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פרס נובל בפיסיקה לשנת 2006
פרס.נובל.בפיסיקה.לשנת.2006.הוענק.ל.-John.C..Mather.ול.-.George.F..Smoot.על.גילוי.צורת.הספקטרום.של.קרינת.הרקע.

הקוסמית.השיורית.וכן.השינויים.הקטנים.בו.)תודות.לשינויים.הזעירים.בטמפרטורה(..המדידות.המפורטות.מאוד.שביצעו.חתני.הפרס,.

באמצעות.הלוויין.COBE.מילאו.תפקיד.עיקרי.בהפיכת.הקוסמולוגיה.המודרנית.למדע.מדויק.

George.F. Smoot ,ג'ורג' סמוט

אזרח ארה"ב. נולד ב-1945 ביוקון, פלורידה, ארה"ב. PhD בפיסיקה 

לפיסיקה  פרופסור  כיום  ארה"ב.  מסצ'וסטס,  קמברידג'   ,MIT-מ

באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, המעבדה הלאומית לורנס ברקלי.

John C. Mather ,ג'ון מאתר

אזרח ארה"ב. נולד ב-PhD .1946 בפיסיקה ב-1974 מאוניברסיטת 

בכיר  אסטרופיסיקאי  כיום  ארה"ב.  קליפורניה  בברקלי,  קליפורניה 

במרכז גודארד לטיסות חלל (NASA) ב-גרינבלט , מרילנד, ארה"ב.

להלן.קטע.מתוך.דברים.שנאמרו.בטקס.הענקת.הפרס.על.ידי.

)Per.Carlson(,.חבר.האקדמיה.השוודית. פרופסור.פר.קרלסון.

המלכותית.ויו"ר.וועדת.נובל.לפיסיקה.בשנת.2006.

פרס.נובל.בפיסיקה.מוענק.השנה.עבור.אסטרונומיה.החוקרת.

עם. שנה.. ביליון. כ-13. לפני. אלינו. שנשלחה. הקרינה. את.

התפשטות.היקום,.כ-.380000.שנה.אחרי.המפץ.הגדול,.כאשר.

ירדה.באופן.שהיקום. והצפיפות. .3000K ירדה.עד. הטמפרטורה.

והאנרגיה.של.הקרינה.פחתה..מאז.צאת. נעשה.שקוף.לקרינה.

הקרינה.אלינו,.ירדה.הטמפרטורה.פי.1000.לכ-.3K.ואורך.הגל.

של.קרינת.הרקע.גדל.פי.1000.וכיום.הוא.בתחום.גלי.המיקרו..

זו.קרינת.הרקע.הקוסמית.השיורית.מימיו.המוקדמים.של.היקום.

.COBE.חקירת.הקרינה.נעשתה.בעזרת.הלוויין

(Cosmic Background Explorer)

שמדדו. הלוויין. על. המכשירים. מערך. על. אחראי. היה. מאתר.

בדייקנות.רבה.את.ספקטרום.קרינת.הרקע.הקוסמית.בתחום.

mm 0.1-10..טמפרטורת.קרינת.הרקע.נקבעה. אורכי.הגל.של.

מ-10-5.. קטנה. שחור. גוף. מקרינת. הסטייה. .2.7275±0.02K-כ

וכך.אישר.שספקטרום.הקרינה.תואם.באופן.מושלם.את.צורת.

הספקטרום.של.קרינת.גוף.שחור.

במשך נאספו  הנתונים  מאטר:  של  המדידות  תוצאות   :1  תרשים 

9 דקות בכיוון הציר הגלקטי הצפוני. העקומה היא ההתאמה הטובה 

.3K ביותר לספקטרום המתקבל מגוף שחור שהטמפרטורה שלו

סמוט.היה.אחראי.למכשירים.שתרו.אחר.ההבדלים.המזעריים.

בטמפרטורה.–.בסדר.גודל.של.10-5.-.של.קרינת.הרקע.בכיוונים.

את. איפשר. שנים. מספר. במשך. נתונים. איסוף. במרחב.. שונים.

המבנים. של. להיווצרותם. הדרוש. האנאיזוטרופיה. קיום. הוכחת.

הגדולים.של.כוכבים.וגלקסיות.מן.החומר.הקדמון.האחיד.
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הספר קמטים בזמן מאת ג'ורג' סמוט
ורדה בר, המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית 

ירושלים

רוב. דעת. על. התקבלה. היסטוריה. יש. שליקום. שהדעה. מאז.

החוקרים,.הועתק.מרכז.העניין.של.קבוצות.מחקר.רבות.לנסיונות.

לבחון.את.תיאוריית.המפץ.הגדול,.ולהשיב.על.השאלות:.מה.היו.

שעיצבו. הכוחות. היו. ומה. התחילתי. ביקום. שרחשו. החלקיקים.

אותו..במסגרת.מחקרים.אלה.ניסה.סמוט.)1995(,.מדען.בכיר.

.NASA-ב. מחקר צוות. וראש. וקוסמולוגיה,. באסטרופיסיקה.

ובברקלי,.ביחד.עם.אנשי.המחקר.שלו,.להתחקות.אחרי.הזרעים.

במיוחד.אחרי.אלה.של.מבני. הראשונים.של.המבנים.שביקום,.

הייתה:. שלו. המחקר. שאלת. לאחרונה.. רק. שזוהו. שבו,. הענק.

האם.קיימים.אזורים.ביקום.בם.קיימת.אי.הומוגניות.של.קרינת.

הרקע,.אי.ההומוגניות.שממנה.התחילה.ההיפרדות.של.המבנים.

וצבירי. גלקסיות. כוכבים,. כיום.כצבירי. הקיימים. הקוסמולוגיים.

להסביר. ניתן. לא. הומוגנית. היא. הקרינה. שאם. כיוון. גלקסיות,.

זאת. חידה. אכן. מהקרינה.. החומריים. המבנים. היווצרות. את.

כדי. האחרונות:. השנים. בשלושים. הקוסמולוגיה. במרבז. היתה.

שהמבנים,.הנראים.כיום.יתקיימו.צריכים.להיות.בקרינת.הרקע.

קמטים.זעירים.

תרשים 2: אי ההומוגניות בקרינת הרקע הנגרמת על ידי אי הומגניות 

Dt = 18mK :בטמפרטורות

את. סמוט. משתף. .1)1995 )סמוט,. בזמן. קמטים  בספרו.

אותו.לבחור.בפיסיקה.כתחום.חקר:. הקורא.במניעים.שהביאו.

"כשהגעתי.כסטודנט.שנה.א.היו.לי.תחומי.התעניינות.מרובים… 

.קמטים.בזמן.מאת.ג'ורג'.פ..סמוט.וקי.דייווידסון.הוצאת.מעריב.1995 .1

(Wrinkles in Time, George F. Smoot and Keay Davidson, 1993)

הדרך. לפריצת. תודות. מדויק. למדע. הפכה. הקוסמולוגיה.

שספקטרום. הראו. הם. וסמוט.. מאתר. של. מחקריהם. של.

לצורת. מרבי. בדיוק. מתאים. השיורית. הקוסמית. הרקע. קרינת.

הספקטרום.של.קרינת.גוף.שחור..הניתוח.לעומק.של.התוצאות.

של.קרינת.הרדיומטר.הדיפרנציאלי.הראה.את.האנאיזוטרופיה.

המזערית.של.הטמפרטורה.שאחריה.חיפשו.זה.זמן.רב,.המפתח.

להיווצרות.המבנים.ביקום.שאנו.רואים.כיום.

בסופו.של.דבר.הגעתי.לתחום.המתמטיקה.והפיסיקה.–.עם.כל.

קורס.הלך.ונגול.לפני.מארג.הפיסיקה.השלם,.הפותח.עולמות.

ומתמיד. שמאז. הם. הקוסמולוגיה. לבחירת. מניעיו. חדשים"..

מיתוסי. למצוא. אפשר. שורשיו.. את. לחשוף. להוט. האדם. היה.

בריאה.בכל.תרבות.ותרבות,.ומאז.העולם.העתיק.ניצבו.דימויי.

שהמפץ. פלא. אין. לכן,. החיים.. היבטי. כל. במרכז. הקוסמוס.

צביון. לעיתים. לובש. החילוני,. המודרני. בעולמנו. אפילו. הגדול,.

של.מיתוס..הוא.ממשיך.ואומר,.כי.החברה.משתוקקת.הן.למדע.

והן.למיתולוגיה,.ותיאוריית.המפץ.הגדול.היא.המקום.בו.נפגשים.

השניים..הנימוקים.האלה.של.סמוט.אמנם.מדעיים-מיסטיים.על.

גבול.הדתיות..אבל,.תאוריית.המפץ.הגדול.כנקודת.ההתחלה.

של.היקום.נתמכת.על.ידי.תגליות.מדעיות.חדשות..סמוט.מסכם.

את.העדויות.הניסיוניות.התומכות.בה:."הקוסמולוגיה.המודרנית.

נשענת.על.ארבעה.עמודי.תווך:.שמי.הלילה.החשוכים;.הרכב.

רקע. קרינת. של. וקיומה. היקום. התפשטות. הכימיים;. היסודות.

לכל. כי. מראה. קוסמית".)סמוט,.1995,.עמ'.141(...סמוט.

וסופי. סטטי. יקום. וספקות:. בעיות. של. היסטוריה. מאלה. אחד.

וליקום.אינסופי. ליקום.אינסופי.עצמת.קרינה.אינסופית. יקרוס,.

מתפשט.נקודת.התחלה.ייחודית.בעלת.נפח.אפסי.וצפיפות.אין.

סופית..התצפיות.של.האבל.שכנעו.את.קהילת.החוקרים.לקבל.

את.תיאוריית.התפשטות.היקום..אמנם.התפשטות.היקום.אינה.

סותרת.את.תאוריית.המצב.היציב.המנוגדת.לתאוריית.המפץ.

הגדול,.אבל,.שלושת.עמודי.התווך.האחרים.הם.בניגוד.לתאוריית.

המצב.היציב..החוסר.בתצפיות.על.הצטופפות.הגלקסיות.היווה.

ראיה.חיובית.לתומכי.המצב.היציב..אולם.תצפיות.בגלקסיות.

רדיו.מילאו.חוסר.זה..היחס.בין.הכמויות.של.היסודות.מימן.והליום.

כיום.מותנה.בקיום.טמפרטורה.מתאימה.ברגע.מסוים.בתולדות.

היקום...את.כל.אלה.מסביר.סמוט.היטב.בליווי.איורים.מחכימים..

כהוכחה.עיקרית.לטובת.המפץ.הגדול.שימש.הגילוי.של.קרינת.

הרקע.השיורית,.שהיא.קרינה.בתחום.של.גלי.המיקרו,.שארית.

גבוהה. בטמפרטורה. כשהיה. היקום. בראשית. הקרינה. מכדור.

הצפיפות. ירדו. היקום. שהתפשט. ככל. .,)1033 )מעלות. מאוד.

..3K-והטמפרטורה,.וכיום.הקרינה.מתאימה.לטמפרטורה.של.כ

תחילה.התאימה.התפלגות.אורך.הגל.של.הקרינה.לטמפרטורה.

גבוהה.מאוד,.וכיום.היא.מתאימה.לטמפרטורה.הנמוכה.הקיימת.

מוקד. את. מהווה. מתאר,. הוא. גילויה. שאת. זו,. קרינה. כיום..

המחקר.של.סמוט..המחקר.של.סמוט.נועד.להוסיף.עוד.נדבך.

לתיאוריית.המפץ.הגדול..כדי.להבין.את.הבעיה.של.סמוט,.הוא.

ועד. אותנו.דרך.ההיסטוריה.של.הקוסמולוגיה.מאריסטו. מוביל.

איינשטיין..הוא.מראה.שהאישושים.למפץ.הגדול,.הבעיה.שאותה.

הרדיו. אסטרונומיית. של. מהמימצאים. נובעים. ימיו,. כל. חקר.

הוקסם. העשרים..סמוט. של.המאה. השנייה. והלווינים.במחצית.

מהעולם.הדינמי.המאופיין.בהתפרצויות.גבוהות.של.אנרגיה,.כפי.

שאנו.חווים.אותו.כיום..מקור.המוטיבציה.שלו.לחקור.את.הנושא.
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