הקוסמולוגיה הפכה למדע מדויק תודות לפריצת הדרך
של מחקריהם של מאתר וסמוט .הם הראו שספקטרום
קרינת הרקע הקוסמית השיורית מתאים בדיוק מרבי לצורת
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.

הספר קמטים בזמן מאת ג'ורג' סמוט
ורדה בר ,המרכז להוראת המדעים ,האוניברסיטה העברית
ירושלים
מאז שהדעה שליקום יש היסטוריה התקבלה על דעת רוב
החוקרים ,הועתק מרכז העניין של קבוצות מחקר רבות לנסיונות
לבחון את תיאוריית המפץ הגדול ,ולהשיב על השאלות :מה היו
החלקיקים שרחשו ביקום התחילתי ומה היו הכוחות שעיצבו
אותו .במסגרת מחקרים אלה ניסה סמוט ( ,)1995מדען בכיר
באסטרופיסיקה וקוסמולוגיה ,וראש צוות מחקר בNASA-
ובברקלי ,ביחד עם אנשי המחקר שלו ,להתחקות אחרי הזרעים
הראשונים של המבנים שביקום ,במיוחד אחרי אלה של מבני
הענק שבו ,שזוהו רק לאחרונה .שאלת המחקר שלו הייתה:
האם קיימים אזורים ביקום בם קיימת אי הומוגניות של קרינת
הרקע ,אי ההומוגניות שממנה התחילה ההיפרדות של המבנים
הקוסמולוגיים הקיימים כיום כצבירי כוכבים ,גלקסיות וצבירי
גלקסיות ,כיוון שאם הקרינה היא הומוגנית לא ניתן להסביר
את היווצרות המבנים החומריים מהקרינה .אכן חידה זאת
היתה במרבז הקוסמולוגיה בשלושים השנים האחרונות :כדי
שהמבנים ,הנראים כיום יתקיימו צריכים להיות בקרינת הרקע
קמטים זעירים.

תרשים  :2אי ההומוגניות בקרינת הרקע הנגרמת על ידי אי הומגניות
בטמפרטורותDt = 18mK :

בספרו קמטים בזמן (סמוט )1995 ,משתף סמוט את
הקורא במניעים שהביאו אותו לבחור בפיסיקה כתחום חקר:
"כשהגעתי כסטודנט שנה א היו לי תחומי התעניינות מרובים…
	 קמטים בזמן מאת ג'ורג' פ .סמוט וקי דייווידסון הוצאת מעריב 1995
)(Wrinkles in Time, George F. Smoot and Keay Davidson, 1993

בסופו של דבר הגעתי לתחום המתמטיקה והפיסיקה – עם כל
קורס הלך ונגול לפני מארג הפיסיקה השלם ,הפותח עולמות
חדשים" .מניעיו לבחירת הקוסמולוגיה הם שמאז ומתמיד
היה האדם להוט לחשוף את שורשיו .אפשר למצוא מיתוסי
בריאה בכל תרבות ותרבות ,ומאז העולם העתיק ניצבו דימויי
הקוסמוס במרכז כל היבטי החיים .לכן ,אין פלא שהמפץ
הגדול ,אפילו בעולמנו המודרני החילוני ,לובש לעיתים צביון
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
היסודות הכימיים; התפשטות היקום וקיומה של קרינת רקע
קוסמית" (סמוט ,1995 ,עמ' 	 .)141סמוט מראה כי לכל
אחד מאלה היסטוריה של בעיות וספקות :יקום סטטי וסופי
יקרוס ,ליקום אינסופי עצמת קרינה אינסופית וליקום אינסופי
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
מכדור הקרינה בראשית היקום כשהיה בטמפרטורה גבוהה
מאוד (מעלות  ,)1033ככל שהתפשט היקום ירדו הצפיפות
והטמפרטורה ,וכיום הקרינה מתאימה לטמפרטורה של כ.3K-
תחילה התאימה התפלגות אורך הגל של הקרינה לטמפרטורה
גבוהה מאוד ,וכיום היא מתאימה לטמפרטורה הנמוכה הקיימת
כיום .קרינה זו ,שאת גילויה הוא מתאר ,מהווה את מוקד
המחקר של סמוט .המחקר של סמוט נועד להוסיף עוד נדבך
לתיאוריית המפץ הגדול .כדי להבין את הבעיה של סמוט ,הוא
מוביל אותנו דרך ההיסטוריה של הקוסמולוגיה מאריסטו ועד
איינשטיין .הוא מראה שהאישושים למפץ הגדול ,הבעיה שאותה
חקר כל ימיו ,נובעים מהמימצאים של אסטרונומיית הרדיו
והלווינים במחצית השנייה של המאה העשרים .סמוט הוקסם
מהעולם הדינמי המאופיין בהתפרצויות גבוהות של אנרגיה ,כפי
שאנו חווים אותו כיום .מקור המוטיבציה שלו לחקור את הנושא
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הזה" :עקרונות המדע הזה ריתקו אותי ביופיים" (שם ,עמ' .)21
זהו מדע חלוצי גדול  ,המצריך הפעלת צוותים גדולים ,ו"גדול"
מבחינת ההשקעה הכספית שבו.
סמוט משתף את הקורא במסע שעבר כדי לגלות את סודות
היקום  -מסע הרפתקאות הנערך בשטחים שונים כגון ביערות
הגשם בברזיל ,ובמרחבי הקוטב הדרומי ,כאשר הוא עושה
שימוש בכלי חקר שונים :הפרחת בלונים ,טיסות במטוס ריגול,
ומדידות בלווינים .סמוט מתאר שעות קודרות של מרוץ אחרי
תקציבים ,חיפוש מקום בלוויינים ותסכולים מחמת אבדות
ואסונות .חלק מהבלונים ששימשו למחקר אבדו בג'ונגלים
שבברזיל ,רק מזל רב ומאמצים נואשים עזרו לחלץ חלק
מהנתונים שנאספו" :ידעתי שהפרחת בלונים תהיה הרפתקה,
אבל הקשיים הטכניים והרומנטיקה היו מרובים מכפי שדימיתי"
(שם ,עמ' .)85

אלף .מעבר לתיאור הזה של הדרך הניסיונית שעבר סמוט אנו
מתנסים ,ביחד עם החוקר ,באמצעים שיש לנקוט כדי לאשש את
התאוריה :מדידות שאי אפשר לבצע מפני הקרקע מבוצעות
מכדורים פורחים ,ממטוסים ולבסוף מלווינים .מכיוון שהשינויים
בעוצמת קרינת הרקע ,קטנים מאוד ,אי אפשר לצפות בהם
מפני כדור הארץ ,וגם לא ממטוס .להבחנות מזעריות אלה היה
דרוש לווין.
בוצעו חזרות מרובות על המדידה ,לניקוי הרעש ,וונערך עיבוד
נתונים ממושך לגילוי התבנית של השינויים .גם אחרי שנתגלו
השינויים חזר סמוט ומדד באנטארטיקה את הרקע של הקרינה,
כדי להוציא מכלל אפשרות שינויים הקשורים רק בתנועת כדור
הארץ ,שינויים עונתיים.

תרשים  :4ג'ורג' סמוט באזור הקוטב הדרומי
We thank Prof. Smoot for this photo.

תרשים  :3הלוויין  COBEומסלולו סביב כדור הארץ

המסע אינו קל ופשוט ,הוא רצוף תסכולים ואכזבות ,אך גם
הצלחות ותגליות בלתי צפויות .כמו גילוי התנועה המהירה של
גלקסיית שביל החלב אל יעד בלתי נראה .גילוי המראה שבכל
זאת יש מערכת ייחוס (היא הקרינה השייורית) למדידת התנועה
העצמית של גוף (הגלקסיה) ,זאת מכיוון שהתנועה המהירה של
גלקסיית שביל החלב יוצרת דו-קוטב על פני הרקע ההומוגני
של הקרינה השיורית .כאשר הקרינה הזאת מוזזת לכחול בכיוון
שאליו מתקדמת הגלקסיה ,ומוזזת לאדום בכיוון הנגדי .כהכנה
לפתרון הבעייה העיקרית של עבודתו הוא מראה כי היקום אינו
מסתובב והוא אחיד בכל הכיוונים.
סמוט חוזר ומתאר את התסכולים וגם את השמחה על
ההצלחה ,וחוזר ומדגיש את העבודה הקשה הדרושה כדי לבצע
ניסוי מדעי ,ועד כמה חשוב להקפיד על דיוק ולהיזהר ממסקנות
חפוזות .הוא מדגיש את ההכרח בכיול אמין של המכשירים ,כדי
שאפשר יהיה לסמוך עליהם ,גם ברמות שוני של אחד ממאה
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נזכיר עוד כי עד לשלוש מאות אלף שנה אחרי המפץ הגדול לא
היה סיכוי לקיום אטומים בגלל הצפיפות והעוצמה של הקרינה
בטמפרטורות הגבוהות בנקודת זמן זו ואלה שקדמו לה .סמוט
ביצע את מחקרו בקרינה שנשארה מתקופה זאת ובה הוא
חיפש את חוסר ההומוגניות.
סמוט הוא חוקר המובל על ידי התאוריה :החוקר מתייחס למדע
כאל נושא המצריך צבירה הדרגתית של ידע ומביע התלהבות
מהאופציות המחקריות שהמכשור מקנה לו ,כשהמטרה של
צבירת הידע ,היא בחינה לאישוש או הפרכה ,של תיאוריית
המפץ הגדול .נסיונותיו הראשונים למצוא ממצאים של אנטי-
חומר שיכלו לערער את תאוריית המפץ הגדול( ,נדגיש כי הסבר
האסימטרה בין חומר ואנטי חומר אינו שלם עדיין) וקיום חד-
מגנטים שיכולים לתמוך בתאוריה לא הצליחו ,אבל ,מכצע
קובי (לווין לחקר קרינת הרקע הקוסמית) הצליח :תחילה הוא
אישש את היות ספקטרום הקרינה תואם קרינת גוף שחור,
כמתחייב מהמפץ הגדול .השיא היה גילוי השינויים שבקרינת
הרקע ,המהווים את עמוד התווך החמישי שעליו נסמכת
תאוריית המפץ הגדול ,עמוד הנוסף לארבעת הקודמים ,והוביל
לאישוש נוסף של התאוריה .בספר מודגש כי קיימות עדיין חידות
קוסמולוגיות :החומר שממנו עשוי רוב היקום ,ומקור היקום
שאותו מנסה להסביר תורת התפיחה.
תהודה

