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כללי: במאמר זה יוצגו תיאור בסיסי של חורים שחורים ונתונים מתצפיות אסטרונומיות, שמצביעים על נוכחות של חור 

שחור מסיבי במרכז הגלקסיה שלנו, ”שביל החלב". ייעשה כאן שימוש במושגים כגון החוק השלישי של קפלר ושימור 

אנרגיה, באופן שבו גם תלמידי תיכון יוכלו לחשב גדלים פיזיקאליים הקשורים לחור שחור זה.

תחילה נגזור נוסחה משימור האנרגיה, שממנה נקבל תנאי לקיומו של גוף שחור. על ידי שימוש בשימור האנרגיה ניתן 

לחשב את מהירות הבריחה v מגוף שמימי כלשהו. נניח שהגוף השמימי הוא בעל מסה M ורדיוס R וכי לגוף הבורח 

מסה m (החיכוך עם האטמוספרה זניח). נזכיר שמהירות בריחה היא המהירות המינימאלית הדרושה לגוף שאינו בעל 

כוח הנעה עצמי, כדי להשתחרר מהכבידה של גרם שמימי, כך שמהירותו תתאפס באינסוף (כלומר - באינסוף תהיה לגוף 

אנרגיה קינטית 0).

אם נקבע שבאינסוף גם האנרגיה הפוטנציאלית של הגוף היא 0, נקבל משימור אנרגיה:
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כאשר האנרגיה הפוטנציאלית הגרביטאציונית שבה אנו משתמשים היא: 
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r בסוף התנועה. 3= r (רדיוס הגוף השמימי) בתחילת התנועה, ו- R=

במאה ה-18 השתמשו ג'ון מיטשל ופייר-סימון לפלס ברעיונות ניוטוניים על מנת לחקור מצב תאורטי שבו אור לא יוכל 

את  מקבלים  מכאן   .(1) בנוסחה  המילוט  כמהירות   c האור  מהירות  את  הציבו  כך  לצורך  כלשהו.  שמימי  מגוף  לברוח 

הרדיוס R הדרוש למסה שמימית מסוימת M על מנת שגם אור לא יוכל לברוח ממנה:
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כאשר  בחשבון  להילקח  צריכה  (והפרטית)  הכללית  היחסות  שתורת  מאחר  בלבד,  קירוב  שזהו  לב  ולשים  להיזהר  יש 

עוסקים במהירויות מסדר גודל של מהירות האור2. הקשר הזה [נוסחה (3)] התברר כתנאי מקורב לקיומו של חור שחור 

בתורת היחסות הכללית. הגודל R נקרא ”רדיוס שוורצשילד", על שמו של קארל שוורצשילד שגילה את הפתרון הראשון 

למשוואות השדה של אינשטיין, לאחר שהלה פרסם את תורת היחסות הכללית. גודל זה נקרא גם ”אופק האירועים" של 

גוף שחור.

חור שחור במרכז הגלקסיה שלנו
Michael J. Ruiz

תרגום: אלישבע כהן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע1

1. Reprinted with permission from Michael J. Ruiz, “A Black Hole in Our Galactic center", “The Physics Teacher", Vol. 46, 
Issue 1, Pages 10-12,January 2008. Copyright 2008, American Association of Physics Teachers.

שימו לב שהחישוב הניוטוני אינו עולה בקנה אחד עם תורת היחסות הפרטית משום שהוא מתאים לגוף בעל מסה m הנע במהירות האור ולא   .2
לאור עצמו (מסת המנוחה של פוטון היא אפס). העורכים.
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R, ייווצר חור שחור. ההערכה היא, שכאשר ייווצר חור זה,  GM
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= אם נדחס מסה M לכדור בעל רדיוס שוורצשילד, 

הכוחות שיפעלו בין כל חלקי המסה יהיו חזקים כל כך, עד שהמסה תידחס עוד עד לנקודה בעלת צפיפות אינסופית 

שנקראת נקודת סינגולריות.

חללית יכולה לנוע במסלול מסביב לחור שחור מחוץ לרדיוס שוורצשילד, אך אם היא תתקרב לחור השחור למרחק הקטן 

מרדיוס זה, היא לא תוכל לברוח3. במקרה כזה, מסת החללית תהיה חלק ממסת החור השחור, כך שרדיוס שוורצשילד 

שלו יגדל במידה מועטה. ניתן לחשב את רדיוס שוורצשילד עבור השמש ועבור כדור הארץ, על ידי הצבת מסת השמש 

או מסת כדור הארץ בנוסחה (3). אם היינו יכולים לכווץ את מסת השמש לרדיוס זה (כ-2.5 ק"מ), אזי הייתה השמש 

הופכת לגוף שחור. תופעה זו ידועה בשם סופרנובה, וישנם חורים שחורים הנוצרים בדרך זו: כאשר כוכבים מאסיביים 

מאוד מתים, הם יכולים לקרוס וליצור חור שחור.

אסטרונומים מאמינים שקיימים חורים שחורים סופר מאסיביים במרכזן של גלקסיות רבות, כולל זו שלנו. חורים שחורים 

אלו נוצרו לפני מיליארדי שנים וגדלו תוך כדי ”בליעת" חומר בקרבתם. בשנים האחרונות בוצעו מחקרים של קרינת אור 

בתחום הקרוב לקרינה תת אדומה (near-infra-red) הנפלטת מכוכבים באזור מרכז הגלקסיה ”שביל החלב". מחקרים 

אלה גילו נתונים שעל פיהם ניתן לחשב את המסה של החור השחור במרכז הגלקסיה. נראה כאן כיצד ניתן לחשב מסה 

זו בעזרת פיזיקה בסיסית:

שודל (Schodel) ועמיתיו גילו שלכוכב S2 שסובב סביב מרכז הגלקסיה שלנו במסלול אליפטי יש ציר עיקרי שאורכו 

כ-150  הארץ:  מכדור  השמש  מרחק  הוא   1AU מרחק.  למדידת  אסטרונומית  יחידה   -  AU)  1000AU

). המרחק המינימאלי של הכוכב S2 ממרכז הגלקסיה הוא AU 120, ומחזור הסיבוב שלו קצר  x m150 109 מיליון ק"מ = 

ביותר - כ-15 שנים. כדי להבין כמה קצר מחזור זה, נשווה זאת לנתוני הכוכב פלוטו: המרחק בין השמש לפלוטו הוא

AU 40, ואילו זמן המחזור של פלוטו סביב השמש הוא 250 שנה.

במרכז  השחור  החור  של  את המסה  למדוד  לנו  מאפשרים  קפלר  של  השלישי  בחוק  S2 ויישומם  הכוכב  על  הנתונים 

הגלקסיה: 
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= כאשר המסה של הגוף הסובב m זניחה4, החוק השלישי של קפלר ייכתב כך: (4) 

כאשר M היא המסה של גרם השמיים סביבו סובב הגוף, a הוא הציר העיקרי של מסלול הגוף ו-P הוא זמן המחזור.

נכתוב את משוואה (4) פעם אחת עבור גופים הנעים סביב החור השחור שמסתו M איננה ידועה ובפעם השניה עבור 

. נחלק את המשוואות זו בזו ונקבל:  .M kg1 99 100
30$= כוכבי הלכת של השמש שמסתה שווה ל-
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 a AU10 = היחידות הפשוטות ביותר תתקבלנה אם נציב בנוסחה (5) את הנתונים עבור כדור הארץ הסובב סביב השמש:

מאחר שרדיוס שוורצשילד תלוי רק במסה, הוא אינו משתנה גם בשעה שהחומר בחור השחור ממשיך לקרוס ולהתכווץ. העורכים.  .3
החוק השלישי של קפלר, לפיו זמן המחזור של כוכב הנע מסביב לשמש תלוי רק במרחקו ממנה, הוא חוק מקורב. הוא מדויק כל עוד המסה של   .4
אחד הגופים מאוד גדולה ביחס לזו של השני כך שאפשר להזניח את תנועתו. אחרת, זמן המחזור של כוכב יהיה תלוי גם במסה שלו ולא רק 

בזו של השמש. העורכים.
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עבור הנתונים  ואת  השמש  סביב  הארץ  כדור  של  המחזור  זמן   ,P 10 = ו-שנה  מהשמש,  הארץ  כדור  של  המרחק 

P מכאן נקבל את מסת החור השחור:  years15= a ו-  AU1000=  :S2
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כלומר: מסת החור השחור במרכז הגלקסיה היא 4 מיליון פעמים מסת השמש, והיא שווה ל-
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ניתן גם לחשב את רדיוס שוורצשילד עבור מסת הגוף השחור שמצאנו ולבדוק כיצד מתקשרת מסה זו למרחק הקצר 

ביותר של S2 ממרכז הגלקסיה. הבה נבחן זאת:

RS של החור השחור שבמרכז הגלקסיה לפי נוסחה (3): נמצא את רדיוס שוורצשילד 
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השחור  החור  לבין  בינו  ביותר  הקצר  שהמרחק  מאחר  יציב,  השחור  החור  סביב   S2 הכוכב  שמסלול  כן  אם  קיבלנו 

(AU 120) גדול בערך פי 1500 מרדיוס שוורצשילד של החור השחור.

באופן דומה, תלמידים יכולים להעריך את מסת החור השחור על פי נתוני הכוכבים SO-16 ו-SO-19 הסובבים גם הם 

את מרכז הגלקסיה, ומוצגים בטבלה 1. בהתאם, ניתן לחשב את רדיוס שוורצשילד של החור השחור על פי אותם נתונים. 

התלמידים יכולים להשוות את הרדיוס שקיבלו עבור כוכב מסוים למרחק הקצר ביותר של אותו כוכב ממרכז הגלקסיה. 

מעניין גם לבטא מרחקים אלו בעזרת שעות אור.

זמן מחזור (שנים)אורך מחצית הציר הראשי (AU) הכוכב
המרחק הקצר ביותר ממרכז 

(AU) הגלקסיה

SO-161680 ± 51036 ± 1745 ± 16

SO-191720 ± 11037.3 ± 3.8287 ± 25

טבלה 1: נתונים לגבי 2 כוכבים נוספים הסובבים את מרכז הגלקסיה.

לסיכום: הראינו שבעזרת פיזיקה בסיסית שאותה לומדים תלמידי תיכון, ניתן לחשב בקירובים טובים גדלים אסטרונומיים 

ואת  מסתו  את  לעיל,  שהראינו  כפי  השחור  החור  של  שוורצשילד  רדיוס  את  לחשב  יכולים  תלמידים  לדוגמה:  שונים. 

צפיפותו הממוצעת ע"י חלוקה של מסתו בנפחו (כאשר הרדיוס הוא רדיוס שוורצשילד). ניתן גם להשוות את הצפיפות 

הזו לצפיפותה של מערכת השמש, למשל, כדי לקבל קנה מידה לגבי היחס בין הצפיפויות.

לצפות  ניתן   .S2 הכוכב  לגבי  מידע  המציג  אתר  ישנו   (ESO)  European Southern Observatory-ל נוסף:  למידע 

בהדמייה של המסלול של S2 סביב החור השחור שבמרכז הגלקסיה, ובווידאו קליפ שמתאר את התנועה.

http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2002/pr-17-02.html     :כתובת האתר


