10ביחידת בחירה
בבחינת הבגרות בפיסיקה.
בחידון היו שלשה שלבים .להלן פירוט כל שלב ,כולל
השאלות והתשובות הנכונות.
בשלב א' היו שלשה סיבובים של שאלות רבות ברירה:
אם ענה התלמיד נכון ,הוא קיבל שאלת המשך.
להלן השאלות והתשובות לשלשת הסיבובים בשלב זה,
תוך הדגשת התשובה הנכונה( .בצבע)

* עומר ברומברג ,חגי נצר ,ביה"ס לפיסיקה ואסטרונומיה ,אוניברסיטת תל-אביב
** מאיר מידב ,בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל-אביב
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D

שלב א
סיבוב ראשון :משימות חלל ואסטרונומיה של מערכת
השמש:

ארץ
B

 .1מדידות מרחק מדויקות לירח שנעשו ב 25-השנים
האחרונות מראות שהירח:
א .היה במרחק של כ 500,000-ק”מ מכדור הארץ לפני
כ 4.5-מיליארד שנה.
ב .מתקרב לכדור הארץ בקצב של  3.8ס”מ בשנה.
ג .גורם להאצת מהירות הסיבוב של כדור הארץ.
ד .מתרחק מכדור הארץ בקצב של  3.8ס”מ בשנה.
שאלת המשך:
איזו השפעה יש להתנהגות זו על מהירות הסיבוב של
כדור הארץ.
תשובה:
כח המשיכה הפועל בין הירח לכדור הארץ גורם לעלייה
של פני הים בנקודה הקרובה ביותר אל הירח .בנוסף,
מכיוון שכדור הארץ והירח מסתובבים סביב מרכז כובד
משותף ,כוחות צנטריפוגלים גורמים לעליה דומה של פני
הים בנקודה הנגדית לירח .שתי הבליטות שנוצרות
נמצאות בזווית של  180מעלות אחת מהשנייה ונקראות
גאות ,השפל נוצר בזווית של  90מעלות לנקודות הגאות.
כדור הארץ סובב סביב צירו בקצב מהיר יותר מקצב
הסיבוב של המערכת ארץ-ירח .בגלל כח החיכוך בליטת
הגאות נמשכת קדימה לפני הציר ירח-ארץ .העיוות הקל
הזה בפני כה"א מפעיל כח על הירח ,מושך אותו איתו
ומגדיל את התנע הזוויתי של הירח .כתוצאה מכך הירח
מתרחק מכה"א .באופן דומה הירח מפעיל על כדור
הארץ כח הפוך ומאט את סיבובו סביב צירו בקצב נוכחי
של כ 2-מילישניות למאה שנה.
תופעה זו תמשיך עד שקצב סיבוב כה"א סביב צירו
ישווה לקצב סיבוב המערכת ארץ-ירח ,אז כה"א והירח
יפנו את אותו צד אחד לשני כל הזמן (נעילת גאות).
ההערכה היא שנעילת גאות כזו תתרחש בעוד כ2-
מיליארד שנה.
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כוחות גאות שמפעיל הירח על נקודות שונות בכדור הארץ.
כוח הגאות בכל נקודה (בסגול) הוא ההפרש בין כוח המשיכה
של הירח בכל נקודה (בשחור) לבין הכוח הצנטריפוגלי
בנקודה זו (וויקיפדיאה).

 .2איזה משפט לא נכון בנוגע לפלוטו
א .קטן יותר מהירחים הגליליאנים של צדק.
ב .נמצא ברזוננס אורביטלי ביחס  3:2עם נפטון.
ג .העצם הגדול ביותר בחגורת קוויפר.
ד .דומה בהרכבו ובגודלו לעצמים אחרים מחגורת
קוויפר.
שאלת המשך:
איזה גוף בחגורת קוויפר גדול יתר מפלוטו?
תשובה:
פלוטו מרוחק כ 40-יחידות אסטרונומית מהשמש (יחידה
אסטרונומית אחת שווה למרחק כה"א מהשמש) ,ושייך
לקבוצת עצמים הנקראת "טרנס-נפטונים" .עצמים אילו
שוכנים מעבר למסלולו של נפטון וכוללים בין השאר את
חגורת קויפר וענן אורט .בין החברים הנוספים בקבוצה זו
נמנים טריטון ,ירחו של נפטון ,הנחשב לעצם מחגורת
קויפר שנתפס על ידי נפטון ,ו"-אריס" הנמצא במרחק
של  38-97יחידות אסטרונומיות מהשמש .שני עצמים
אילו גדולים יותר מפלוטו ,ראה תרשים המשווה את גדלי
העצמים השונים.
 .3מה היתה משימתה של גשושית המחקר ?GENESIS
א .לחקור את האטמוספרה החיצונית של כדור הארץ.
ב .לאסוף חלקיקים של רוח השמש.
ג .לחקור את הרכב האטמוספרה של נוגה.
ד .גשושית שהתנגשה בגרעינו של כוכב שביט.

שאלת המשך:
איזו תופעה מתרחשת על כדור הארץ הקשורה לרוח
השמש?
תשובה:
הגשושית ג'נסיס ) (Genesisשוגרה באוגוסט .2001
משימתה הראשית הייתה לאסוף חלקיקים מרוח השמש
ולהחזירם חזרה לכה"א לניתוח בספטמבר  .2004מפאת
רגישות לטילטולים של החלקיקים שנאספו ,נשלח מסוק
המצוייד בוו מיוחד כדי לתפוס את המצנח של הגשושית
לפני הפגיעה בקרקע ,וכך למנוע את החבטה .אולם עם
החזרה לאטמוטספרה מצנח הגשושית לא נפתח
והגשושית התרסקה על הקרקע .שחזור חלקי של המידע
מנע כישלון מוחלט של הניסוי.
אחת התופעות הידועות ביותר שמתרחשות על כה"א
וקשורות לרוח השמש היא זוהר הקוטב .הזוהר נוצר
כאשר חלקיקים של רוח השמש הטעונים במטען חשמלי
נלכדים בשדה המגנטי של כה"א וזורמים לאורך קווי
השדה לעבר הקטבים .התנועה בשדה המגנטי גורמת
לפליטה של קרינה הנגלית לעינינו בקטבים ,שם ריכוז
החלקיקים גדול.

 .4מטר הפרסאידים הינו מטר מטאוריטים המתרחש כל
שנה באמצע אוגוסט ,מקור המטר הוא:
א .חלקיקי סלעים המגיעים מקבוצת הכוכבים פרסאוס,
ונשרפים באטמוספרה של כדור הארץ.
ב .ענן של חלקיקים שהצטברו בנקודת לגרנג'  L4של
מערכת השמש-ארץ.
ג .ענן חלקיקי סלעים המגיע כל שנה מחגורת
האסטרואידים.
ד .שובל של חלקיקי אבק שהתאדו מזנב שביט ונותרו
על מסלולו.
שאלת המשך:
מהיכן מגיעים אלינו השביטים?
תשובה:
השביטים הם עצמים קטנים המורכבים מחומר סלעי,
קרח ואבק .מוצאם של רוב השביטים הוא ענן אורט
) ,(Oortהנמצא במרחק של בין  100ל 50,000-יחידות

אסטרונומיות מהשמש (משערים כי חלק מהשביטים
בעלי זמן מחזור קצר (קטן מ 200-שנה) מגיעים מחגורת
קוויפר הנמצאת במרחק של  30-50יחידות אסטרונומיות
מהשמש) .אינטראקציה כבידתית בין העצמים בענן
עשויה לזרוק אחדים מהם למסלול אליפטי המתקרב
לשמש.
הקירבה לשמש מחממת את השביט וגורמת לקרח
להתאדות (הלחץ הנמוך מונע הפשרה של הקרח
והפיכתו למים) .חלקיקי גז ואבק שהיו כלואים בקרח
משתחררים ונדחפים על-ידי רוח השמש ולחץ הקרינה
של השמש בכיוון הפוך אל השמש ויוצרים את זנב
השביט שיכול להשתרע על פני מאות מיליוני קילומטרים.
האינטראקציה של חלקיקי הגז והאבק בזנב עם קרינת
השמש גורמת להם להאיר כאשר השביט קרוב מספיק
לשמש.
החלקיקים המרכיבים את זנב השביט נותרים לאורך
מסלול תנועת השביט .אם כה"א עובר דרך ענן כזה,
החלקיקים הנתקלים באטמוספרה נשרפים בשכבות
העליונות של האטמוספרה ונחזים כמטר מטאוריטים.

השביט "היאקוטקה" שהתגלה ב.1996-

 .5כמה ירחים יש לנוגה?
א0 .
ב1 .
ג2 .
ד3 .
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שאלת המשך:
האם נוגה היא הפלנטה היחידה ללא ירחים?
תשובה:
נוגה הוא כוכב הלכת השני במרחקו מהשמש בין כוכב
חמה וכדור הארץ ,במרחק של כ 0.7-יחידות אסטרונומיות
מהשמש .למרות הדמיון בגודל לכה"א תנאי האקלים על
נוגה שונים מאוד מאילו על כה"א .האטמוספרה של נוגה
מורכבת בעיקר מפחמן דו חמצני הגורם לאפקט חממה
קיצוני ולטמפרטורות של כ 460-מעלות על פני השטח.
אחת ל 584-יום מגיע נוגה לקירבה הגדולה ביותר לכה"א.
נוגה מסתובב סביב צירו עם כיוון השעון .מגמת סיבוב
הפוכה לזו של שאר כוכבי הלכת במערכת השמש ,אשר
נגרמה ככל הנראה מהתנגשות של נוגה עם גוף נוסף.
לנוגה אין ירחים ,תכונה המשותפת גם לכוכב חמה.

נוגה כפי שצולם מחללית המחקר גלילאו.

סיבוב שני :אסטרופיסיקה
?RR-Lyrae

 .6מהם כוכבי
א .כוכבים מסיבים בסוף חייהם המשילים את מעטפת
המימן שלהם בקצב גבוה.
ב .כוכבים פועמים ,בעלי זמן מחזור טיפוסי של כמה
שעות עד כיום אחד.
ג .כוכבים פועמים בזמן מחזור אופייני של כמה עשרות
עד כמה מאות ימים.
ד .כוכבים צעירים בשלבי התהוות אחרונים המשנים
את בהירותם בצורה לא סדירה.
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שאלת המשך:
תן שם של כוכבים אחרים המשתנים בקצב קבוע.
תשובה:
כוכבי  RR-Lyraeקרואים על שם אב הטיפוס ,הכוכב
המשתנה  RRבקבוצת נבל ) .(Lyraאלו הם כוכבים בעלי
מסה דומה למסת השמש או מעט קטנה ממנה (0.8
מסות שמש) ,הנמצאים בסוף חייהם .כוכב מבלה את
רוב זמנו במצב יציב כאשר שני גרעיני מימן מתמזגים
להליום בליבת הכוכב ,והאנרגיה המשתחררת יוצרת לחץ
המתנגד לנטיית הכוכב לקרוס תחת הכבידה העצמית
שלו .מצב יציב זה נקרא שלב הסידרה הראשית (ראה
דיאגרמה) .כוכבי הסידרה הראשית מקיימים קשר ידוע
בין מסת הכוכב והבהירות שלו.
כאשר אוזל המימן בליבת הכוכב ,האיזון מופר וליבת
הכוכב קורסת ומתחממת .בד בבד השכבות החיצוניות
של הכוכב מתנפחות כתוצאה מלחץ קרינה גדול יותר
המגיע מהליבה החמה .הכוכב עוזב את הסידרה הראשית
והופך לענק אדום .שלב זה הינו שלב מקדים להפיכת
הכוכב לננס לבן .לקראת סוף שלב הענק האדום
מפתחות שכבות מסוימות במעטפת הענק אי יציבות
הגורמת להן להתנפח ולהתכווץ במחזוריות קבועה .שינוי
הנפח של הכוכב מוביל לשינוי בבהירות שלו ,והכוכב
הופך לכוכב פועם.
בהירותם של כוכבי  RR-Lyraeמשתנה עד פי 50
מבהירות השמש ,וזמן המחזור שלהם עשוי להגיע עד
לכיום אחד .טיפוס נוסף של כוכבים משתנים נקראים
קפאידים .אלו הם כוכבים הכבדים מהשמש בעלי זמן
מחזור טיפוסי של כמה עשרות ימים ובהירותם משתנה
עד פי  10,000מבהירות השמש .בהירות גבוהה זו
מאפשרת לראות קפאידים גם בגלקסיות שכנות .בשנות
ה 20-מדד אדווין האבל את המרחק לגלקסיית
אנדרומדה בעזרת קפאידים ,והראה לראשונה שיש
עצמים מחוץ לגלקסיית שביל החלב.

 .7נתונה מערכת בינארית המורכבת מכוכב בעל 20
מסות שמש וכוכב בעל  4מסות שמש .איזה אירוע
מהאירועים הבאים סביר יותר שיתרחש?
א .המערכת תסיים את חייה כזוג פולסרים.

ב .בשלב מסוים תתרחש במערכת סופרנובה
מטיפוס .Ia
ג .בשלב מסוים תתרחש במערכת סופרנובה
מטיפוס .II
ד .המערכת תהפוך למשתנה קטקליסמי.
שאלת המשך:
מה ההבדל בין סופרנובה  Iaוסופרנובה מטיפוס .II
תשובה:
כוכבים מסיביים ,בעלי מסה התחלתית מעל כ 8-מסות
שמש ,מסיימים את חייהם בפיצוץ אדיר המתרחש
כאשר ליבת הברזל שלהם קורסת והופכת לכוכב
נייטרונים .פיצוץ זה נקרא סופרנובה מטיפוס .II

סופרנובה שהתגלתה בשנת  1994בגלקסיה ,NGC 4526
באדיבות .NASA

תהליך שונה לגמרי אשר מוביל לתוצאה דומה מתרחש
בזוגות כוכבים קרובים כאשר אחד מבני הזוג הוא ננס
לבן ,ובן הזוג השני הוא ענק אדום .הננס הלבן סופח חומר
מבן הזוג ומסתו גדלה עד שהיא מתקרבת לגבול של
 1.44מסות שמש .מעבר לגבול זה הננס הלבן אינו יציב
והוא קורס .בתוך שניות מתרחש תהליך מיזוג גרעיני
המתפשט בכל הננס הלבן ומפוצץ אותו .פיצוץ זה נקרא
סופרנובה מטיפוס .Ia
במערכת המתוארת למעלה זמן החיים של הכוכב בעל

 20מסות שמש קצר יותר מזה של שכנו הקל ,מכיוון
שהטמפרטורה בליבה גבוהה יותר ,דבר המוביל לקצב
מהיר הרבה יותר של מיזוג גרעיני מימן .כוכב זה יסיים
את חייו כסופרנובה מטיפוס .II
 .8מהו הרכב החומר הנמצא בתפיחה המרכזית של
הגלקסיה.
א .בעיקר כוכבים זקנים ,מעט גז ואבק.
ב .בעיקר כוכבים צעירים ,כמות גדולה של ענני מימן
מולקולרי.
ג .הרכב כוכבים וגז הדומה לזה הקיים בדיסקת
הגלקסיה.
ד .בעיקר צבירים כדוריים המכילים כוכבים זקנים
ומסתובבים סביב החור השחור.
שאלת המשך:
איזה קשר קיים בין החור השחור במרכז גלקסיות
ספירליות לבין התפיחה המרכזית שלהן?
תשובה:
גלקסיות ספירליות מתאפיינות בתפיחה מרכזית אשר
סביבה קיימת דיסקה דקה יחסית של כוכבים וגז המכילה
אזורים צפופים יותר בצורה של זרועות ספירליות .סביב
הגלקסיה קיימת הילה ספרית המכילה בעיקר צבירים
כדוריים .התפיחה המרכזית ענייה בגז ומכילה בעיקר
כוכבים זקנים ,אשר נוצרו בשלבים המוקדמים של
היווצרות הגלקסיה.
דיסקת הגלקסיה העשירה יותר בגז מהווה את המקור
העיקרי ליצירת כוכבים חדשים .אזורי יצירת הכוכבים
מרוכזים בעיקר בזרועות הספירליות מכיוון ששם הגז
והכוכבים צפופים יותר.
במרכז הגלקסיה שוכן חור שחור ,אשר מסתו קשורה
למסת התפיחה המרכזית .מדידות מראות שככל שמסת
החור השחור גדולה יותר ,מסת התפיחה תגדל גם כן.
 .9איזה משפט לא קשור ישירות לחור השחור שבמרכז
הגלקסיה:
א .תצפיות מראות שהוא מקור קרינת רדיו חזקה.
ב .תצפיות מראות שהוא פולט קרינה חזקה של אור
נראה.
ג .תצפיות מראות שהוא מקור לקרינת  Xמשתנה.
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ד .ליד החור השחור נמדדות מהירויות כוכבים של עד
כ 1000-ק”מ\שניה.
שאלת המשך:
מהי מסת החור השחור במרכז הגלקסיה?
תשובה:
במרכז הגלקסיה שלנו ,גלקסיית שביל החלב ,שוכן חור
שחור בעל מסה של כ 3.7-מיליון מסות שמש .אחת
הדרכים להערכת מסת החור השחור היא על ידי מדידת
מהירויות של כוכבים בסביבת החור השחור וחישוב של
כוח המשיכה המרכזי התומך במהירויות אילו והמסה
המתאימה לו .במרכז הגלקסיה שלנו נצפו כוכבים בעלי
מהירות סיבובית של מעל  1000ק"מ\שניה.
למרות שהחור השחור במרכז הגלקסיה שלנו נחשב לא
פעיל ,או חור שחור "מורעב" ,תצפיות באורכי גל שונים
מצביעים על כך שהחור השחור אינו שקט לחלוטין .פרצי
קרינת  Xהמתגלים ממנו מצביעים על כמויות קטנות של
גז הנבלעות בחור השחור כל הזמן .כמו כן קיימות עדויות
לפרצי פעילות חזקים יותר בעבר.

מרכז הגלקסיה .הכוכבים המופיעים כנקודות לבנות קטנות
שייכים לקבוצת הכוכבים קשת ) ,(Sagittariusבה ממוקם
מרכז הגלקסיה.

 .10עננים מולקולריים....
א .מתגלים לרוב ליד שאריות סופרנובה.
ב .מופיעים בעיקר מחוץ לזרועות הגלקסיה.
ג .מופיעים בדרך כלל יחד עם אזורי .HII
ד .מתגלים בעזרת תצפיות באורך גל .UV
שאלת המשך:
מהו הקשר בין עננים מולקולריים לאזורי ?HII
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תשובה:
כוכבים צעירים נוצרים בתוך ענני גז גדולים ,בתהליך של
קריסה כבידתית .הקריסה הכבידתית מתאפשרת אם
טמפרטורת העננים נמוכה מספיק כך שלחץ הגז אינו
גדול .בטמפרטורה זו המימן במרכז העננים מופיע כמימן
מולקולרי ) ,(H2ולא כאטומים בודדים .לאחר היווצרות
הכוכבים הם פולטים קרינה אנרגטית המייננת את אטומי
המימן בענן הגז שבתוכו הם שרויים ויוצרת מעין "בועה"
של גז מיונן סביבם .אזורים מיוננים אלה נקראים אזורי
.HII

סיבוב שלישי :קוסמולוגיה
 .11אם קבוע האבל ישנה את ערכו
מ 70-ק"מ\שניה\מגהפרסק,
ל 140-ק"מ\שניה\מגהפרסק,
כיצד ישפיע הדבר על הערכת גיל היקום:
א .היקום יהיה בן כ 7-מיליארד שנה.
ב .הדבר לא ישפיע על גיל היקום.
ג .היקום יהיה בן כ 28-מיליארד שנה.
ד .היקום יהיה בן כ 100-מיליארד שנה.
שאלת המשך:
הסבר איזו מסקנה לגבי התנהגות היקום עולה מתצפיות
על סופרנובות רחוקות מטיפוס  ,Iaוכיצד הדבר משפיע
על קבוע האבל?
תשובה:
תצפיות בגלקסיות רחוקות מראות שהן מתרחקות
מאיתנו בקצב שהוא מתכונתי למרחקן .היחס בין מרחק
הגלקסיה למהירות ההתרחקות שלה מאיתנו נקרא חוק
האבל ,על שם אדווין האבל שגילה אותו לראשונה בשנת
 ,1924וניתן לניסוח כ ,V = H0 · R -כאשר  Vהיא מהירות
הגלקסיה R ,הוא מרחקה מאיתנו ו H0-הוא קבוע האבל
כפי שנמדד כיום.
ניתן להבין את חוק האבל באופן פשוט אם נאמץ את
העיקרון הקוסמולוגי הגורס כי איננו מיוחדים ביקום,
וצופים הנמצאים בנקודות שונות ביקום ימדדו עבורו
תכונות זהות .מעיקרון זה ניתן להסיק שחוק האבל תקף
למהירות התרחקות של כל שתי גלקסיות זו מזו ,והוא
מתאר למעשה יקום המתפשט לכל הכוונים בקצב קבוע

שאינו תלוי במקום .הקבוע  H0מתאר את קצב
ההתפשטות הנוכחי של היקום ,יש לו יחידות של
אחד חלקי זמן ובאופן גס הוא מתכונתי הפוך לגיל היקום.
לכן יקום בו קבוע האבל גדול פי שניים מערכו ביקום
שלנו ,גילו קטן פי שניים בהתאמה מ 14-מיליארד שנים
ל 7-מיליארד שנים.
תצפיות בסופרנובות רחוקות שנעשו בעשר השנים
האחרונות הובילו למסקנה שהיקום למעשה מאיץ ולא
מתפשט בקצב קבוע .יקום מאיץ הוא צעיר יותר מיקום
הנע במהירות קבועה ,לכן קבוע האבל גדל.
 .12איזו מהשאלות הבאות נפתרה באמצעות התצפיות
של  WMAPו COBE-על קרינת הרקע הקוסמית?
א .אילו גופים גרמו ליינון מחודש של היקום?
ב .כיצד התרחשה האינפלציה?
ג .מה טיבה של האנרגיה האפלה?
ד .מה גרם ליצירת מבנים גדולים ביקום?
שאלת המשך:
מהו התהליך שהוביל ליצירת המבנים הגדולים ביקום?
תשובה:
לאחר המפץ הגדול כל הגז ביקום היה מיונן עקב
הטמפרטורה הגבוהה ,ולמעשה היה מורכב בעיקר
מאלקטרונים ופרוטונים שנעו בצורה חופשית .פוטון של
אור מתפזר בקלות יחסית על אלקטרון חפשי ,לכן היקום
בשלב זה היה אטום לקרינה ולחץ הקרינה על
האלקטרונים מנע כל קריסה כבידתית של החומר.
עם הזמן התפשט היקום והתקרר ולאחר כ380,000-
שנים הטמפרטורה צנחה מתחת לגבול בו אלקטרונים
יכלו להיקשר לגרעיני האטומים והגז הפך נייטרלי .בשלב
זה הקרינה יכלה לעבור בחפשיות מבלי להתנגש
באטומים .היקום הפך להיות שקוף והאור לא יכול עוד
להפעיל לחץ על הגז ולמנוע קריסה כבידתית .הקרינה
שנפלטה מזמן זה שמרה על מאפייניה עד היום כאשר
היא כל הזמן מתקררת כתוצאה מהתפשטות היקום.
המאפיין העיקרי של קרינה זו הנקראת קרינת הרקע
הקוסמית הוא שהיא מופיעה בצורה אחידה על פני כל
כיפת השמיים והטמפרטורה שלה כיום היא 2.7K
( -269.8מעלות צלזיוס).

התפלגות הטמפרטורה של קרינת הרקע הקוסמית על פני
כיפת השמיים .בתמונה העליונה מדידה שבוצעה על-ידי
הלווין  COBEבשנות ה ,90-התמונה התחתונה בעלת הפרדה
טובה יותר ונמדדה על-ידי הלווין  WMAPלפני כ 3-שנים.
באדיבות ( .NASAהצבעים בתמונות מכחול לאדום מציינים
את הבדלי הטמפרטורות מחם לקר של כ 10-5-מעלות)

תנודות קלות בטמפרטורה ובצפיפות של קרינת הרקע
הקוסמית בעידן בו התנתקה מהחומר ,השאירו את
חותמן על החומר ויצרו אי אחידויות קלות בצפיפות
החומר ביקום .האזורים שהיו מעט צפופים יותר החלו
לקרוס וליצור את הגלקסיות ומאוחר יותר את צבירי
הגלקסיות הראשונים.
הלווין  COBEששוגר בשנות ה 90-והלווין  WMAPששוגר
ב 2004-מדדו את השינויים הקלים בטמפרטורת קרינת
הרקע הקוסמית ,וסיפקו הוכחה לקיומן של אותן אי
אחידויות ראשוניות בצפיפות.

 .13כיצד ניתן ללמוד ממי הים על מה שהתרחש בשלוש
הדקות הראשונות של היקום?
א .מדידת אחוז הדויטריום במים.
ב .מדידת אחוז הליתיום במים.
ג .מדידת אחוז הליום שלוש במים.
ד .מדידת אחוז המתכות הכבדות במים.
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שאלת המשך:
מה הקשר בין אחוז הדויטריום במים לתהליכים
שהתרחשו בשלוש הדקות הראשונות להיווצרות היקום?
תשובה:
בשלוש הדקות הראשונות לאחר המפץ הגדול ,צפיפות
החומר ביקום והטמפרטורה שלו היו גבוהים מספיק כדי
לאפשר תהליכי היתוך גרעיני ,ויצירה של גרעיני יסודות
כבדים ממימן .היסודות שנוצרו היו ברובם המכריע מימן
) ,(1Hהליום ) ,(2Heוליתיום ) (3Liוכן איזוטופים שלהם
כגון דויטריום ) .(2Hלאחר שלוש דקות אלו טמפרטורת
היקום שהמשיך להתפשט צנחה מתחת לגבול המאפשר
מיזוג גרעיני ולא נוצרו עוד יסודות חדשים עד להופעת
הכוכבים הראשונים.
הדויטריום (מימן כבד) הוא יסוד יציב הנהרס יחסית
בקלות בתגובות גרעיניות .עקב כך הוא לא שורד בליבות
של כוכבים ,ועיקר הדויטריום שאנו רואים ביקום נוצר
בשלוש הדקות הראשונות .מכיוון שגם המימן נוצר במפץ
הגדול ,אחוז הדויטריום יחסית לאחוז המימן במי הים הוא
תוצאה ישירה של התהליכים הגרעיניים שהתרחשו
באותן שלוש דקות ,ומאפשר לבחון מודלים שונים של
היקום הצעיר.
 .14פוטון אור הנפלט מקווזאר עובר בדרכו אלינו בצביר
גלקסיות כדורי שאינו משתנה ,בהנחה שהפוטון לא
מושפע מהגז בצביר ,מה יקרה לפוטון לאחר מעבר זה?
א .הפוטון יעבור הסחה כבידתית לאדום.
ב .הפוטון יגיע אלינו באותו אורך גל בו נפלט
מהקווזאר.
ג .הפוטון יעבור הסחה כבידתית לכחול.
ד .אין די פרטים על מנת שנוכל לדעת מה יקרה לאורך
הגל של הפוטון במעבר.
שאלת המשך:
מה הסיבה לכך שהפוטון לא שינה את אורך הגל שלו?
תשובה:
תורת היחסות הכללית מתארת את האזורים הנתונים
להשפעה כבידתית סביב כוכבים כמעין 'גומות'
במרחב-זמן כאשר הכוכב היוצר אותן יושב במרכזן
בעומק הגדול ביותר .כאשר פוטון נכנס לאזור הנתון
להשפעה כבידתית הוא 'נופל' לתוך בור הפוטנציאל .לכן
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הוא מקבל אנרגיה ואורך הגל שלו מתקצר (מוסח
לכחול) .ביציאה מבור הפוטנציאל הפוטון משקיע אנרגיה
לכן אורך הגל שלו מתארך (מוסח לאדום) .תהליך זה
נקרא הסחה כבידתית לאדום\כחול ,ועוצמת ההסחה
תלויה אך ורק בעומק בור הפוטנציאל.
אם עומק בור הפוטנציאל לא השתנה בזמן המעבר של
הפוטון ,אותה אנרגיה שקיבל הפוטון בכניסה מושקעת
ביציאה .לכן הפוטון יצא באותו אורך גל בו נכנס לבור.

אור מגלקסיות רחוקות העובר בדרכו אלינו דרך צביר
הגלקסיות  Abel 2218כפי שצולם על ידי טלסקופ החלל
האבל .במעבר דרך בור הפוטנציאל ,בנוסף לשינויים באורך
הגל ,כיוון התנועה של הפוטונים משתנה .האפקט הנוצר
דומה לתוצאה של מעבר אור בעדשה מרכזת ,דמות המקור
הפולט תופיע בצורה של קשת או מספר קשתות כתלות
בעוצמת העידוש .בתמונה ניתן לראות קשתות רבות כאלו,
הנוצרות בתהליך זה הנקרא "עידוש כבידתי".

 .15סקרי שמיים מראים שמספר הקווזארים מגיע לשיא
בהסחות לאדום שבין  2ל ,1-מה ניתן להסיק מכך?
א .אחוז המיזוגים בין גלקסיות הגיע לשיא אז.
ב .רוב הגלקסיות באותה תקופה היו עניות מאוד בגז.
ג .הקרינה מאותם קווזרים הגיעה מהגלקסיות הכי
מאסיביות באותה תקופה.
ד .באותה תקופה הגיעו החורים השחורים שבמרכזי
הגלקסיות לגודלם הסופי.
שאלת המשך:
מה הקשר בין מיזוג גלקסיות ליצירת קווזארים?
תשובה:
בעת מיזוג גלקסיות ,ההשפעות הכובדיות ההדדיות
גורמות לזרימה של גז לעבר החורים השחורים שבמרכזן.

בתהליך בליעת הגז על ידי החור השחור משתחררות
לחלל כמויות אדירות של אנרגיה .גלקסיות אילו יראו לנו
כקווזרים.
ככל שהקווזאר רחוק יותר מאיתנו הוא מתרחק מאיתנו
במהירות גדולה יותר (ראה חוק האבל ,שאלה  ,)11ולכן
האור שמגיע אלינו יוסט לאורכי גל ארוכים יותר (אדומים)
עקב אפקט דופלר .משכו של פרק הזמן הדרוש לאור
להגיע אלינו תלוי במרחק הקווזאר מאיתנו .לכן ההסחה
לאדום של אור הקווזאר מאפשרת להעריך את מרחקו
מאיתנו וכן את גילו.
מדידה של ריכוז גדול של קווזארים שאורם מוסך לאדום
באותה מידה מצביעה עם כך על כמות מיזוגים גדולה
יחסית בין גלקסיות שהתרחשה באותה תקופה.

תשובה :לפי הערכות כיום ,כל גלקסיה ביקום שרויה
במעין "הילה" של חומר אפל ,המקיפה אותה ומשתרעת
הרבה מעבר לאזור הנראה של הגלקסיה .מסתה הכוללת
של הילה זו גדולה פי עשרה ויותר ממסת החומר הנראה
בגלקסיה .החומר האפל שקוף לחלוטין למעבר אור ולכן
בלתי נראה למכשירי המדידה שלנו .אף על פי כן,
ההשפעות הכבידתיות שלו על החומר הנראה ביקום
(כוכבים ,ענני גז ואבק בין כוכבי) ניתנות למדידה
ומאפשרות הערכה של המסה שלו .אחת הדרכים
למדידת מסת חומר אפל בגלקסיות ספירליות היא דרך
מדידת מהירויות הסיבוב של ענני גז בדיסקה ,הנמצאים
במרחקים שונים ממרכז הגלקסיה וסרטוט "עקומות
סיבוב" כפונקציה של הרדיוס.

מיזוג בין שתי גלקסיות ספיראליות (באדיבות )NASA

בשלב ב' נדרשו המשתתפים לענות על שתי
שאלות הקשורות לחומר רקע אותו למדו מראש,
שאלת נכון/לא נכון ושאלה פתוחה .כהכנה לשלב זה
התבקשו המשתתפים לקרוא  3מאמרים מהירחון
 ,Scientific Americanשהתמקדו בתקופה האפלה
של היקום וביצירת הכוכבים הראשונים ,סוגי גלקסיות וכן
אסרטונומיית רדיו .התלמידים נדרשו להפגין יכולת למידה
והסקת מסקנות מהמאמרים.

שלב ב
סיבוב ראשון  -שאלות קצרות (נכון/לא נכון  +שאלת
המשך קצרה)
 .1בגלקסיה ספיראלית רוב החומר האפל מרוכז בדיסקה.
(לא נכון)
שאלת המשך :היכן נמצא החומר האפל בגלקסיות אילו,
וכיצד ניתן למדוד את המסה שלו?

סימולציה של יצירת הילה גלקטית של חומר אפל .החלק
הנראה של הגלקסיה (לא נראה בתמונה) שוכן באזור הצפוף
המרכזי וגודלו כ 20-קילופרסק .סביב הגלקסיה המרכזית ניתן
לראות גלקסיות לוויניות קטנות יותר.
נלקח מאתר וויקיפדיה:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Dark_matter_halo.png

 .2במודל ההיררכי הילות קטנות קורסות לפני הילות
גדולות( .נכון)
שאלת המשך :כיצד היתה משתנה תמונת הקריסה לו
החומר האפל ביקום היה מורכב רק מנייטרינים?
תשובה:
לפי המודל ההיררכי ,חוסר אחידויות בצפיפות החומר
האפל בסקאלות קטנות גרמו לקריסה שלו לאחר
שהיקום הפך להיות שקוף לקרינה (ראה שאלה )12
ויצירה של מיני הילות שהכילו את אבות הגלקסיות
הראשונות .הילות אלה התמזגו אחת עם השניה ויצרו
הילות גדולות יותר ויותר .הגלקסיות הגדולות שאנו רואים
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כיום כדוגמת גלקסית שביל החלב ,יושבות בהילות שהן
תוצר של מיזוגים רבים.
לו החומר האפל היה מורכב מחלקיקי נייטרינו הנעים
במהירויות קרובות מאוד למהירות האור ,לא היו יכולות
להיווצר בו תנודות בצפיפות בסקאלות קטנות .לכן לא
היו נוצרות הילות קטנות.
 .3תצפיות בקרינת  21ס"מ יכולות לתת תמונה תלת
מימדית של היקום לאחר שהוא יונן מחדש.
(לא נכון)
שאלת המשך :ציין שני מקורות אפשריים ליינון מחדש
של היקום.
תשובה:
האלקטרון ברמת היסוד של אטום המימן יכול להימצא
בשני מצבי ספין ,מקביל לספין הפרוטון בגרעין
ואנטי-מקביל לו .מצב הספין האנטי-מקביל הוא בעל
אנרגיה נמוכה יותר ,לכן כאשר האלקטרון משנה את כיוון
הספין שלו לאנטי-מקביל נפלט פוטון אשר אורך הגל
שלו הוא  21ס"מ.
מכיוון שהיקום מתפשט ,מקורות קרינה ביקום הקדום
מתרחקים מאיתנו ,לכן פוטוני ה 21-ס"מ הנפלטים מהם
יראו לנו באורך גל גדול יותר בגלל אפקט דופלר .לפי חוק
האבל ,ככל שמקור הקרינה רחוק יותר מאיתנו ,הוא בורח
במהירות גבוהה יותר (ראה שאלה  11בשלב א) .לכן אם
מספר מקורות במרחקים שונים פולטים קרינת  21ס"מ,
קרינה זו תגיע אלינו בתדירויות שונות .מיפוי התדירויות
הללו ייתן מידע על צפיפות המימן הניטרלי במרחקים
שונים ,ויאפשר לנו לקבל תמונה תלת ממדית של האזור
הפולט .כאשר היקום יונן בשנית (ראה שאלה  12בשלב א
על התקופה הניטרלית של היקום) ,לא ניתן היה לייצר
עוד קרינת  21ס"מ ,לכן לא ניתן למפות את היקום המיונן
בדרך זו.
יינון מימן יכול להתבצע על-ידי פוטונים בתדירות  UVאו
גבוהה יותר (קרינת  Xו .)g-כוכבים חמים פולטים את
מרב הפוטונים שלהם בתחום ה UV-ואילו חורים שחורים
פעילים פולטים קרינה משמעותית בתחום ה X-ו.g-
כמות המקורות הללו ביקום המוקדם יכולה להספיק על
מנת ליינן את כל אטומי המימן ביקום.
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 .4קרינת  21ס”מ נגרמת ממעבר של אלקטרון מרמת
האנרגיה  n=2לרמת האנרגיה  n=1באטום המימן.
(לא נכון)
שאלת המשך :איזה מצב ספין של אלקטרון ברמת
היסוד של אטום המימן הוא בעל האנרגיה הגבוהה יותר?
תשובה :מצב הספין שהוא בכיוון הספין של הפרוטון
(ראה גם תשובה קודמת).

 .5כוכבי אוכלוסיה  IIIהם הדור הראשון של כוכבים
שנוצרו.
(נכון)
שאלת המשך :הערך את כמות המתכות בכוכבי
אוכלוסיה ? III
תשובה:
המושג מתכתיות באסטרופיסיקה מתייחס לחלק היחסי
של כל היסודות הכבדים ממימן והליום .המתכתיות של
כוכב יכולה לתת לנו מושג לגבי גילו .למשל ,לפי מה
שידוע לנו כיום ,הגז שנוצר במפץ הגדול הכיל  75%מימן,
 25%הליום וכמות זניחה של יסודות כבדים יותר .לכן
הכוכבים הראשונים שנוצרו מגז זה היו חסרי מתכות
כמעט לחלוטין .כוכבים אלה נקראים כוכבי אוכלוסיה .III
במהלך חייהם כוכבי אוכלוסיה  IIIיצרו יסודות כבדים
יותר עד לברזל בתהליכי מיזוג גרעיני .כאשר הגיע זמנם,
חלקם סיימו את חייהם בפיצוצי סופרנובה אדירים
שהובילו ליצירת חומרים הכבדים מברזל ופיזרו את
המתכות ביקום .הדור השני של כוכבים שהכיל את שרידי
הכוכבים הראשונים הכיל כמות גדולה יותר של מתכות
ונקרא כוכבי אוכלוסיה  .IIפיצוצים חוזרים ונשנים של
סופרנובות העשירו את היקום ביסודות כבדים והגדילו
את המתכתיות של כוכבי הדורות הבאים .הדור הנוכחי
של כוכבים ,אשר מונה גם את השמש ,נקרא אוכלוסיה
 .Iלכוכבים אלה יש את המתכתיות הגבוהה ביותר .יש
לציין כי עד היום לא נחזו כוכבי אוכלוסיה . III

סיבוב שני  -שאלות פתוחות
 .6אחת הבעיות בסימולציות של המודל הסטנדרטי
להיווצרות המבנים ביקום היא שהוא מנבא יותר
גלקסיות ננסיות מאילו הנצפות כיום .איזה הסבר
אפשרי יש לתופעה זו:
תשובה :שדה הכבידה של גלקסיות אילו מאפשר בריחה
של גז בקלות יחסית .אם נוצרו בגלקסיות אלה כוכבים
בעבר ,השפעת הקרינה שלהם על טמפרטורת הגז
והסופרנובות שנוצרו מכוכבים אלה בסיום חייהם יכלו
להעיף את הגז מגלקסיות אלה ולעצור יצירה של כוכבים
נוספים .לכן לא נראה אותן.
 .7כיצד מתפלגת אוכלוסיית הגלקסיות בצבירי גלקסיות,
וכיצד התפלגות זו מסתדרת עם תיאורית גדילת
הגלקסיות?
תשובה :בחלק המרכזי של הצבירים יש יותר מיזוגים
אשר גורמים להעפה של הגז מתחום ההשפעה
הכבידתית של הילות הגלקסיה .לכן אוכלוסיית הגלקסיות
שם מורכבת בעיקר מגלקסיות אליפטיות וגלקסיות S0
העניות בגז .בשוליים יש פחות מיזוגים גדולים ,לגז שנותר
בגלקסיות אלה יש זמן לשקוע וליצור דיסקות ,לכן רוב
הגלקסיות שם הן גלקסיות ספירליות.
 .8איזו בעיה קיימת עם המתכתיות של הגז הבין גלקטי
בתוך צבירי גלקסיות ,וכיצד ניתן להסבירה?
תשובה :אחוז המתכות בגז התוך צבירי גבוה מדי .הסבר
אפשרי לתופעה הוא פרץ של יצירת כוכבי דור ראשון
בזמנים מוקדמים ,שהוביל לקצב גבוה של סופרנובות.
באותה תקופה הגלקסיות היו קטנות יותר ולכן סופרנובות
מעיפות את המתכות שנוצרות בהן לתווך הבין גלקטי
בקלות רבה.
 .9כיצד ניתן לקבל תמונה תלת מימדית של היקום
בזמנים שונים של התקופה האפלה בעזרת
קרינת  21ס"מ?
תשובה :בגלל התפשטות היקום ,קרינת  21ס"מ
שנפלטה בזמנים מוקדמים תתגלה לעינינו באורך גל גדול
יותר מקרינת  21ס"מ שנפלטה בזמנים מאוחרים יותר.
לכן כל טווח זמן בתקופה האפלה ישאיר את חותמו

בתחום אחר של ספקטרום הרדיו .ראה גם שאלה 3
בשלב ב).
 .10תן דוגמה אחת לפחות לשימוש שנעשה בתצפיות
בקרינת  21ס"מ ביקום הקרוב.
תשובה :בעזרת תצפיות רדיו של קרינת  21ס"מ ניתן
להעריך את כמות הגז בגלקסיות בהן תהליך יצירת
הכוכבים אינו יעיל ,וכמות הכוכבים בהן נמוכה .למשל
גלקסיות אפלות וגלקסיות לא סדורות חיוורות .כמו כן
ניתן למפות את זרועות הגלקסיה ,בהן יש ריכוז גבוה
יותר של מימן ניטרלי ,ולמדוד את מהירות הסיבוב שלהן.
בשלב השלישי ,שלב שאלות השופטים ,התמודדו
המשתתפים עם שלוש שאלות זהות עליהן נדרשו לענות
בכתב לפני תחילת התחרות.

שלב ג  -שאלות השופטים ותשובותיהם
פרופ' חגי נצר
באירוע התנגשות בין שתי גלקסיות רחוקות מתלכדים
החורים השחורים שבמרכזי הגלקסיות לחור שחור אחד.
ליד החורים השחורים אין גז ולכן אין הם סופחים חומר
בתהליך המיזוג ביניהם.
האם ניתן היום ,או יהיה ניתן בעתיד הקרוב ,לצפות
בתהליך כזה מרחוק? אם כן ,כיצד?
תשובה:
אירוע מיזוג של חורים שחורים הינו אירוע אלים המלווה
בשלביו הסופיים בפליטה של גלי כבידה.
מהם גלי כבידה? לפי תורת היחסות הכללית של אינשטיין
כל עצם בעל מסה גורם לעיוות של המרחב-זמן סביבו.
בקרבת חור שחור העיוות הוא כה קיצוני עד שאפילו אור
לא מסוגל להימלט החוצה .זוג חורים שחורים הקשורים
כבידתית ,סובבים יחדיו סביב מרכז מסה משותף ויוצרים
עיוות של המרחב-זמן המשתנה בצורה מחזורית .שינוי
מחזורי זה יוצר גלים בצורת המרחב-זמן הקרויים גלי
כבידה .גלי הכבידה המתפשטים במהירות האור נושאים
עימם אנרגיה שמקורה באנרגיה הסיבובית של המערכת.
כתוצאה מכך החורים השחורים מתקרבים אחד לשני.
התהליך גובר ככל שהחורים השחורים קרובים יותר,
ומגיע לשיאו לקראת המיזוג הסופי.
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כיום קיימים על כה”א כמה גלאים שמתוכננים לגלות גלי
כבידה מעין אלה ,אם כי הם רגישים בעיקר לגלים
בתדירות גבוהה יותר מאילו שצפויים להיפלט מאירוע
מיזוג של חורים שחורים סופר-מסיבים.
בשנת  2015צפויה להיות משוגרת לחלל מערכת
הנקראת
גלאים
משלושה
המורכבת
“."LISA - Laser Interferometer Space Antenna
מערכת זו היא פרוייקט משותף של  NASAושל סוכנות
החלל הארופאית ( )ESAוהיא מתוכננת לקלוט ארועי
מיזוג של חורים שחורים סופר-מסיבים רחוקים .שלושת
הגלאים יהוו אינטרפרומטר ענק .הם ישדרו קרני לייזר
האחד לשני שיתאבכו ביניהם .גל כבידה שיעבור במקום
יעוות את המרחב וישנה במעט את המרחק בין הגלאים,
ולכן גם את תבנית ההתאבכות של קרני הלייזר .המדענים
מקווים לראות ולמדוד שינויים זעירים אלו וכך לגלות את
גלי הכבידה.

הדמיה של  LISAבחלל.
לקוח

מאתר http://lisa.jpl.nasa.gov/gallery2.html

(באדיבות )NASA

פרופ' עמיאל שטרנברג
א .תצפיות אחרונות בסופר-נובות מראות כי מהירות
התפשטות היקום ,בזמן הנוכחי ,הולכת וגדלה.
הסבר מה למעשה מודדים החוקרים וכיצד הם
מסיקים ממדידות אלו כי היקום מאיץ.
ב .מהו השוני בבהירות הנצפית של סופר-נובות כאלה
יחסית למצב בו אין האצה של היקום?
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תשובה:
על מנת למדוד מרחקים בחלל החוקרים משתמשים
בעצמים הנקראים "נרות סטנדרטים" .אילו עצמים
שעוצמת האור האמיתית שלהם ידועה או ניתנת
להסקה .מדידת עוצמת האור הנצפית מאפשרת
הערכה של המרחק אליהן.
סוג מסוים של סופר-נובות משמש כנרות סטנדרטים
במרחקים קוסמולוגים ,אילו הן סופר-נובות מטיפוס
 .Iaלעקומת האור שלהן יש צורה טיפוסית והבהירות
האמיתית שלהן ידועה.
מדידת עוצמת האור הניצפת של סופר-נובות אלה
מאפשרת להעריך את המרחק אליהן ,בד בבד לקיחת
ספקטרום שלהן מאפשר לדעת מתוך אפקט דופלר
את גילו של היקום בזמן בו האור נפלט מהן .מהקשר בין
הגיל למרחק ניתן להסיק את קצב התפשטות היקום.
תצפיות של סופר-נובות הנמצאות בהסחה לאדום
גבוהה מראות שהן חיוורות יותר ממה שהיינו מצפים
לקבל ביקום המתפשט בקצב קבוע .במילים אחרות
קצב ההתרחקות של סופר-נובות אילו מאיתנו מהיר
יותר מהמצופה ביקום המתפשט בקצב קבוע .מכאן
ניתן להסיק כי היקום מגדיל את קצב ההתפשטות
שלו עם הזמן ,כלומר מאיץ .מסקנה זו קיבלה חיזוקים
מתצפיות בלתי תלויות בקרינת הרקע הקוסמית
וממקורות נוספים.
ד"ר שי צוקר
רוב הפלנטות הידועות כיום מחוץ למערכת השמש
(פלנטות אקסטרה-סולאריות) ,התגלו על-ידי מדידת
שינויים במהירות הרדיאלית של כוכב האם .חלק קטן
מהן התגלו גם כפלנטות שמלקות את הכוכב (מבצעות
ליקוי ,טרנזיט).
 .1אלו סוגים של אינפורמציה נוספת אנו יכולים למדוד
עבור הפלנטות המלקות ,שאיננו יכולים למדוד
באמצעות מהירויות רדיאליות בלבד?
 .2אלו תכונות פיסיקליות של פלנטה כזו ניתן למדוד
מעקומת האור בלבד (פוטומטריה) ,ללא שימוש
במהירויות רדיאליות?
 .3עבור שלוש פלנטות,HD189733b ,HD209458b ,
ו TrES-1-הצליחו לגלות את הליקוי המשני (הסתרת

הפלנטה על-ידי הכוכב) באמצעות טלסקופ החלל
ע”ש  .Spitzerמדוע אפשר היה לגלות את הליקוי
המשני רק באמצעות ?Spitzer
איזו תכונה פיסיקלית של הפלנטה ניתן למדוד באמצעות
הליקוי המשני?
תשובה:
 .1פלנטות מלקות מספקות שתי פיסות מידע
עיקריות ,שאינן מתקבלות ממהירויות רדיאליות:
זווית הנטיה ( iאינקלינציה) של מישור ההקפה
ורדיוס הפלנטה .זווית הנטיה חייבת להיות קרובה
ל 90-מעלות ) (edge-onכדי שיתקיים ליקוי .חישוב
מדוקדק יותר הלוקח בחשבון את משך הליקוי נותן
מדידה אמיתית .זווית הנטיה היא פריט מידע חשוב
מכיוון שממהירויות רדיאליות בלבד אנו מקבלים
רק את המכפלה של מסת הפלנטה בסינוס הזווית
הזאת  .Mpsini -לכן ,מדידת הזווית הזאת (יחד עם
האינפורמציה מהמהירויות הרדיאליות) מאפשרת
לנו מדידה אמיתית של מסת הפלנטה  .Mp -רדיוס
הפלנטה מתקבל ישירות מעומק הליקוי ,האומר לנו
איזה חלק מדיסקת הכוכב מוסתר על-ידי הפלנטה.
כעת ,אם ידועים לנו מסת הפלנטה והרדיוס  ,Rp -אנו
יכולים לחשב גדלים נגזרים ,כמו הצפיפות הממוצעת
3 Mp
של הפלנטה:
4r R p3
Mp
 . g p = G 2בעיקרון ,אם המדידות מדויקות מאוד
Rp

=  tpותאוצת הכובד על פניה:

(באופן האפשרי רק מהחלל) ,אנו יכולים למדוד גם
את רדיוס הכוכב ואת ה limb darkening-שלו.
 .2מעקומת האור בלבד ניתן למדוד יחסית מעט.
ראשית ,כמובן ,ניתן למדוד את זמן המחזור של

המדויקת תלויה בהערכה כזו ,אם כי ברור שהיא
תהיה קרובה ל 90-מעלות .בעיקר חשוב לזכור שגם
אם מצליחים להעריך את רדיוס הפלנטה ,עדיין אין
לנו שום רמז לגבי המסה שלה  -בתחום שבין מסת
צדק למסה של כוכב מטיפוס  Mאין כמעט שום
שינוי ברדיוס.
 .3כדי לגלות את הליקוי המשני צריך שהיחס בין בהירות
הפלנטה לבהירות הכוכב יהיה גדול ככל האפשר.
בהנחה ששני הגופים פולטים קרינת גוף שחור,
לפי חוק  Wienאנו מצפים שמקסימום הקרינה
של הכוכב יהיה פחות או יותר כמו זה של השמש,
בתחום האור הנראה .עבור הפלנטה ,שהיא הרבה
יותר קרה מהכוכב ,עם טמפרטורה אפקטיבית של
פחות מ ,2000K-המקסימום יהיה באינפרה אדום.
לכן ,מירב הסיכויים לגלות את הליקוי המשני הם
בתחום האינפרה אדום .עם זאת ,עדיין מדובר בשטף
הרבה יותר חלש המגיע מהפלנטה ,ולכן אין סיכוי
לגלות אותו בטלסקופים על כדור הארץ .הסיכוי
הטוב ביותר הוא בטלסקופ חלל אינפרה אדום  -כמו
.Spitzer
 .4עומק הליקוי המשני מודד למעשה את השטף המגיע
מהפלנטה ,בתחום אורך הגל שצפינו בו .מכיוון
שאת הרדיוס אנו כבר יודעים מהליקוי הראשוני,
ניתן ,באמצעות חוק הקרינה של גוף שחור ,להעריך
את הטמפרטורה האפקטיבית של הפלנטה .תזמון
הליקוי המשני יכול ללמד גם על האקסצנטריות
של מסלול הפלנטה ,אם כי בדרך כלל תהיה כבר
מדידה מדויקת הרבה יותר המתקבלת מהמהירויות
הרדיאליות.
תהודה

הפלנטה .התרגום של זמן המחזור הזה לרדיוס
הקפה תלוי במסת הכוכב (החוק השלישי של
קפלר) ,שדורשת מדידות בנוסף לעקומת האור
(למשל ספקטרוסקופיה ,צבע ,או פרלקסה) .עומק
הליקוי מלמד אותנו על היחס בין רדיוס הפלנטה
לרדיוס הכוכב .שוב ,הערכה בלתי תלויה של רדיוס
הכוכב תיתן לנו את רדיוס הפלנטה .גם זווית הנטיה

נזכירכם שכל התמונות המופיעות במאמר
זה מופיעות בצבע במהדורה שבאתר מורי
הפיסיקה.
stwww.weizmann.ac.il/ptc/
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