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מבוא
החלל  וחקר  באסטרונומיה  השתיים–עשרה  האולימפיאדה 
והסתיימה   2005 בשנת  החלה  ז"ל  שדה  דרור  פרופ'  ע“ש 
השתיים–עשרה  לאולימפיאדה  הגמר.  בחידון   2006 בשנת 
הארץ  ברחבי  שונים  מבתי–ספר  תלמידים   520 נרשמו 
הראשונה).  לאולימפיאדה  שנרשמו  תלמידים   73 (לעומת 
משתתפים אלה עברו מבחן מיון ראשון בבית ספרם ומתוכם 
עלו 70 משתתפים לשלב השני. חמישה תלמידים שעברו את 
השלב הזה בציונים הגבוהים ביותר הגיעו לשלב השלישי, חידון 
הגמר, שנערך באוניברסיטת תל–אביב ב–26 במרץ 2006.

בחידון הגמר ברך נשיא אוניברסיטת תל–אביב, פרופ' איתמר 
לימודים חינם  רבינוביץ, שגם תרם את הפרס הראשון, שנת 

באוניברסיטה.

אלה חמשת התלמידים שהשתתפו בחידון הגמר:
יובל בנאי - תיכון מקיף אזורי עמיאסף, בית–ברל

עשהאל בר–אילן - תיכון מקיף כרמל זבולון
דניאל גבאי - תיכון למדעים ולאמנויות, ירושלים

אור כץ - תיכון בליך, רמת–גן
פיטר פיסטין - תיכון מקיף ה', אשדוד

השופטים היו:
דר' טל אלכסנדר, מכון ויצמן למדע, רחובות.

פרופ' עמיר לוינסון, ביה"ס לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת 
תל-אביב.

לפיסיקה  ביה"ס  השופטים,  חבר  יו"ר  רפאלי,  יואל  פרופ' 
ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב.

בשלושת המקומות הראשונים בחידון הגמר זכו התלמידים:
מקום ראשון — אור כץ

מקום שני — פיטר פיסטין
מקום שלישי — עשהאל בר-אילן

שלושת הזוכים במקומות הראשונים זכו בפרסים הבאים: 
פרס ראשון — שנת לימודים חינם באוניברסיטה מטעם נשיא 

אוניברסיטת תל-אביב.
פרס שני — 4,000 ₪ מתנת היחידה לנוער שוחר מדע, ביה"ס 

לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.

פרס שלישי — 2,000 ₪ מתנת משפחת שדה.
פרס חשוב במיוחד ניתן על ידי דר' דוד סלע, מפמ"ר פיסיקה, 
אשר אישר לכל חמשת המשתתפים ציון 100 בפרק ”קרינה 

וחומר“ במסגרת בחינות הבגרות בפיסיקה בהיקף 5 יחידות.
בחידון הגמר היו שלושה שלבים. להלן מבחר מתוך השאלות 

שהופיעו בשלבים אלה בצירוף תשובות מתאימות.

שלב א'

נשאל  משתתף  כל  כאשר  סיבובים,  שלושה  היו  זה  בשלב 
הנבחן  (בהן  שאלות   15 הכל  סך  סיבוב;  בכל  אחת  שאלה 
מתבקש לבחור תשובה אחת מתוך ארבע). תלמיד שענה נכון 
— נשאל שאלת המשך נוספת הקשורה לנושא. באולימפיאדה 
זו העדפנו שכל סיבוב יוקדש לנושא אחר — כמצויין בהמשך. 

להלן השאלות והתשובות לשלב א'. התשובה הנכונה מופיעה 
בצבע כחול.

מערכת  של  ואסטרונומיה  חלל  משימות  ראשון:  סיבוב 
השמש

ע"ש  החלל  טלסקופ  מצלם  גל  אורכי  תחום  באיזה   .1
שפיצר?
רדיו א. 

אינפרה אדום ב 
אור נראה ג. 

אולטרה סגול ד. 

מאפשרת  אדום  אינפרה  בקרינת  תצפית  המשך:  שאלת 
לראות עצמים ותופעות שלא ניתן לראותן באורכי גל אחרים. 

תן לפחות 2 דוגמאות.

והוא   ,2003 בשנת  לחלל  שוגר  שפיצר  ע"ש  החלל  מצפה 
ס"מ   85 בקוטר  טלסקופ  ַּבמצפה  הליוצנטרי.  במסלול  מצוי 
ושלושה גלאים המספקים תמונות וספקטרה בטווח אורכי הגל

3.6-160 מיקרון, כלומר — אינפרה אדום.
ניתן לראות איזורים המכוסים  בתחום קרינה אינפרה אדומה 
על ידי אבק, כמו איזורי יצירת כוכבים ומרכזי גלקסיות. האבק 

האולימפיאדה�השתיים–עשרה�באסטרונומיה�
וחקר�החלל�ע“ש�פרופ‘�דרור�שדה�ז“ל
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מסתיר חלק גדול מהאור הנראה, אך אור באורכי גל ארוכים 
יותר, כגון אינפרה אדום ורדיו, חודר דרך האבק. ניתן גם לראות 
פלנטות,  כגון  נראה,  באור  לגילוי  מדי  וחיוורים  קרים  עצמים 
תרמית  קרינה  שפולטים  מולקולריים,  ועננים  קטנים,  כוכבים 
כולל  מסוימות,  למולקולות  כן,  כמו  אדום.  האינפרה  בתחום 
בתחום  ברורה  ספקטרלית  חתימה  יש  אורגניות,  מולקולות 

האינפרה אדום, וניתן לזהותן בספקטרום האינפרה אדום.

מהי התיאוריה המקובלת כיום להיווצרות הירח?  .2

יצירה משותפת — כדה"א והירח נוצרו יחדיו במערכת  א. 
השמש

התנתקות — הירח הוא חתיכה שנקרעה מכדור הארץ ב. 
לכידה — הירח נוצר הרחק מכדור הארץ ונלכד בכוח  ג. 

הכובד שלו
ההתנגשות הגדולה — התנגשות בין כדור הארץ לגוף  ד. 

אחר

שאלת המשך: מהן העדויות התומכות בתיאוריה זו?

בין  התנגשות  התרחשה  הגדולה"  "ההתנגשות  תיאוריית  לפי 
חומר  לחלל  הועף  ממנה  אחר, שכתוצאה  לגוף  הארץ  כדור 

רב, שהתגבש ליצירת הירח.
חוסר  עקב  נזנחו  הירח  להיווצרות  אחרות  תיאוריות  מספר 
העדויות  ואת  התצפיתיות  העובדות  רוב  את  להסביר  יכולתן 
של  ק"ג  כ–400  של  מדוקדק  מניתוח  שנאספו  הגיאולוגיות 

סלעים שהובאו מהירח במסגרת פרויקט אפולו.
בין העדויות התומכות בתיאוריה נמנות העובדות הבאות: לירח 
ליבה מתכתית קטנה, שכיחות האיזוטופים בו דומה לשכיחותם 
על כדה"א, על הירח יש חוסר בחומרים נדיפים, התנע הזוויתי 

של הירח ושל כדה"א הינם באותו כיוון, ועוד.

?DEEP IMPACT מהי משימת  .3
גשושית שנשלחה לחקור את פלוטו וענן אורט א. 

במסלול  גופים  של  והסטה  מוקדם  לזיהוי  תכנית  ב. 
התנגשות עם כדור הארץ

של  האטמוספירה  עומק  את  לחקור  שנשלחה  חללית  ג. 
צדק

גשושית שהתנגשה בגרעינו של כוכב שביט ד. 

שאלת המשך: מה היתה מטרת המשימה?
שהחלה  שנים   6 בת  משימה  הינה   DEEP IMPACT משימת 
בשנת 1999. החללית שוגרה לכיוון כוכב השביט "טמפל 1" 
המקיף את השמש במחזור של 5.5 שנים. עם הגיעה לשביט, 
ביולי 2005, שיגרה החללית גוף למסלול התנגשות בשביט, 
וצילמה מקרוב את אירוע ההתנגשות. מטרת המשימה הייתה 
המתנדף  החומר  מאפייני  את  ולחקור  פגיעה  מכתש  ליצור 

ההתנגשות  לו.  ומתחת  השטח  פני  על  השונות  מהשכבות 
צולמה על–ידי טלסקופים שונים, מהקרקע ומהחלל.

מהם  טבעות.  של  במערכת  מוקף  שבתאי  הלכת  כוכב   .4
החומרים המרכיבים טבעות אלו?

הליום, מימן וכ–1% של חומרים כבדים יותר א. 
סיליקטים, תחמוצות ברזל, מים, אמוניה ומתאן ב. 

אבק מיקרוסקופי ג 
קרח מים ואבק ד. 

שאלת המשך: מה גורם לרווחים בין הטבעות?

גדול המוחזק תחת כובדו  גז  הינו כדור  כוכב הלכת שבתאי 
העצמי. שבתאי מוקף, במישור המשווה שלו (המישור הניצב 
לציר הסיבוב שלו סביב צירו), במערכת של טבעות ססגוניות. 
בסיס הטבעות מצוי בגובה של כ–6,600 ק"מ מעל שבתאי 
מעל  ק"מ  כ–121,000  של  בגובה  החיצוניים  והחלקים 
ותחמוצות  (סילקטים  מסלעים  עשויות  הטבעות  שבתאי. 
החלקיקים  גודל  ומתאן).  אמוניה  (מים,  קרח  וחלקיקי  ברזל) 
האופייני משתנה בין טבעת לטבעת והוא נע בין מ"מ ועד כמה 
מטרים. טבעות שבתאי קשורות קשר הדוק לירחים הפנימיים 
רווחים, שנוצרו  בין חלק מהטבעות מצויים  כוכב הלכת.  של 
והטבעות, שהבולט  ירחי שבתאי  בין  מאינטראקציה  כתוצאה 
והידוע שביניהם הינו רווח קאסיני. הרווחים אינם ריקים מחומר, 

אך צפיפות החומר בהם קטנה יותר.

בתמונה הבאה נראה מסלול התנועה של מאדים על פני   .5
כיפת השמים בחודשים יוני-דצמבר 2003. איזו תיאוריה 

פיסיקלית סותרת התמונה?

המודל הגיאוצנטרי של אריסטו א. 
המכניקה הניוטוניונית ב. 

תנועת פלנטות על פני אפיציקלים — תלמי ג. 
חוקי קפלר ד. 
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ציין  התיאוריה?  את  סותרת  התמונה  מדוע  המשך:  שאלת 
תופעה נוספת הסותרת תיאוריה זו.

התנועה לאחור של מאדים סותרת את התיאוריה הגיאוצנטרית 
בכך שמאדים אינו מקיף את כדה"א במעגל מושלם: לעתים 
נראה מאדים כאילו הוא נע "לאחור" ביחס לכוכבים רחוקים 
לבעיה,  פתרון  תלמי  הציג  לספירה,  השנייה  במאה  ברקע. 
לפיו הפלנטות מקיפות את כדה"א במסלולים סבוכים, על פני 
אפיציקלים, ולכן נראים מכדור הארץ כאילו הם נעים לפעמים 
הגיאוצנטרי  המודל  את  הסותרות  נוספות  תופעות  לאחור. 
לעתים  וחמה:  נגה  של  (פאזות)  במופעים  תצפיות  כוללות 
כוכבי לכת אלו נראים כסהר, מכיוון שהם מקיפים את השמש. 
כמו כן, המצאותם של הרים ומכתשים על פני הירח, מלמדים 
המודל  לחשוב.  נהוג  שהיה  כפי  מושלם,  כדור  שאינו  כך  על 
בהדרגה  והוחלף  השש–עשרה  המאה  עד  שרד  הגיאוצנטרי 

במודל ההליוצנטרי של קופרניקוס, גלילאו וקפלר.

סיבוב שני: אסטרופיסיקה

כבידה  כוח  בעל  כגוף  מוגדר  שחור  חור  קלאסי,  באופן   .1
מהירות  על  עולה  ממנו  הבריחה  שמהירות  גדול,  כה 
האור. לפי תורת היחסות, גוף מאסיבי שכזה גורם לעיוות 

במרחב-זמן. במה בא לידי ביטוי עיוות זה?
הזמן חולף בקצב איטי יותר בקרבת חור שחור א. 
עצמים הנמצאים בקרבת חור שחור מתקצרים ב. 

קצרים  גל  לאורכי  מוסט  שחור  חור  בקרבת  העובר  אור  ג. 
יותר

האנרגיה של אור העובר בקרבת חור שחור מוגברת ד. 

שאלת המשך: מה יקרה לאורך הגל של אור הנפלט מקרבת 
חור שחור?

"תורת  על  מסתמכת  שחורים  חורים  של  אמיתית  הבנה 
היחסות הכללית".

זה  עיוות  מסה.  של  בנוכחות  מתעוות  מרחב  זו  תורה  לפי 
משפיע על מסלולי התנועה של גופים, והם "נמשכים" אל המסה 
המעוותת. באותו אופן גם האור ישנה את מסלולו לעבר המסה 
המעוותת. "כוח המשיכה הכובדי“ שאנו מרגישים הוא התוצאה 
האירועים  לאופק  מתקרבים  כאשר  במרחב.  העיוותים  של 
מתקדם  והזמן  ויותר,  יותר  מתעקם  המרחב  שחור,  חור  של 
כבידתית  זמן  התארכות  קרוי  זה  תהליך  יותר.  איטי  בקצב 
(Gravitational Time Dilation) והוא גם גורם להיסט כובדי 
מקרבת  שיוצא  אור  של   (Gravitational Redshift) לאדום 

אופק הארועים.

מסת ג'ינס הינה המסה הקריטית לקריסה גרביטציונית של   .2
ענן גז. כיצד תלויה מסה זו בתכונות הענן?
מסת ג'ינס גדלה עם טמפרטורת הענן א. 

סת 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 התנאי הפיסיקלי המגדיר את מסת ג'ינס?

מולקולרי  לענן  הדרושה  המינימלית  המסה  הינה  ג'ינס  מסת 
כדי שיקרוס תחת כובדו העצמי, ליצירת כוכב. מסה זו תלויה 
בתנאים המצויים בענן, והיא עולה עם מסת הענן, ויורדת ככל 
לקרוס  יכול  קטן  ענן  כלומר:  גדלים,  והטמפרטורה  שהלחץ 
ליצירת כוכב אם הוא צפוף מספיק, כפי שענן דליל מאוד יכול 
לקרוס ליצירת כוכב אם הוא גדול מספיק. ככל שהטמפרטורה 
גדלה, מסת הענן צריכה להיות גדולה יותר על מנת שתתאפשר 
קריסה. התנאי הפיסיקלי המגדיר היתכנות של קריסה זו הינו 
שכוח הכובד גובר על כוח הלחץ כלפי חוץ, או במלים אחרות, 
קריסה תתרחש אם מהירות הקול של המולקולות בענן קטנה 

ממהירות הבריחה.

בין  המצוי  גז,  הינו  גלקסיות  בצבירי  מהחומר  ניכר  חלק   .3
הגלקסיות בצביר. מה מאפיין גז זה?

הגז מורכב בעיקר ממימן והליום במצב מולקולרי א. 
הגז חם מאוד ומכיל כמות גדולה של מתכות ב. 

הגז חם ואינו פולט קרינה ג. 
X–הגז קר ופולט קרינה בתחום ה ד. 

שאלת המשך: כיצד מגיע הברזל לתווך?

צבירי גלקסיות הינם הגופים הגדולים ביותר ביקום הקשורים 
וגז בין  בכוח הכובד. גופים אלו מכילים חומר אפל, גלקסיות 
גלקטי, שהינו מרבית החומר הנראה בצבירים. גז זה מאופיין 
בטמפרטורה גבוהה — מיליוני מעלות - ותכולת המתכות בו 
גבוהה. הוא פולט קרינה אלקטרומגנטית בתחום ה–X, המעידה 

על המצאותם של אטומי ברזל.
הברזל הינו החומר היציב ביותר בטבע. יצירתו מתאפשרת אך 
בהתפוצצות  חייהם  את  שמסיימים  מאסיביים,  בכוכבים  ורק 
אלימה — סופרנובה. במהלך התפוצצות זו נזרק הברזל לתווך 
באמצעות  התוך–צבירי  לחלל  מופץ  הוא  משם  הבין–כוכבי, 

רוח גלקטית.

הפיזי  בגודלו  תלויה  כוכב  של   (Luminosity) הארה   .4
כוכב  של  הארתו  תהיה  מה  שלו.  ובטמפרטורה 
ורדיוסו  כפולה מטמפרטורת השמש,  שהטמפרטורה שלו 

זהה לזה של השמש?
חצי מהארת השמש א. 

פי 4 מהארת השמש ב. 
פי 16 מהארת השמש ג. 

פי 102 מהארת השמש ד. 
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שאלת המשך: מה התלות בין ההארה לרדיוס הכוכב?

זמן.  ליחידת  מכוכב  הנפלטת  האנרגיה  כמות  הינה  הארה 
הכוכב,  של  הפנים  לשטח  מתכונתית  כוכב  של  הארתו 

שמתכונתי לרדיוסו בריבוע

זוג פולסרים הובילו לגילוי  מדידות זמן המחזור של מערכת   .5
שהמערכת מאבדת אנרגיה סיבובית. למה הופכת אנרגיה זו?

קרינה בתחום הרדיו א. 
ליצירה ספונטנית של חלקיק ואנטי-חלקיק ב. 

לגלי כבידה ג. 
לחום ד. 

היחסות  לתורת  עקיף  אישור  מהווה  זה  גילוי  המשך:  שאלת 
הכללית. ציין מדידה נוספת המהווה אימות לתורה זו.

צירו  על  שמסתובב  חזק  מגנטי  שדה  בעל  ניוטרונים  כוכב 
מכוונת.  אלקטרומגנטית  קרינה  של  פולסים  ופולט  במהירות 
שני  שבהן  כפול)  (כוכב  זוגיות  מערכות  מספר  ידועות  כיום 
או שני הכוכבים  ניוטרונים. כאשר אחד  כוכבי  הינם  הזוג  בני 
מדויקות  מדידות  לבצע  ניתן  פולסאר  הינו  הזוגית  במערכת 
משמשים  הפולסארים  במערכת.  הזוג  בני  מסלול  של  מאד 
כשעונים מדויקים שפולטים פולסים בתדירות קבועה. מאחר 
והם נמצאים בתנועה זה סביב זה הם מתרחקים ומתקרבים 
של  מחזורית  והתארכות  מבחינים בהתקצרות  ואנו  מהצופה 
זמן המחזור של הפולסים. לדוגמה, במערכת הפולסאר הכפול 
וטילור (B1913+16) נצפתה דעיכה של מסלול  של הולסט 
בני הזוג (בני הזוג מתקרבים זה לזה) כתוצאה מפליטה של 
קרינת כבידה. בני הזוג במערכת הנ"ל יקרסו זה על זה בעוד 
גילוי זה שאיפשר בדיקה מדוקדקת של  כ–300 מיליון שנה. 
הולסט  את  זיכה  הכללית  היחסות  מתורת  הנגזרות  תופעות 
וטילור בפרס נובל לפיסיקה בשנת 1993 ואיפשר שלילתן של 

תאוריות כבידה מתחרות.
היחסות  לתורת  אימות  המהוות  נוספות  למדידות  דוגמאות 
כבידתי  ועידוש  חמה,  כוכב  של  הפריהליון  התקדמות  הינן: 

(היסט כובדי לאדום)

סיבוב שלישי: קוסמולוגיה

ידי  על  לראשונה  שהועלתה  האינפלציה  תיאוריית  לפי   .1
של  שלב  עבר  היקום  ה–80,  שנות  בתחילת  גות  אלן 
התפשטות מהירה מאוד בחלקיק השנייה הראשון להיווצרותו. 

מהן השאלות או התופעות שפתרה תיאורייה זו?
בעיית השטיחות של היקום א. 

בעיית אופק האירועים ב. 
בעיית המונופולים המגנטיים ג. 

כל התשובות נכונות ד. 

שאלת המשך: מה משמעותן של שאלות אלו? הסבר את אחת 
הבעיות.

תיאוריית האינפלציה הועלתה על מנת לפתור מספר בעיות 
הגדול  המפץ  תיאוריית  ידי  על  הוסברו  שלא  תצפיתיות, 
הסטנדרטית. לפי תיאוריית האינפלציה, היקום עבר שלב של 
השנייה  בחלקיק  מעריכי,  בקצב  ביותר  מהירה  התפשטות 
הראשון להיווצרותו, בין 10-43 לבין 10-30 השניות הראשונות, 
שבמהלכה קוטר היקום גדל פי 1050 ויותר. הבעיות שפותרת 

תורת האינפלציה הינן: 

בעיית השטיחות — פרמטר הצפיפות של היקום קרוב מאוד 
ל¯1 כיום, זהו שיווי משקל לא יציב — כלומר היה חייב להיות 
קרוב ל¯1 גם שבריר שניה אחרי המפץ הגדול. כיול עדין זה לא 

מוסבר על ידי המפץ הגדול, ומצריך הסבר נוסף.
בעיית האופק — קרינת הרקע הקוסמית אחידה מאוד, על פני 
איזורים גדולים למדי בשמיים, שלא היו קשורים סיבתית בזמן 

שחרור הקרינה.

המונופולים המגנטיים — חלקיקים מסוימים שאמורים  בעיית 
(אלקטרומגנטי,  להתקיים לפי תיאוריות לאיחוד כוחות היסוד 

חלש, חזק), ואינם נצפים ביקום.

ומקור   M נקודתית  מסה  בעלת  כבידה  עדשת  נתונה   .2
מרוחק המצוי בדיוק מאחורי העדשה. כיצד תיראה הדמות 

או הדמויות של המקור?

ב.א.

ד.ג.

שאלת המשך: כיצד תשפיע הכפלת המסה של העדשה פי 2 
על המרחק הזוויתי בין הדמויות?

גורמת לעיקומו.  לפי תורת היחסות, הימצאות מסה במרחב 
כתוצאה מכך, מהלך קרני האור משנה את מסלולו, והאור אינו 
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נע במסלול "ישר", אלא על פני קווי המרחב המעוקם. לצופה 
מרוחק, נראים עצמים במקום שונה ממקומם האמיתי, ולעתים 
נראות מספר דמויות של אותו מקור, כפי שניתן לראות בתמונות 
א-ג. במקרה המיוחד בו הצופה, המסה והמקור נמצאים על 
אותו קו, ייראה המקור כטבעת, כפי שנראה בתמונה ד. טבעת 
זו נקראת "טבעת איינשטיין". רדיוסה של טבעת איינשטיין תלוי 
המסה  הגדלת  לכן  המסה.  שורש  עם  וגדל  העדשה,  במסת 
תגדיל את המרחק בין הדמויות, או לחילופין את קוטר טבעת 

. 2 איינשטיין, פי 

גלקסיות  של  סיבוב  מהירות  בין  קושר  טאלי-פישר  יחס   .3
הבאים  הגרפים  מבין  איזה  שלהן.  המוחלטת  לבהירות 

מתאר יחס זה?

התשובה היא א‘.

שאלת המשך: למה משמש יחס זה?

 1977 בשנת  שפורסם  אמפירי  קשר  הינו  טאלי-פישר  יחס 
על ידי האסטרונומים טאלי ופישר, על בסיס מדידות מהירויות 
הסיבוב של גלקסיות ומרחקן מאיתנו. לפי יחס זה, הארתן של 
הסיבוב  מהירות  של  הרביעית  לחזקה  מתכונתית  גלקסיות 
שלהן, אותה ניתן למדוד מרוחב הקווים בספקטרום הגלקסיה. 
ועוצמת ההארה שלה  הסיבה נעוצה בכך שמהירות הסיבוב 

תלויות שתיהן במסת הגלקסיה, ולכן קשורות זו בזו.

בגלקסיות  להשתמש  ניתן  טאלי-פישר  יחס  באמצעות 
ניתן  ביקום:  מרחקים  למדידת  סטנדרטי,  כנר  ספיראליות 
למדוד את בהירותה הנראית של הגלקסיה, ולהשוותה להארה 
ידוע  הגלקסיה.  של  הסיבוב  ממהירות  המוסקת  העצמית, 
בין  מהשוואה  המרחק.  ריבוע  עם  יורדת  ההארה  שעוצמת 
ניתן, אם כך, להסיק את המרחק  ההארה לבהירות הנראית, 

לגלקסיה.

יכול להגיע אלינו אור  כיצד מוגדר המרחק המירבי ממנו   .4
כיום?

(Luminosity distance) מרחק ההארה א. 

(Angular diameter distance) מרחק הגודל הזוויתי ב. 

(Event horizon) אופק הארוע ג. 

(Particle horizon) אופק חלקיקי ד. 

שאלת המשך: כיצד משתנה האופק החלקיקי ביקום המאיץ 
את התפשטותו?

תורת הקוסמולוגיה מגדירה מספר גדלים הקשורים במרחק. 
מכיון שהיקום מתפשט, ויכולה להיות לו עקמומיות, המרחקים 
יהיו  והם  פשוטה,  גאומטריה  ידי  על  בהכרח  מתוארים  אינם 

שונים עבור פרמטרים קוסמולוגיים שונים.
עצם  של  הנראית  הבהירות  בין  מהיחס  נגזר  ההארה  מרחק 
הזוויתי,  הגודל  ממרחק  שונה  זה  מרחק  העצמית.  לבהירותו 
למרחק  נקודות  שתי  בין  הפיזי  המרחק  בין  כיחס  המוגדר 
הזוויתי ביניהן. אופק הארוע הינו המרחק המירבי במרחב-זמן 
ממנו יכול להגיע אור לצופה, בזמן כלשהו בעבר או בעתיד. 
יכול  ממנו  המירבי  המרחק  הינו  זאת,  לעומת  חלקיקי,  אופק 

להגיע אור לצופה כיום.
ויקטן.  ילך  החלקיקי  האופק  כיום,  שמקובל  המאיץ  במודל 
המשמעות היא שככל שעובר הזמן נוכל לראות פחות ופחות 

גלקסיות.

מחזורי  אות  המשדרים  ניוטרונים  כוכבי  הינם  פולסרים   .5
פולסר  של  הנצפה  המחזור  זמן  יהיה  קבוע. מה  בקצב 
נמצא  הוא  אם  בשניה,  אחד  פולס  של  בקצב  המשדר 

?z=1 בגלקסיה בהיסט לאדום

פולס אחד בשנייה. א. 

שני פולסים בשניה. ב. 

פולס כל שתי שניות. ג. 

אין מספיק נתונים. ד. 

שאלת המשך: הסבר את תשובתך

בשל התפשטות היקום, אותות המגיעים מגלקסיות מרוחקות 

מוסטים לאורכי גל ארוכים יותר, באופן הדומה לאפקט דופלר: 

הגל  לאורך  הנצפה  הגל  אורך  בין  ליחס  קשור  לאדום  היסט 

z. נהוג לציין את מיקומם 
s

obs s=
-
λ

λ λ הנפלט מעצם כלשהו: 
שלהם,  לאדום  ההסטה  במונחי  ביקום  רחוקים  עצמים  של 
בפרמטרים  תלוי  והמרחק  לאדום  ההסט  בין  הקשר  כאשר 
הקוסמולוגיים המתארים את היקום, אך ככלל, גלקסיה בעלת 

הסט לאדום גדול יותר, תהיה מרוחקת יותר.
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מכיון שכך, אורך הזמן וזמן המחזור של אות המגיע ממקור 
המחזור  וזמן  הגל  מאורך   (1+z) פי  גדולים  יהיו  מרוחק 
שלו  שההסחה  פולסר  של  המחזור  זמן  בפרט,  המקוריים. 
לאדום היא z=1, יגדל פי 2, כלומר, נקלוט פולס בכל 2 שניות 

במקום פולס בכל שנייה.

שלב ב'

שהתמקדו  מאמרים  מספר  לקרוא  התבקשו  המתמודדים 
בשלושה נושאים:

קרינת הרקע הקוסמית.  •
המבנים ביקום.  •
.γ פרצי קרינת  •

עליהן  להשיב  שיש  קצרות,  שאלות   5  — הראשון  בסיבוב 
נכון/לא נכון. יש שאלת המשך קצרה לעונים נכון. הנה שאלות 

הסיבוב הראשון.

וארוכים.  קצרים  סוגים:  לשני  מתחלקים   γ קרינת  פרצי   .1
היא  ה"ארוכים"  בפרצים  הקרינה  של  האופיינית  האנרגיה 

הגבוהה ביותר. (לא נכון)

בכל   γ–ה קרינת  נראית  בו  הזמן  משך  מה  המשך:  שאלת 
סוג?

נמשכים   — והארוכים  שניות,   2 עד  נמשכים   — הקצרים 
כ–30-20 שניות

הקרינה המאוחרת (afterglow) של פרצי קרינת γ מופיעה   .2
אחרי קרינת ה–γ, ונמשכת מספר שבועות. קרינה זו נראית 
בתחום רחב של אורכי גל, החל מקרינת X, דרך הקרינה 

האופטית ועד לרדיו. (נכון)
שאלת המשך: מה מקור הקרינה המאוחרת?
שוק חיצוני, כאשר הסילון פוגע בתווך החיצוני

קרינת הרקע הקוסמית נפלטה מהיקום בעידן הרקומבינציה.   .3
בעידן זה, היקום התקרר מספיק כך שפרוטונים ואלקטרונים 
לקרינה.  שקוף  ונעשה  אטומים,  ליצירת  יחדיו  יתחברו 

(נכון) 
שאלת המשך: מתי נפלטה קרינה זו?

כ–380,000 שנים לאחר המפץ הגדול

על מנת לנתח את אותות קרינת הרקע הקוסמית, מודדים   .4
איזורים  בין כל שני  המדענים את ההבדל בהיסט לאדום 

בשמיים, בסקלות מרחק שונות. (לא נכון)
שאלת המשך: מה התשובה הנכונה?

היסט  של  ולא  טמפרטורה,  בערכי  סטיות  של  הן  המדידות 
לאדום.

כיום ישנן עדויות מוצקות לכך שהחומר האפל ביקום רובו   .5
ככולו הוא חומר אפל "חם" ולא "קר". (לא נכון).

השונים  החומר  סוגי  של  היחסי  ההרכב  מהו  המשך:  שאלת 
ביקום?

כ–4% חומר ּבָריֹונִי, כ–25% חומר אפל (קר), והשאר הוא אנרגיה 
אפלה. או: צפיפותו הממוצעת של החומר הָּבריֹונִי קטנה בערך 

פי 6 מזו של החומר האפל.

הנה  פתוחות.  שאלות  המתמודדים  נשאלים  השני  בסיבוב 
שאלות שלב ב' ותשובות קצרות לכל השאלות.

אחד הגילויים החשובים של תצפיות מ¯BATSE הוא שפרצי   .1
קרינת ה–γ מתפלגים באופן אחיד על פני כיפת השמים. 

מדוע גילוי זה חשוב, ועל מה הוא מלמד?

את  למדוד  היה  ניתן  לא  עדיין   BATSE ניסוי  בתקופת   
מקורם  אם  ידוע  היה  ולא   ,γ–ה קרינת  לפרצי  המרחק 
גילוי  קוסמולוגיות.  מרחקים  בסקלות  או  שלנו  בגלקסיה 
זה סותר את הסברה שמקורם בגלקסיה, מכיון שבמקרה 
מבנה  אחרי  לעקוב  אמורה  היתה  הפרצים  התפלגות  זה 
שפרצי  כך  על  מעידה  האחידה  ההתפלגות  הגלקסיה. 

קרינת ה–γ הם ממקור קוסמולוגי.

 ("Afterglow") מה החשיבות של גילוי הקרינה המאוחרת  .2
?γ בפרצי קרינת

מדוייק  מיקום  לראשונה  איפשר  המאוחרת  הקרינה  גילוי   
הם  בהן  הגלקסיות  וזיהוי   ,γ–ה קרינת  פרצי  של  יחסית 
אלו  לאירועים  המרחקים  את  למדוד  ניתן  כך  התרחשו. 

ולנסות להבין מה מקורם.

מהן העדויות לכך שפרצי קרינת γ קשורים לסופרנובות?  .3
GRB, לאחר מספר  גילוי של סופרנובה באותו מיקום של   
ההתפרצות,  של   X–ה בקרינת  ברזל  קווי  של  גילוי  ימים, 
וחומרים  ארגון  גפרית,  סיליקון,  של  פליטה  קווי  של  גילוי 

אחרים הנוצרים בסופרנובות.

השונות המקסימלית בקרינת הרקע הקוסמית נראית בין   .4
איזורים בשמיים המרוחקים אחד מהשני במעלה אחת. מה 
היה גודלם הפיזי של איזורים אלו כאשר נפלטה הקרינה, 

ומה גודלם כיום? ממה נובע השוני בגודל?
כמיליון  פני  על  נפרשו  אלו  איזורים  הֶרקומבינציה  בעידן   
של  גודלם  מאז,  שהיקום התפשט  מכיון  אולם  אור,  שנות 

איזורים אלו כיום הוא כמיליארד שנות אור.

הינו  ביקום  החומר  שרוב  היא  כיום  המקובלת  התיאוריה   .5
חומר אפל, ואילו הגלקסיות והכוכבים עוקבים אחר ריכוזי 
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החומר האפל. מה ההבדל בין תרחיש החומר האפל החם 
והחומר האפל הקר, מבחינת סדר יצירת המבנים ביקום?

תרחיש חומר אפל קר: המבנים הראשונים שנוצרו היו קטנים   
יחסית, כגון גלקסיות ומרכיביהן. עם הזמן, נמשכו הגופים 
אלו לאלו ליצירת גופים גדולים יותר. לפי תרחיש זה, מבנים 
חם:  אפל  חומר  תרחיש  יחסית.  מאוחר  נוצרים  גדולים 
גבוהות ביקום המוקדם, כך  נע במהירויות  החומר האפל 
שפלקטואציות בסקלות קטנות הונחתו. המבנים הראשונים 
בגודל  ו"חוטים"  "יריעות"  הגדולים,  המבנים  הינם  שנוצרו 
עשרות או מאות מיליוני שנות אור, ועם הזמן הם התפוררו 

ליצירת צבירי גלקסיות וגלקסיות.

שאלות השופטים
המתמודדים יענו על השאלות בכתב, לפני תחילת התחרות.

מזכה  נכונה  תשובה  מחברה.  ידי  על  תיבדק  תשובה  כל 
ב–14 נקודות.

יואל רפאלי

מהו התהליך העיקרי לייצור אנרגיה בליבת השמש?  .1

באיזה תחום של הספקטרום האלקטרומגנטי היא הקרינה   .2
הנפלטת בליבת השמש?

השמש  מליבת  קרינה  למעבר  האופייני  הזמן  משך  מהו   .3
לפניה?

מיזוג  בתהליכי  הוא  השמש  בליבת  אנרגיה  ייצור   .1
אלה  תהליכים  בשרשרת  העיקרי  בענף  תרמו-גרעיניים. 

ארבעה פרוטונים מומרים לגרעין אטום ההליום.

חומנית  קרינה  היא  השמש  בליבת  הנפלטת  הקרינה   .2
שהיא  בליבה,  החומר  טמפרטורת  ידי  על  שמאופינת 

ÆX–הקרינה היא לכן בתחום ה .(K) כ–16 מיליון מעלות

באופן  נעה  אינה  השמש  בליבת  הנפלטת   X–ה קרינת   .3
החוצה  דיפוזיה)  תנועת  (מבצעת  מפעפעת  אלא  חופשי, 
תוך ירידה רציפה בתדירות האופיינית של הקרינה. תנועה 
זו היא אטית מאד יחסית למעבר קרינה בריק: זמן הפעפוע 
של  אופיני  לזמן  בהשוואה  שנה,  אלף  כ–40  הוא  האופיני 
הקרינה  בריק.  היה  הקרינה  מעבר  אילו  שניות,  כ–2.3 

הנפלטת מפני השמש היא (כמובן) בתחום הנראה.

עמיר לוינסון

נקרא  שלנו  בגלקסיה  באינטנסיביות  הנלמדים  אחד העצמים 
ערפילית הסרטן. ערפילית זו פולטת קרינה בתחום רחב ביותר 
של הספקטרום האלקטרומגנטי, מגלי רדיו ועד קרינת γ קשה.

כיצד ומתי נוצרה ערפילית הסרטן?  .1
כיצד קבעו את גילה המדויק של ערפילית זו?  .2

הרבה  לקרינה  האחראי  המרכזי  האנרגיה  מקור  מהו   .3
הנפלטת מהערפילית? 

האם ערפילית מסוג זה יכולה להיווצר כתוצאה מהתפוצצות   .4
של ננס לבן? (הסבירו)

מסיבי  כוכב  של  פיצוץ  בעקבות  נוצרה  הסרטן  ערפילית   .1
שכילה את חומר הדלק הגרעיני שלו (העשוי ברובו מימן). 
כאשר הכור הגרעיני של כוכב כזה כבה, מתקררת הליבה 
וקורסת פנימה כתוצאה מכוחות הכבידה החזקים. קריסה 
זו מובילה ליצירת עצם קומפקטי במרכז (כוכב נויטרונים או 
חור שחור) ומלווה בפיצוץ רב עוצמה, המכונה סופרנובה, 
במהלכו נפלטת אנרגיה הקשר הכבידתית בצורות שונות. 
ולמתבונן בחיזיון  אור,  גלי  נפלט בצורת  זו  חלק מאנרגיה 
בשמיים.  בנקודה  פתאומית  כהתבהרות  התופעה  נראית 
בשנת התרחש  הסרטן  ערפילית  את  שיצר  הפיצוץ 
AD 1054. זמן רב לאחר גילוי הערפילית, המכונה שארית 
סופרנובה, התגלה במרכז פולסר (כוכב נויטרונים ממוגנט) 

שזכה לשם פולסר הסרטן.
 .1054 AD בשנת  הסינים  ידי  הפיצוץ עצמו נחזה על   .2
על פי הדיווחים ההתבהרות שגרם הפיצוץ הייתה חזקה 
במידה כזו, שניתן היה לראותה באור יום במשך כ–23 
יום מתחילת הפיצוץ. הערפילית עצמה נתגלתה בשנת 
Charles Messier, באותה  ידי מדען בשם  1758 על 
קצב  מדידת  מתוך  הפיצוץ.  נחזה  בה  בשמיים  נקודה 
ההתפשטות של הערפילית הסיקו מאוחר יותר (באמצעות 
אקסטרפולציה לאחור) כי הערפילית אכן נוצרה בזמן בו 
התרחש הפיצוץ שחזו הסינים, וזה נתן אישור סופי לקשר 
באמצעות  הפולסר  גיל  מדידת  לפיצוץ.  הערפילית  בין 
טכניקות שונות לחלוטין. מתאימה גם היא לגיל הערפילית 

ולזמן הפיצוץ.
להרבה  בניגוד  זו,  ערפילית  של  העיקרי  האנרגיה  מקור   .3
ערפיליות סופרנובה אחרות, הוא הפולסר הנמצא במרכז 
הערפילית (יש להבדיל מקור אנרגיה זה ממקור האנרגיה 
של  אנרגטיים  סילונים  משגר  זה  פולסר  לפיצוץ).  שגרם 
חלקיקים יחסותיים, המתנגשים בגז הערפילית ויוצרים גלי 
הקרינה  רוב  ולפליטת  הערפילית  לחימום  הגורמים  הלם 
שאנו רואים (תחום הספקטרום הנצפה בערפילית זו הוא 

מגלי רדיו ועד קרינת γ קשה).
לא! פיצוץ של ננס לבן אינו משאיר אחריו פולסר.  .4

טל אלכסנדר
בעשור האחרון מתגלות יותר ויותר פלנטות במערכות כוכבים 

אחרות.
מהו ההבדל בין פלנטה לכוכב?  .1
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מנה 3 שיטות לגילוי פלנטות.   .2
באיזו מהשיטות (אם בכלל) ניתן לגלות פלנטה כמו כדור   .3

הארץ?

ידי כוח הכובד העצמי  כוכב הינו כדור גז הקשור על   .1
שלו ופולט אנרגיה שהוא מפיק בעצמו בתהליכי מיזוג 

תרמו-גרעיניים. פלנטה לא עוברת תהליכים כאלה 

סיכוי מסוים שבמהלך הקפה הפלנטה מסתירה  קיים  2. א. 
הכוכב  של  "ליקוי"  יש  מכך  כתוצאה  מהכוכב.  חלק 
מה  לזמן  יורדת  הנצפית  האור  עוצמת  ובמהלכו 

המאפשר אפילו למדוד את רדיוס הפלנטה.
הפלנטה  הדדית.  לכוכב  הפלנטה  בין  המשיכה  ב. 
היא  אבל  אליפטי,  במסלול  הכוכב  סביב  מסתובבת 
אליפטי,  במסלול  ינוע  הוא  שגם  הכוכב  את  מושכת 
הרבה יותר קטן. לכן, כאשר הפלנטה מתקרבת הכוכב 
לאדום,  מוסט  שלו  האור  דופלר  אפקט  ולפי  מתרחק, 

ולהיפך, כאשר הוא מתקרב האור שלו מוסט לכחול.
האור  מסלול  מתעקם  הכללית  היחסות  תורת  לפי  ג. 

העובר ליד גוף שמימי מסיבי. תופעה זאת נקראת עידוש 
כבידתי. לעיתים העידוש חזק וניתן להבחין בו בעזרת 
טלסקופים. מיקרו-עידוש הוא עידוש חלש מאוד, שניתן 
לעיתים לחוש בהשפעתו על עקומת האור של כוכב. 
אור בעוצמה חלשה מאוד מכוכב רחוק עובר תהליכי 
עידוש (ריכוז) אם בדרכו נמצא כוכב אחר. אם עוצמת 
יכולה  התופעה  זמני  באופן  משתנה  הנצפית  האור 

להעיד על מעבר פלנטה בין הכוכב לבינינו הצופים.

הגדלת  את  לאפשר  עשוי  חלל  בטלסקופ  שימוש   .3
רגישות השיטה המתוארת ב–2א' עד כדי יכולת זיהוי 
של פלנטה דמוית כדור הארץ. כמו כן אפשר, בעזרת 
הכוכב  במיקום  מזעריים  שינויים  לגלות  חלל,  טלסקופ 

תודות למסלול ההקפה של הפלנטה.

האור  את  לחסום  אפשר  אינטרפרומטרים  בעזרת   
החזק של הכוכב ולראות את האור החלש המוחזר מן 

הפלנטה.

הישגי�ישראל�באולימפיאדה�הבינלאומית�
בפיסיקה�בשנת�תשס“ו

אלי�רז,�המכללה�האקדמית�להנדסה�אורט�בראודה,�כרמיאל�והטכניון�העברי,�חיפה.

הנבחרת הישראלית שבה ארצה מהאולימפיאדה הבינלאומית לפיסיקה שהתקיימה בין התאריכים 17-8 ביולי 2006 בסינגפור 
ובאמתחתה שתי מדליות כסף, שתי מדליות ארד וציון לשבח.

בתחרות השתתפו 85 מדינות כשכל מדינה מיוצגת על ידי חמישה תלמידים. ישראל ממוקמת במקום ה–23 מבין 85 המדינות 
המשתתפות.

יושב ראש הוועדה המארגנת של האולימפיאדה בסינגפור הביע את הערכתו לישראל, למידת היצירתיות של מדעניה והחמיא 
למשלחת הישראלית על ההישגים בתחרות. לתחרות הוזמנו ארבעה חתני פרס נובל כאורחי כבוד, ביניהם פרופ' אהרון צ'חנובר 

אשר שוחח עם תלמידי הנבחרת הישראלית והעלה על נס את התרומה הישראלית בפריצות דרך בתחומי המדע והטכנולוגיה.

התלמידים באולימפיאדה הבינלאומית בפיסיקה מתמודדים בשני מבחנים, מבחן בתיאוריה ומבחן במעבדה, כשכל מבחן נמשך 
5 שעות. המבחן בתיאוריה עוסק בתופעות טבע ופיתוח מודל לבעיה פיסיקלית. במבחן במעבדה התמודדו התלמידים עם ניסוי 
בגלי מיקרו. להשתתפות ישראל באולימפיאדה הבינלאומית היבט חשוב ביצירת איזון מול תקשורת לא אוהדת. הקשרים הנוצרים 

על בסיס אישי חזקים יותר מכל מאמר ביקורת בעיתונות.

התלמידים שהשתתפו בתחרות עברו בארץ חמישה שלבי מיון והכנה; בשלב הראשון השתתפו מעל 2000 תלמידים. מדריכי 
האולימפיאדה בפיסיקה בארץ הנם בוגרי התהליך, אשר השתתפו בעבר בתחרויות ארציות ובינלאומיות ותורמים מניסיונם לדור 

הצעיר מהם בשנים ספורות.
באולימפיאדה הארצית בפיסיקה מושם דגש על חינוך לחשיבה פיסיקלית ומקורית. מפעל האולימפיאדה בפיסיקה הוא מן המפעלים 
החשובים לקידום החינוך למצוינות של הנוער הישראלי במקצועות הטכנולוגיים והמדעיים ומשמש כאמצעי עידוד לחשיבה מדעית. 
תוצרי האולימפיאדה (שאלות חשיבה מקוריות וניסויים מרתקים) משמשים את מורי הפיסיקה בארץ ומגיעים באמצעותם לכלל 

התלמידים אשר בחרו בפיסיקה כמקצוע מוגבר.

‰„Â‰˙
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