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אז החלטנו לפתוח קורס חדש באסטרונומיה ,המתווסף לקורס הקיים כבר באסטרופיסיקה אותו מעביר כרגעאורי קשת .אני מאוד שמח שאתם מתעניינים באסטרונומיה ונרשמתם אליו .הנושא בהחלט מרתק .הקורס
הוא קורס בחירה במחלקה ,ויהיה קורס חובה למגמת אסטרונומיה ואסטרופיסיקה שאנו פותחים.
בנוסף ,אנו בתקופה קצת מוזרה עם הקורונה כך שנצטרך לעשות את הכל מרחוק ,ונצטרך קצת יותרסבלנות וכו׳ אני מניח  -מקווה שלא הרבה  -אך מניח שעלולות להיות תקלות טכניות ,עיכובים ,וכו׳.
נהלי זום )מצלמות וכו׳(קורס בהתהוות  -פידבק שלכם מאוד חשוב .בכדי שנוכל באמת ליצור קורס בעל ערך לשנים באות ולעצבאותו יחד כך שיש לכם חלק פעיל בעיצובו של הקורס .למעשה  -הכנת הקורס הייתה מאוד קשה בעיקר
החלטות מה כן להכניס ומה לא  -כי תמיד יש רצון ללמד עוד על נושא מסויים ייתכן כי גם לא נספיק את כל
החומר שנרצה  -אנו די גמישים בכמה יש לכסות בתמורה לכמה עומק להכנס בכל נושא  -אך ננסה )זה קשה
כי תמיד אנו רוצים להתעמק יותר!( לשמור את זה קורס מבוא כלומר רחב יותר.

אסטרונומיה כללית 1
מדיניות הקורס )ראו מודל ,ייתכנו שינויים עד תום תקופת השינויים(:
בכל שבוע יתקיים ,בנוסף לשיעור של שלוש שעות ,גם תרגול ,אחריו תקבלו תרגיל בית להגשה.ייתכן ויהיו  1-2שבועות ללא תרגיל בית.
מתרגלת הקורס תתאם זמן אחיד להגשת התרגילים .על התרגילים להיות מוגשים בזמן בכדי להספר.התרגילים לא ייבדקו באופן מדוקדק )מטרת התרגילים היא בעיקר לעודד מחשבה( ,אך כל תרגיל שיוגש
כהלכה ויראה ניסיון כנה להגיע לפתרון יעניק עד שתי נקודות לציון הסופי )ייתכן ציון חלקי על הגשה שאינה
מראה השקעה מספקת(.
אתם קובעים כמה מתוך  2הנקודות מגיעות לכם על ההגשה.המבחן בסוף הקורס יישוקלל לכדי  80נקודות .שאר הנקודות תתקבלנה מהגשת התרגילים.כלומר ,ישנן אפקטיבית נקודות בונוס למי שיגיש את כל התרגילים )אם כי בכל מקרה לא ניתן לעבור את ציון
 100בקורס(.
יש לעבור את המבחן בסוף הקורס בכדי לעבור את הקורס.בנוסף ,ייתכן )זה ייקבע לפי כמה חומר נספיק עד אז( וכל סטודנט יצטרך לדבר מספר דקות באחד השיעוריםהאחרונים על נושא מנושאי הקורס .באם נחליט כי אכן אופציה זו ניתנת ,ההרצאה תחשב לעשרים נקודות
מהציון ומשקל המבחן ירד ל 60נקודות.
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נושאי לימוד:
סקירה של אובייקטים אסטרונומיים וחתימתם התצפיתית :השמש ,כוכבים ,דיאגרמת הרצשפרונג-ראסל,
כוכבים כפולים ,חורים שחורים ,ננסים לבנים ,כוכבי ניוטרונים ופולסרים ,כוכבים  HII,צבירי כוכבים ,אזורי
משתנים .כוכבי לכת .גלקסיות והתפתחותן .צבירי גלקסיות .סופרנובות ,התפרצויות קרני גאמא ,פרצי רדיו
מהירים ,וגלי כבידה .אסטרונומיה תצפיתית .פליטה ובליעה של קרינה בגופים שמימיים ,טלסקופים וסוגיהם,
מצפי כוכבים ,סוגי תצפיות באורכי גל שונים )קרינת גאמא ,איקס ,אולטרא-סגול ,אור נראה ,אינפרא-אדום,
תת/-מ״מ ,רדיו( ,היסטוריה של האסטרונומיה התצפיתית ,אסטרונומיה מודרנית .סקלות ויחידות
אסטרונומיות ,פרלקסה ,מערכות קואורדינטות ,מערכות והגדרות עבור בהירות )מגניטודה ,לומינוסיטי,
שיטות ללקיחה וניתוח של תצפיות אסטרונומיות .סקירה של - K.ברייטנס ,שטף( ,הסחה לאדום ,תיקון
קוסמולוגיה תצפיתית :הסחה לאדום ,מרחקים ,הפרמטרים הקוסמולוגיים ,חומר אפל ,מדידת קצב התפשטות
הייקום וסולם המרחקים ,קרינת הרקע הקוסמית ,פיקים אקוסטיים ,אפקט סאנייאב-זלדוביץ ,,אפקט
זאקס-וולף ,אנרגיה אפלה .עידוש כבידתי .שיטות חישוביות באסטרונימיה .סימולציות .כלים סטטיסטיים
.וטיפול במדגמים גדולים .מדעי הנתונים ,ביג דאטא ,ולמידת מכונה באסטרונומיה.

1 אסטרונומיה כללית
:מקורות עיקריים
Astrophysics in a Nutshell 2nd edition, Dan Maoz
Observational Cosmology, Stephen Serjeant
Extragalactic Astronomy and Cosmology - An Introduction 2nd edition,
Peter Schneider
An Introduction to Astronomy :The Physical Universe, Frank Shu

1 אסטרונומיה כללית
?אז מהי בכלל אסטרונומיה ועל מה יהיה הקורס הזה

Image from: Ontario Science Center, Virtual Telescope Project
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אז מהי בכלל אסטרונומיה ועל מה יהיה הקורס הזה?

ראשית ,ננסה להבדיל בין אסטרונומיה ,אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה .הרבה פעמים המושגים קצת מתבלבלים וזה
בסדר  -משתמשים באחד עבור אחרים ואין עם זה בעיה .בהקשר שלנו לפחות  -אסטרופיסיקה הינה הפיסיקה
שמאחורי תופעות אסטרונומיות )למשל התנהגות גז בכוכבים ,משוואות לחץ והולכת חום ,גלי הלם ,מה מנגנון
.הפעולה של גופים מסויימים כחורים שחורים ,וכיוב׳( .במובן זה נתייחס לאסטרופיסיקה כצד התאורטי יותר.
אסטרונומיה בעקרה מתייחסת לצד התצפיתי של התופעות ולתאורן .בעיני האסטרונומיה והאסטרופיסיקה
מרתקות  -לא רק שאנו זוכים להתבונן בתופעות רחוקות ומרהיבות ,לצלם ולנתח אותן ,בד״כ התופעות  -גם אם
מסתתרים מאחוריהן מנגנוני פעולה סבוכים  -ניתנות לתיאור בעזרת קשרים ונוסחאות יחסית פשוטות )לרוב,
במובן של גב מעטפה(  -מה שהופך את המקצוע למאוד אלגנטי.

בקורס קודם כל נכיר אובייקטים שמימיים ממגוון שונים ,ואח״כ נעבור לדבר על
אסטרונומיה )וקוסומולוגיה( מודרניות ועל הפן התצפיתי בעיקר
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דוגמה :התפשטות היקום .נראה כי אסטרונום מפורסם בשם אדווין האבל )ראינו גם בפיסיקה  (1גילה
כי היקום מתפשט.
את הקשר ניתן לתאר פשוט כ  D 0_H=Vכלומר המהירות בה גלקסיה מתרחקת מאיתנו פרופורציונית למרחקה ,כאשר קבוע הפרופורציה נקרא קבוע האבל.
כלומר בעצם ע״י התבוננות יחסית פשוטה  -האבל גילה משהו מדהים על היקום שלנו! ודבר זה ניתן לתאור בצורה מאוד פשוטה) .מדוע זה קורה זה כבר
סיפור אחר(.
קוסמולוגיה בעיקרה מתייחסת להבנת או חקר הייקום כולו  -למשל הווצרותו ,התפחתותו ,כיצד מתנהגת הגאומטריה שלו וכיו׳ .גם כאן יש צדדים תאורטיים
יותר וצדדים תצפיתיים יותר ,את חלקם נזכיר.
אם כך ,בקורס אנו נרצה להתמקד באסטרונומיה ,כאשר הקורס יהווה מבוא לתחום .כגודל היקום כך גם הידע באסטרונומיה  -יש המון מידע ואין סיכוישנצליח בקורס אחד לכסות את כל מה שצריך כך שננסה בעיקר להכיר בקורס זה את האובייקטים שבשמיים וסוגיהם השונים ,טכניקות תצפיתיות וטלסקופים,
וכן מעט כלים לניתוח התצפיות .הידע יהיה שילוב של מידע ״עיוני״ )אולי יותר מאשר קורסים אופייניים בפיזיקה( ויחסית ,מעט יותר חישובים.

אסטרונומיה כללית 1
דוגמה :התפשטות היקום .נראה כי אסטרונום מפורסם בשם אדווין האבל )ראינו גם בפיסיקה  (1גילה
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תכנית הקורס:

 .1מבוא ,כוכבים
 1.1מהי אסטרונומיה
 1.2קרינה והספקטרום האלקטרומגנטי
 1.3קרינת גוף שחור וכוכבים
 1.4תצפיות בסיסיות של כוכבים
 1.5דיאגרמת HR
 1.6צבירי כוכבים

 .2התפתחות כוכבים ושיירי כוכבים )בשבוע הבא(
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 1.1מהי אסטרונומיה ורקע היסטורי.
מהי אסטרונומיה? אסטרונומיה ) -לפחות בעיני(  -מתחילה בלהתבונן .האדם מרים את ראשו ומתבונן בשמיים ורואה נקודות בוהקות )כוכבים לרוב( ותופעות שונות -
אור ביום ,עננים לעתים ,חושך בלילה ,ירח ,שמש ,זריחה ושקיעה שלהם ,חלק מהנקודות משנות את מיקומן ביחס לאחרות וחלק נראות קבועות .נראה כי יש אינספור
נקודות שכאלה .תמצית האסטרונומיה היא להסיק מסקנות מההתבוננות הזו .בנוסף ,כיוון שמשאבי ההתבוננות קצובים )למשל ,כיום ,טלסקופים טובים(  -יש גם פן
תכנוני :כיצד עלינו להתבונן או לצפות בכדי ללמוד מה שאנו רוצים ללמוד .כיצד לנצל את המשאבים בדרך היעילה ביותר.
אך נחזור קצת אחורה  -האם מרים את ראשו ומה הוא למד? אנו יודעים כי האדם הקדום התבונן בשמיים וקבע לעצמו קונסטלציות .הקונסטלציות שימשו גם לניווט ,וגם -
כיוון שידעו כיצד הן משתנות במשך השנה ,ללקיחת זמן  -כלומר בתור מעין שעון.
כלומר ,גם אם האדם הקדמון לא ידע מדוע מתרחשות התופעות שהוא ראה ,הוא ידע כי הן קבועות או מחזוריות ,בד״כ ,ועל כן ניתן להשתמש בהן.

BBC sky at Night Magazine

אסטרונומיה כללית 1
 1.1מהי אסטרונומיה ורקע היסטורי.
מסקנות ראשוניות:

ראינו בפיסיקה  ,1שגם בתקופת יוון העתיקה ,היוונים הסיקו רק מתצפיות ומרעיונות יצירתיים ,ללמוד על גודלם של כדוה״א ,השמש ,הירח
והמרחקים ביניהם )נראה מהספר של שו  -אך משאיר לכם להזכר(.
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מדימיון משולשים ניתן להעריך את יחסי הגדלים השונים.

אסטרונומיה כללית 1
קופרניקוס

אריסטרכוס הקדים את קופרניקוס בכ 1,700-שנה בכך שסבר שהשמש ,ולא כדור הארץ ,נמצאת במרכז היקום(
אך רעיונותיו הוחלפו בשל אריסטו ותלמי

עד זמנו של קופרניקוס בעצם )תמונה לעיל( ,בסביבות  ,1543המודל הגאוצנטרי  -בעולם המערבי עליו יש לנו כנראה יותר ידע )אני אינני היסטוריון  -כך הרשום כאן מבוסס
על מקורות חיצוניים( היה הנפוץ כלומר האדם האמין כי כדור הארץ נמצא במרכז היקום.
מוויקפדיה) :וויקיפדיה אינה מקור ״רשמי״ ,עם זאת בענייני פיסיקה ,היסטוריה מדעית ,ומתמטיקה בד״כ ישנה מהימנות לא רעה אך תמיד לקחת בערבון מוגבל(.
לפי תורתו של תלמי ,כדור הארץ עומד במרכז היקום ,וסביב לו גרמי השמיים .מעבר למסלולו של שבתאי היו קבועים כוכבי-השבת .כדי להסביר את התנועה הנראית "לאחור" של
כוכבי-הלכת ,טען תלמי כי כוכבי-הלכת נעים במסלול לולייני המקיף מסלול מעגלי סביב הארץ .עבור כל כוכב לכת הניח תלמי מעגל ראשי סביב הארץ )שמרכזו אינו חופף למרכז כדור
הארץ( ומעגל משנה שמרכזו על היקף המעגל הראשי והכוכב נע על היקפו .תנועת הכוכב הנצפית היא לכן צירוף תנועות שני המעגלים .דגם זה אומץ על ידי הכנסייה הקתולית ,וכך
החזיק מעמד כ 1500-שנה .יכולת-החיזוי של הדגם הייתה בכל-זאת טובה מספיק לתצפיות בעין בלתי-מזוינת בתנועת כוכבי-הלכת ,למרות שהיו בה גם כמה הנחות שגויות )כמו
למשל ,שהמרחק בין כדור הארץ לירח משתנה פי שניים לאורך מסלולו(.
אבל אז ,בזמנו ,קופרניקוס עקב אחרי תנועת הכוכבים בשמיים והציע מודל המסביר אותם
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מוויקיפדיה:

התאוריה של קופרניקוס פורסמה בספר "על תנועתם של גרמי השמים" ) (De revolutionibus orbium coelestiumבשנת
מותו ,1543 ,אף שהוא פיתח אותה כמה עשורים מוקדם יותר.
ספר זה מציין את ראשית המעבר מיקום גיאוצנטרי )בעצם ,אנתרופוצנטרי( ,שהארץ במרכזו .קופרניקוס טען כי הארץ היא
אחת מכמה כוכבי לכת ,המסתובבים סביב שמש שאינה נעה ,וכי היא משלימה את הקפתה פעם בשנה ,יחד עם סיבוב סביב
צירה פעם ביום .הוא הגיע לסדר הנכון של כוכבי הלכת ,ואף הצביע על שינוי איטי בכיוון ציר הסיבוב של כדור הארץ כגורם
לתופעה הידועה כנקיפה )פְּ ֶרצֶסיה  23.5מעלות וזמן מחזור של הנקיפה של  26000שנה( ,וכן הסביר כי קיומן של עונות נובע
מהעובדה שציר הסיבוב אינו ניצב למישור הסיבוב של כדור הארץ ,אלא נטוי בזווית.

זכרו בזמנו עוד לא היו טלסקופים! אמנם היו עדשות אך לא ברור אם הן שימשו לתצפיות .סביר כי התצפיות נעשו בעין בלתי
מזויינת ,ובעזרת מכשירי מדידה שונים.
היו גם כמה טענות לא נכונות בהצעה שלו אך הקפיצה המחשבתית נעשתה ולמודל שלו הייתה השפעה מכרעת על מדענים
רבים דוגמת גליליי ,טיכו ברהה ויוהאנס קפלר ,אשר אימצו ושיפרו אותו.
הטלסקופ הראשון :כנראה הונדס ע״י הנס ליפרשיי אשר הגיש פטנט ב 1608לממשלה בהולנד עבור טלסקופ שובר אור.
גלילאו שמע על כך וב 1609ייצר את גרסתו  -ופעמים רבות נחשב ליוצר הטלסקופ ה״ראשון״  -בפרט משום שבעזרת
תצפיותיו בטלסקופ זה גילה דברים שלא היו ידועים קודם לכך  -למשל ,ארבעת הירחים הגדולים של צדק:
בIo, Callisto, Gynamede and Europa 1610
תצפיותיו של גליליי אל כוכבי הלכת ,היו הראיות הממשיות הראשונות לתאוריה של קופרניקוס ,שכן הן הראו כי כי לא כל
האובייקטים מסתובבים סביב כדור הארץ כך שאנחנו לא מרכז היקום.
כמובן שהכנסיה לא אהבה את העובדה שישנה תאוריה שלא שמה את האדם במרכז והתנגדה לפרסומיו של גלילאו אשר
תמכו במודל ההליוצנטרי ,ואלצו אותו לחזור בו בכדי להמנע מעונש מוות.

https://www.thoughtco.com/tour-of-jupiters-moons-3073639
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בערך באותן שנים ,יוהנס קפלר  -הסתמכות על נתונים שנאספו ע״י טיכו ברהה  -ניסח את שלושת החוקים המפורסמים שלו לתנועת כוכבי הלכת )מסלולים אליפטיים עם השמש באחד
המוקדים ,שטחים שווים בזמנים שווים ,סמי מייגור בשלישית חלקי זמן מחזור בריבוע קבוע עבור כל הפלנטות(.
קפלר כמובן תמך גם הוא במודל ההליוצנטרי.
שוב  -שימו לב  -רק מהתבוננות ,והרבה מחשבה ורעיונות על איך להתאים ״חוקיות״ לתצפיות ,לדאטא ,נעשו פריצות דרך משמעותיות ששינו את פני המדע וההבנה שלנו על
העולם.
ניוטון :ב 1687ניוטון הצליח להגיע לחוקי קפלר ע״י שימוש בתורת הכבידה האוניברסלית שלו .עשינו משהו דומה בפיסיקה ) 1חוקי קפלר היו אמפיריים  -ראינו כיצד מגיעים אליהם
מתמטית משימור תנע זוויתי ואנרגיה בפוטנציאל מרכזי(.
קפיצות מדרגה נוספות היו ,לדוגמה ,תורת היחסות של איינשטיין ,או תגליות של האבל לגבי התפשטות היקום והרכבו.
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שאלה :מדוע בכלל אנו צריכים טלסקופ בכדי לראות ״יותר טוב״?
אז קודם כל אנחנו צריכים להגדיר ״יותר טוב״ .בניגוד לקונספציה השגויה שאנו רוצים שטלסקופ ״יגדיל״ ,מה שבאמת רלוונטי הוא שאנו רוצים שהוא יראה
״רחוק״ יותר ,או עצמים חוורים יותר ביחס לעין בלתי מזויינת  -כלומר אנחנו רוצים שיאסוף יותר אור ,וכן אנו רוצים שיראה ״חד״ יותר .נגיע לכך בהמשך.
תהיה לכם שאלה שיעורי הבית להדגים כיצד טלסקופ עוזר באיסוף יותר אור ובראיית הירחים של צדק.

מדוע אנו זקוקים לטלסקופ
.הוא אוסף ומרכז יותר אור מהאובייקט מאשר העין שלנו בלבד

Early depiction of a ‘Dutch telescope’ from the “Emblemata of zinnewerck” (Middelburg, 1624) of the poet and statesman Johan de
Brune (1588-1658). The print was engraved by Adriaen van de
Venne, who, together with his brother Jan Pieters van de Venne,
printed books not far from the original optical workshop of Hans
Lippershey.
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אמרנו שאסטרונומיה כרוכה בהתבוננות אל השמיים .בכדי לראות אנו צריכים אור.
מהו אור? בשלב זה כבר צריכה להיות לנו תפיסה מסוימת על מהו אור )גם אם אין תשובה חד משמעית( .אנו יודעים כי לאור אופי דואלי .האור מורכב מחלקיקים חסרי מסה
הנקראים פוטונים ,אך יש לו גם תכונות של גל כלומר הוא גם חלקיק וגם גל.
מטען יוצר שדה חשמלי סביבו כמו שמסה יוצרת שדה גרביטציוני סביבה ,אך
אם המטען נע הוא יוצר גם שדה מגנטי.
שדה חשמלי ושדה מגנטי יכולים להאיץ חלקיקים טעונים.
כאשר חלקיקים טעונים מואצים הם יוצרים תופעה המשתנה בזמן  -גל אלקטרומגנטי.
מקסוול גילה כי האור הוא )גם( גל אלקטרומגנטי .לגל האלקטרומגנטי ארבע תכונות בסיסיות )ראו איור מהספר של שו(:
 .1מהירות התקדמות הגל )מהירות האור  cבריק(
 .2כיוון ההתקדמות
 .3אורך הגל 𝛌
 .4כיוון השדה החשמלי )והמגנטי יהיה בניצב אל כיוון ההתקדמות ואליו(
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משוואות מקסוול

חק גאוס  -מטען יוצר שדה חשמלי
)שטף השדה בשטח סגור תלויה רק במטען שבתוכו(
אין מונופול מגנטי )אין מטען מגנטי מבודד,
השטף המגנטי דרך כל משטח גאוסיאני הוא אפס(
שדה מגנטי המשתנה בזמן יוצר שדה חשמלי
חק אמפר  -ניתן ליצור שדה מגנטי או ע״י
זרם חשמלי או ע״י שינוי בשדה המגנטי
וויקיפדיה

כאשר אור פוגע בחומר  -ישנה אינטראקציה )בעיקר עם אלקטרונים בחומר( .שו מסכם כך את המידע הרלוונטי על גבי קרינה אלקטרומגנטית:

זהו גם המפתח בעצם לכך אנו יכולים למדוד למשל כמה אנרגיה מגיעה מגופים מסויימים  -נגיע לכך בהמשך.

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.2אור והספקטרום האלקטרומגנטי
מה שאני רוצה רק להדגיש לפני כן הוא האופי הקוונטי של האור:
מסתבר כי לכל יסוד בטבע יש רמות אנרגיות מסויימות בהן ניתן למצוא אלקטרונים.
צעד אחורה :המוטיבציה היא כזו )פחות רלוונטי אבל מעניין וחשוב!(:
בתמונה הקלאסית יותר של האטום האלקטרון סובב סביב הגרעין )למשל כפי שנבע מניסוי ראתרפורד( .אמרנו כי אלקטרון )מטען חשמלי( אשר מאיץ פולט קרינה אלטרומגנטית כך
שאם מדימיינים אלקטרונים סובבים איזשהו גרעין ,כאילו תמונה מקבילה למערכת שמש קטנה )המודל הפלנטרי של ראתרפורד( ,אזי הוא היה צריך לפלוט קרינה אלקטרו מגנטית כי
בתנועה סיבובית ולכן משימור אנרגיה היה חייב לאבד אנרגיה  to spiral inאל הגרעין.

משו
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זה לא קורה  -וזו הייתה אחת המוטיבציות הרציניות לתאוריית הקוונטים בה לאלקטרונים ישנם רמות אנרגיה בה הם יכולים לחיות ללא איבוד אנרגיה .רק המעבר מרמה אחת
לאחרת כרוכה בשינוי אנרגיה.
למשל ,אם יש אטום מימן עם אלקטרון ברמה השניה ,ומשהו גורם לאלקטרון לרדת לרמה הראשונה ,ייפלט פוטון עם אנרגיה השווה להפרש בין רמות האנרגיה.
אנרגיה ותנע של פוטון באופן כללי:

דה ברולי הציע כי מסלולי האלקטרון סביב הגרעין אינם ארביטרריים ,אלא יכולים לקבל ערכים
מסויימים בלבד .בפרט ,יכולים לקבל ערכים כך שהיקף מסלולם מתאימים למספר שלם של
אורכי גל!  -רק התמונה מימין אפשרית.

מה שמוביל לכך:
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כלומר אלו רק הם רדיוסי הסיבוב המותרים כאשר אייץ בר זה אייץ חלקי שתיים ו-אן
מספר שלם.
זה מוביל לרמות אנרגיה בדידות! כל ״רדיוס״ אפשרי כזה )בעצם קליפה( מהווה רמת
אנרגיה אפשרית.
פוטון ייפלט במעבר מרמת אנרגיה גבוהה לנמוכה יותר וייבלע במקרה ההפוך.
אנרגיית הפוטון תהיה שווה להפרש האנרגיות בין הרמות.
נסתכל על ספקטרום אטום המימן.
עבורו:

משו

ממעוז
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בפועל עבור יסודות מורכבים יותר ישנם תת רמות אנרגיה ופיצולים שלהם וכן רמות ״אסורות״ וכו אשר גם הן נראות בספקטרום  -אך כאמור זה ״קבוע״ עבור כל יסוד:
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למעשה אם כך עבור כל יסוד נקבל ספקטרום אופייני  -פליטה או בליעה:

https://www.pinterest.co.uk/pin/764486105473144689/
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from: https://diﬀzi.com/emission-spectra-vs-absorption-spectra/

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.2אור והספקטרום האלקטרומגנטי
כאשר לכל יסוד ספקטרום שונה:

תדירות

https://www.pinterest.com/pin/17803361003918313/
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בנוסף ,גם למולקולות יש ספקטרום פליטה )השונה מהספקטרום האטומי של היסודות ,מה גם שמולקולות יכולות להיות מורכבות מכמה יסודות כמובן(.
למשל עבור מולקולות מימן:

https://www.astro.umd.edu/~miller/teaching/astr120f17/class10.pdf
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כלומר שימו לב לדבר המשגע הבא :אם נוכל למדוד אילו אנרגיות )כלומר פשוט מהו אורך הגל( של הפוטונים שאנו מקבלים מאובייקט מסויים ,נוכל לדעת מהם
היסודות שפולטים אותו! )מודולו אפקט דופלר  -כלומר אני גם יכול למדוד את המהירות של אובייקטים ממני!!(

קווי פליטה
ובליעה שונים

From SDSS / zooniverse
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הספקטרום האלקטרומגנטי:

 miniphysicsמתוך
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הספקטרום האלקטרומגנטי:

נשים לב כי ישנו חלון אטמוספרי
חשבו בתחום האופטי מה שמאפשר
לנו בעיקר לעשות תצפיות באורכי גל
אלו .בנוסף ,בשל צורת הספקטרום
של השמש ,עינינו התפתחו לראות
בצורה מקסימלית באור הנראה
)כשמו(.

https://imgbin.com/png/udyb0QQ0/electromagnetic-radiation-electromagnetic-spectrum-atmosphere-of-earth-absorption-png
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אנו יודעים כי כוכבים פולטים אור )אנו רואים אותם בזכות זה( .המנגנון שגורם לכוכבים לפלוט אור הינו היתוך גרעיני )מהו היסוד
הנפוץ ביותר ביקום? נראה אילו תהליכים יכול לעבור בליבת כוכבים( .לוגית אולי היינו רוצים לעבור קודם כל על המנגנון )מה שיוצר
את הקרינה( ואח״כ על החתימה התצפיתית  -אך אולי לא יהיה לנו זמן להעמיק בתהליכי הפליטה עצמם  -זה יותר רלווונטי לקורס
באסטרופיסיקה  -ובואו נתחיל דווקא התוצאה האמפירית.
אם כך נדבר על התוצאה :כוכבים פולטים ספקטרום קרינה )כאשר אנו אומרים ספקטרום קרינה בד״כ הכוונה להתפלגות עוצמת
הקרינה כפונק׳ של התדירות או אורך הגל( שדומה מאוד למה שנקרא גוף שחור.
אינני יודע אם למדתם על גוף שחור במודרנית או במעבדה ,אך בואו נזכר במהרה מהו גוף שחור ונבין את הקשר לכוכבים.
כל גוף בטבע אשר מעל טמפ האפס פולט ובולע קרינה .גופים מסויימים  -בפרט גופים הנמצאים בש״מ תרמודינמי )בין קרינה
וחומר( כלומר הטמפרטורה בהם אחידה וקבועה יחסית  -מסוגלים לבלוע באופן ״מושלם״ את כל הקרינה שנופלת עליהם ,ומכאן
התפתח השם גוף שחור.
אך גופים שחורים הם גם פולטי קרינה באופן שכזה  -ומסתבר שלהם ספקטרום אופייני ,התלוי בטמפרטורה בלבד:
נתון ע"י נוסחת פלנק ):(Planck

שימו לב כי קו ישר מחבר את אורכי הגל המקסימליים .קו זה ניתן ע״י חוק ווין:

נראה את ההתאמה של כוכבים לגוף שחור )מהספר של דני מעוז(:

אסטרונומיה כללית 1
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קרינת גוף שחור  -ממעוז

אסטרונומיה כללית 1
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חק סטפן בולצמןthe total energy density or flux from a blackbody depends only on its temperature :

חק ווין:

*אם אני יודע את הטמפרטורה אני יודע כיצד ייראה ספקטרום האנרגיה! )או הפוך(.
*נשים לב כי השטף גדול יותר עבור גופים חמים יותר ,והמקסימום באורך גל קצר יותר
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נראה את ההתאמה של כוכבים לגוף שחור )מהספר של דני מעוז(:
שימו לב לדבר המשגע הבא :אם אני יכול למדוד את התפלגות
הספקטרום של כוכב,
SED - spectral energy distribution
אני יכול לדעת את הטמפרטורה שלו! חשוב לציין כי ישנן כמה
טמפרטורות לכוכב  -הטמפרטורה בפנים הכוכב אינה הטמפרטורה על
השפה .בד״כ אנו מתייחסים לשכבה החיצונית ממנה נפלטת הקרינה.
עוד מעט נדבר על אילו כוכבים אנו רואים בשמיים ואילו עוד תכונות
שלהם אנו יכולים לדעת.
למשל עבור השמש ,הפיק של הספקטרום הוא בערך ב 500ננו מטר .אז
אם נציב בנוסחה שראינו נקבל כי הטמפ׳ בפוטוספירה שלה )השכבה
החיצונית( הינה כ 5800מעלות קלווין!
קרינת גוף שחור )תראו גםבתרגול(.

From wikipedia
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נראה את ההתאמה של כוכבים לגוף שחור )מהספר של דני מעוז(:

נדגיש כי הרבה פעמים אין בידינו את האפשרות למדוד את כל
הספקטרום אלא רק את השטף באורכי גל שונים .נראה יחדיו כי ניתן -
בתנאי מסויים  -לקבל את הטמפרטורה היישר מיחס השטפים.
טמפרטורה שכזו נראית טמפרטורת ״צבע״ .באסטרונומיה יחס שטפים
באורכי גל שונים נקרא ״צבע״.
ניתן לעשות זאת רק בצד ויין של הספטרום .בצד של סטפן בולצמן נקבל
כי השטף יורד כמו אחד חלקי אורך גל ברביעית ללא קשר לטמפרטורה
ולכן כל שני אוכי גל ייתנו יחס דומה.
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כעת הגרף מתמקד בעיקר בתחום האופטי:
דרך נוספת לקבלת טמפרטורת כוכב הינה לפי קווי הבליעה בספקטרום
 Absorption linesשלו.
אלו בעצם הם הסימנים שמשאיר הגז הקר יותר בשכבה העליונה מעל
משטח הפיזור האחרון .פוטונים בעלי אנרגיה השווה לאלו של מעברים
קוונטיים בגז יבלעו בעדיפות ולכן יהיו פחות מהם בספקטרום הפליטה.
אותם אטומים ומולקולות יעברו לרמת אנרגיה גבוהה יותר ולבסוף יפלטו
פוטון ,אך בכיוון רנדומלי )ולאו דווקא באותו אורך גל  -המעבר יכול להיות
מדורג( ,וכן חלק מהאנרגיה אינו חייב להפלט בפליטה אלא בהתנגשויות
עם חלקיקים אחרים.
נכון ,אמרנו שמיקומי קווי הבליעה יהיו תלויי יסודות ,אך כיוון שרוב
הכוכבים ורכבים מאותם יסודות ,ההבדלים העיקריים יהיו במידת היינון
של הגז )התלוי בטמפרטורה( .כלומר כוכב חם יותר ,הגז בו יהיה מיונן
יותר ולכן נצפה לראות פחות בליעה! אכן ,זה מה שרואים בגרף משמאל.
זה מעביר אותנו לדבר על סוגי כוכבים.
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סוגי כוכבים
בתחילת המאה ה 20-אפילו עוד לפני שממש הבינו את הפיסיקה של
כוכבים ,קטלגו אותם לכמה סוגים ספקטרליים ,ע״פ סוג וחוזק קווי
הבליעה שהופיעו בספקטרום האופטי שלהם.
השמות שנתנו לכוכבים הם ,ע״פ סוג ספקטרלי:
OBAFGKM
וישנם כל מיני קיצורים היסטוררים שנעשו בכדי לזכור את הסדר -
שתכף נראה כי הוא בעל משמעות .אח״כ נוספו גם
L,T
אז אנו רואים בגרף כי הסדר הוא לפי טמפרטורה וכי קווי הבליעה
קשורים לטמפרטורה .ככל שהגז קר יותר ,כך יש יותר קווי בליעה.
המעבר בין קטגוריה לקטגוריה הוא רציף ולכן כל קטגוריה מחולקת ל10
רמות המסומנות בספרות .0-9
השמש שלנו למשל היא
G2V
הספרה הרומית האחרונה מתייחסת להאם הכוכב רגיל או ענק
 במקרה הזה הוי מסמל כוכב ״רגיל״ כאשר מספרים רומיים נמוכים יותר””classמציינים כוכבים גדולים יותר  -ג׳איינטס
תכף נדבר על כך עוד .נסתכל קצת על קווי הבליעה .למשל בכוכב מסוג
A
אנו יכולים לראות את קווי בליעת בלמר אייץ׳ אלפא ,ביטא ,גאמא
אם נעלה לכוכב מסוג
B
אזי הקויים נהיים חלשים יותר כמו שאנו מצפים.
בנוסף אנו שמים לב כי כוכבים חמים יותר הם גם ״כחולים יותר״ )חשבו
גם על להבה( בעוד שכוכבים קרים יותר הם אדומים יותר.
כאשר מתקדמים מטה בגף רואים כי עבור הסוגים הקרים ישנן חתימות
של מולקולות שמופיעות )כי הגז קר יותר( כגון טיטניום-אוקסיד  -להן
רבות אנרגיה רבות בשל תנודות וסיבובים.
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אז עד כה ראינו כיצד ניתן למצוא עבור כוכבים:
טמפרוטורה )מהתאמה לגוף שחור ,או מקווי בליעה(.
כעת נדבר על כיצד ניתן למצוא מרחק לכוכבים.

משו

ממעוז

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.4כוכבים  -תצפיות בסיסיות )מרחק(:
נגדיר פרלקסה
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פרלקסה
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פרלקסה

ממעוז

בפרלקסה ניתן להתשמש רק עבור כוכבים קרובים יחסית ,כמובן.
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עד כה דיברנו על כיצד למצוא טמפרטורה של כוכב ,ומרחק של כוכב )בפרט עבור כוכב קרוב יחסית( .אנו רוצים כעת לדבר על ביהורת )לומינוסיטי( ורדיוס
הכוכב .אח״כ נדבר על מסה.

ממעוז

)In addition the distance (to know the luminosity
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אמרנו כי בפרלקסה ניתן להתשמש רק עבור כוכבים קרובים יחסית ,כמובן.
נקודה למחשבה :אם כוכב הוא גוף שחור ,ואני יכול למדוד את הספקטורם שלו ולמדוד את הטמפרטורה.
האם מהיחס בין בשטף שאני מקבל לשטף מהנוסחה של גוף שחור אוכל לקבל את מרחק הכוכב?
רמז :זכרו כי השטף שראינו הוא עבור רדיוס הכוכב.

צריך לדעת את רדיוס הכוכב ,או לפתח איזשהו כיול למשל בעזרת כוכבים קרובים.
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נותר לנו לדבר על כיצד ניתן למצוא מסה של כוכב .חלק גדול מהכוכבים באים בזוגות או שלישיות.
זה מעניק לנו דרך למדוד את המסה של הכוכבים ,או לפחות את יחסי המסות ביניהם.

Visual binaries

כוכבים בינאריים

ss leporis,
https://www.aanda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=780

בד״כ אם רחוקים מספיק כך שניתן להבדיל ביניהם לא ניתן למדוד זמן אורביט בסקלת זמן אנושית .הכוכבים שבתמונה
צולמה בעזרת אינטרפרומטריה ברדיו עם רזולוציה גבוהה יותר.
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 - 1.4כוכבים  -תצפיות בסיסיות )מסה(:
נותר לנו לדבר על כיצד ניתן למצוא מסה של כוכב .חלק גדול מהכוכבים באים בזוגות או שלישיות.
זה מעניק לנו דרך למדוד את המסה של הכוכבים ,או לפחות את יחסי המסות ביניהם.

Visual binaries

ss leporis,
https://www.aanda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=780

אם אותה קונפיגורציה מתקיימת אך לא רואים שתי נקודת )אם אחד חיוור מדי( עדיין ניתן למדוד שינויים מחזוריים
במיקום הכוכב)ים( כל פני השמיים בשל התנועה סביב מרכז המסה .במקרה כזה הכוכבים נקראיים

Atsrometric binaries.

https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/B/Binary+Star
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נותר לנו לדבר על כיצד ניתן למצוא מסה של כוכב .חלק גדול מהכוכבים באים בזוגות או שלישיות.
זה מעניק לנו דרך למדוד את המסה של הכוכבים ,או לפחות את יחסי המסות ביניהם.

Eclipsing binaries

במקרה של כוכבים
לוקים נצפה לראות
שינויים מחזוריים
בעצמת המערכת
הבינארית כפי שמראה
הגרף לדוגמה

https://www.howknowledgeworks.com/articles/2018/6/29/cosmic-staircase-eclipsing-binary-stars
Wikimedia - NASA
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נותר לנו לדבר על כיצד ניתן למצוא מסה
של כוכב .חלק גדול מהכוכבים באים
בזוגות או שלישיות.
זה מעניק לנו דרך למדוד את המסה של
הכוכבים ,או לפחות את יחסי המסות
ביניהם.

במקרה בו הכוכבים אינם
רזולבד ,עדיין ניתן להבחין
בחתימה תצפיתית של שני
כוכבים .מעבר לכך ,גם אם
אחד הכוכבים חיוור יותר,
ניתן עקרונית להבחין
בתנועת הכוכב הבהיר יותר
סביב מרכז המסה  -תנועה
שתראה כי הלוך ושוב לאורך
קו הראיה ויכולה להמדד
בעזרת היסט דופלר.
https://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/astrophysics/binary_types.html
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כיצד נקבל את מסת הכוכבים אם כך? ) ראו ספר של מעוז(

לשם פשוטת נניח כי האורביטים סביב מרכז המסה הם מעגליים )זה מוריד שתי דרגות חופש מהבעיה אך מראה את העקרון(.
מרכז המסה נמצא בנקודה בה:

ואם נסמן את ההפרדה בין המסות ב a-כלומר:

משוואת התנועה עבור מסה אחת:

נקבל:

נותנת את התדירות )זה למעשה חוק שלישי של קפלר(:

כאשר עבור  visual binariesלמשל אני אדע את  aוגם עבור כולם אני יכול למדוד את אומגה.

כך שיש לי דרך לקבל את סך המסות.
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כיצד נקבל את מסת הכוכבים אם כך? ) ראו ספר של מעוז(

עבור  ,Visual binariesלדוגמה כלומר מצב בו שני האובייקטים נראים ,נוכל למדוד )במעקב מספיק ארוך( את יחס המרחקים ממרכז המסה ,מה שגם נותן את יחס המסות:

זה תקף גם עבור המצב בו המסלול אליפטי )וטיפה מוטה לא בדיוק בדיוק על מישור השמיים(
כלומר משוואה אחת נותנת לנו את יחס המסות ומשוואה שניה )חק שלישי של קפלר( את סכום המסות מהתדירות ,ולכן )אם יודעים את המרחק ולכן גם את ,(a
ניתן בעזרת שתי משוואות לשני נעלמים לפתור עבור כ״א מהמסות בנפרד!
עבור  ,Spectroscopic binariesלדוגמה ,לא רואים ישירות ולכן לא ניתן למדוד ישירות את ברדיוסים ממרכז המסה ואת  .aבמקום זאת נוכל להסיק את המהירויות ממדידות
דופלר שלנו:
אך כיוון ש:

אזי:

כלומר ,קיבלנו מדידה ליחס המסות ,עכשיו עלינו לקבל משוואה נוספת למשל עבור סכום המסות .מהמשוואות שקיבלנו ניתן לקבל בעזרת מעט מאוד אלגברה:

כלומר ,ניתן לפתור עבור כ״א מהמסות ,עד כדי

.

אם במקרה הכוכבים הם גם  ,Eclipsing binariesאזי ניתן להסיק כי הזווית קרובה לתשעים מעלות ושוב לקבל חד משמעית את המסות )עד כדי אי ודאות מסויימת(.
לעתים רואים רק את הספקטרום של הכוכב המסיבי יותר ואז לא ניתן לפתור ישירות עבור המסות .מקרה פרטי מעניין שנראה שכנדבר על פלנטות הינו המקרה בו מסה אחת זניחה
ביחס לשניה.

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.4כוכבים  -תצפיות בסיסיות )מדידות נוספות  -לא נתעמק(:

מלבד הטמפרטורה ,מסה ,ומרחק ,ניתן להעריך עבור כוכבים גם ,למשל:
את מהירות סיבובם מרוחב קווי הבליעה
זרימה פנימה או החוצה מצורת קווי הבליעה
או את השדה המגנטי מאפקט זימן

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.5דיאגרמת הרצשפרונג ראסל:
דיברנו אם כך על כיצד ניתן למדוד כוכבים מתצפיות בסיסיות  -בפרט ,לקבל את הטמפרטורה שלהם ,מרחקם ,רדיוסם ,ומסתם.
זינוק בהבנה של פיסיקה של כוכבים נעשתה ב 1911ע״י שני אסטרונומים באופן בלתי תלוי .מה שהם עשו זה משהו יחסית פשוט שאנו נוטים לעשות הרבה במדע -
לשרטט תכונה אחת אל מול תכונה אחרת ולחפש קשר .הם שרטטו על גרף ,עם סקלה לוגריתמית את בהירות הכוכבים אל מול טמפרטורת השטח שלהם .זה נעשה
בפעם הראשונה עבור צביר כוכבים  -כך שהיה ידוע כי כל הכוכבים באותו מרחק ולכן השטף היה פשוט פרופורציוני ללומינוסיטי .באופן מסורתי הטמפרטורה בגרף
הזה גדלה הפוך.

כ 80-90%מכלל הכוכבים יושבים על רצuעה צרה הנקראת הסדרה הראשית .the main sequence

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.5דיאגרמת הרצשפרונג  -ראסל :

HR diagram

דיברנו אם כך על כיצד ניתן למדוד כוכבים מתצפיות בסיסיות  -בפרט ,לקבל את הטמפרטורה שלהם ,מרחקם ,רדיוסם ,ומסתם.
זינוק בהבנה של פיסיקה של כוכבים נעשתה ב 1911ע״י שני אסטרונומים באופן בלתי תלוי .מה שהם עשו זה משהו יחסית פשוט שאנו נוטים לעשות הרבה במדע -
לשרטט פרופרטי אחד אל מול פרופרטי אחר ולחפש קשר .הם שרטטו על גרף ,עם סקלה לוגריתמית את בהירות הכוכבים אל מול טמפרטורת השטח שלהם .זה
נעשה בפעם הראשונה עבור צביר כוכבים  -כך שהיה ידוע כי כל הכוכבים באותו מרחק ולכן השטף היה פשוט פרופורציוני ללומינוסיטי .באופן מסורתי הטמפרטורה
בגרף הזה גדלה הפוך.

תואם לצפי תיאורטי

כ 80-90%מכלל הכוכבים יושבים על רצuעה צרה הנקראת הסדרה הראשית .the main sequence

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.5דיאגרמת הרצשפרונג  -ראסל :

שימו לב לדבר המדהים הבא .הסדרה הראשית ניתנת בקירוב ע״י

כיוון שראינו שעבור גוף שחור:

מתקבל כי הרדיוס של כוכב
פרופורציוני לטמפ׳ בריבוע:
כלומר כוכב חם יותר הוא גם
גדול יותר ,לפי היחס הריבועי
הזה.

כ 80-90%מכלל הכוכבים יושבים על רצועה צרה הנקראת הסדרה הראשית .the main sequence

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.5דיאגרמת הרצשפרונג  -ראסל :

שימו לב לדבר המדהים הבא .הסדרה הראשית ניתנת בקירוב ע״י

כיוון שראינו שעבור גוף שחור:

מתקבל כי הרדיוס של כוכב
פרופורציוני לטמפ׳ בריבוע:
כלומר כוכב חם יותר הוא גם גדול
יותר ,לפי היחס הריבועי הזה.

נתבונן בסדרה הראשית :לכוכבים הקטנים ביותר טמפ׳ בערך חצי משל השמש ,לכן רדיוס הכוכבים הקטנים ביותר הוא כרבע משל השמש .לכוכבים הגודלים
ביותר טמפ׳ שטח של פי  5משל השמש ,ולכן רדיוסם גדול פי  25משל השמש .הקווים המקווקוים בתמונה מסמנים את התחום  0.01רדיוס שמש ל 100
רדיוס שמש .

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.5דיאגרמת הרצשפרונג  -ראסל :

שימו לב לדבר המדהים הבא .הסדרה הראשית ניתנת בקירוב ע״י

כיוון שראינו שעבור גוף שחור:

מתקבל כי הרדיוס של כוכב
פרופורציוני לטמפ׳ בריבוע:
כלומר כוכב חם יותר הוא גם גדול
יותר ,לפי היחס הריבועי הזה.

ישנם עוד שני איזורים עם כוכבים מלבד הסדרה הראשית .ענן אחד הם כוכבים קרירים יחסית )כמו השמש למשל( ,או לפחות לא חמים משמעותית ,אך בעלי
לומינוסיטי גבוהה .זה אומר כי הם בהכרח גדולים ,עם רדיוסים סדר גודל של פי  100משל השמש .יכולים להגיע עד  ~10^8ק״מ או  .1 AUאלו ענקים אדומים.

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.5דיאגרמת הרצשפרונג  -ראסל :

שימו לב לדבר המדהים הבא .הסדרה הראשית ניתנת בקירוב ע״י

כיוון שראינו שעבור גוף שחור:

מתקבל כי הרדיוס של כוכב
פרופורציוני לטמפ׳ בריבוע:
כלומר כוכב חם יותר הוא גם גדול
יותר ,לפי היחס הריבועי הזה.

הענן השני הינם כוכבים חמים יותר אך ננסיים  -רדיוס סדר גודל של  10^4ק״מ ,שזה מסדר גודל כדוה״א  -ובשל כך בעלי הארה נמוכה יותר מהסדרה
הראשית .אלו נקראים ננסים לבנים.

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.5דיאגרמת הרצשפרונג  -ראסל :

שימו לב לדבר המדהים הבא .הסדרה הראשית ניתנת בקירוב ע״י

כיוון שראינו שעבור גוף שחור:

מתקבל כי הרדיוס של כוכב
פרופורציוני לטמפ׳ בריבוע:
כלומר כוכב חם יותר הוא גם גדול
יותר ,לפי היחס הריבועי הזה.

תחילה חשבו כי הסדרה הראשית היא סדרה של התקררות  -כלומר שכוכבים נולדים חמים ואט אט מתקררים .עם זאת התברר כי זו סדרה של מסה בעצם -
כאשר כוכבים מסיביים יותר הם גם בהירים יותר וגדולים יותר וחמים יותר )טמפ׳ פני השטח( .הענקים והננסים מייצגים שלבים בהתפחות כוכבים מסויימים
כפי שנראה בשיעור הבא.

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.5דיאגרמת הרצשפרונג  -ראסל :

שימו לב לדבר המדהים הבא .הסדרה הראשית ניתנת בקירוב ע״י

טווח המסות על הסדרה הראשית נע בין  100 ~ 0.1מסות שמש לערך.
הבהירות תלויה במסה כ-
כאשר אלפא בערך שלוש עבור כוכבים יותר מסיביים מהשמש ובערך חמש עבור
כוכבים קטנים.
למרות בהירות ענקים אדומים ,המסות שלהם הן בד״כ מסדר גודל
ננסים לבנים יכולים להיות בין
כאשר בד״כ סביב  0.6מסות שמש ולא יותר מ 1.4מסות שמש.
כוכבים מבלים את רוב זמנם בסדרה הראשית .לאחר שמסיימים להתיך את המימן
להליום ,הכוכב מתרחב ונהיה ,לזמן יחסית קצר ,ענק אדום.
מכאן יכולים לקרות כמה דברים :אם הכוכב התחיל ככוכב עם פחות משומנה מסות
שמש ,הוא ישיל את שכבותיו החיצוניות ויהפוך לננס לבן.
אם הכוכב התחיל ככוכב המסיבי משמונה מסות שמש ,יש קריסה של ליבת הכוכב
מה שנגמר בפיצוץ סופרנובה .לאחר הסופרנובה נשארים או עם חור שחור או עם
כוכבי ניוטרונים  -שניהם גופים בעלי צפיפות ״גבוהה מאוד״ .נדבר עליהם בעוד
שבוע או שניים.

כיוון שראינו שעבור גוף שחור:

מתקבל כי הרדיוס של כוכב
פרופורציוני לטמפ׳ בריבוע:

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.5דיאגרמת הרצשפרונג  -ראסל :
כעת אנו יכולים להבין יותר טוב
את שמות הכוכבים :משו

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.4כוכבים  -תצפיות בסיסיות:
סוגי כוכבים

משו
ממעוז

From Astronomers facebook group
made by Ben Roulston
Luminosity-normalized plot

אסטרונומיה כללית 1
 - 1.5דיאגרמת הרצשפרונג  -ראסל :

From ESO

אסטרונומיה כללית 1
- 1.6צבירי כוכבים:

מצאו ריכוזים ,או צבירים של כוכבים ,אשר חולקו לכמה סוגים.
אמרנו שדיאגרמות ה-ר נעשו קודם עבור צבירים.

אסטרונומיה כללית 1
- 1.6צבירי כוכבים:
Globular clusters
צבירים כדוריים  -מכילים כעשרת אלפים עד סדר גודל מיליון כוכבים בקונפיגורציה כדורית .הכוכבים בהם הם בעיקר סדרה ראשית ,בעלי מסה קטנה ממסת השמש,
וננסים לבנים וכוכבי ניוטרונים .כוכבים ישנים יותר אך עם מטליסיטי נמוך ,המראה כי כנראה נוצרו מגז לא מעובד .נמצאים בעיקר בהילת הגלקסיה.

אסטרונומיה כללית 1
- 1.6צבירי כוכבים:
Open clusters
צבירים פתוחים  -צורה פחות מוסדרת .בעיקר בדיסק הגלקסיה היכן שנוצרים כוכבים .צעירים יותר ,מכילים כ 100-50כוכבים ,בד״כ מסיביים.
מטליסיטי גבוה וכנראה נוצרו מגז מעובד כבר .כנראה ש״יתפזרו״ אחרי כמה תקופות זמן שלוקח לחצות את הצביר.

אסטרונומיה כללית 1
- 1.6צבירי כוכבים )מרחק(:

ברור ,כי אם נשרטט דיאגרת ה-ר לשצבירים שונים ,ונחליף למשל את הלומינוסיטי עבור כל צביר בשטף,
נקבל כמה סדרות ראשיות המוסטות זו מזו בציר השטף

אסטרונומיה כללית 1
- 1.6צבירי כוכבים )מרחק(:
לכן אם נמצא ״כיול״ מרחק לאחד הצבירים למשל ,נוכל לקבל את מרחקי שאר הצבירים ע״פ ירידת השטף לפי . 1/r^2
מסתבר שיש צביר אחד )היסטורית לפחות ,Hyades ,היאדות( אשר היה
קרוב מספיק ,ונע מאיתנו מהר מספיק ,כך שיכלו למדוד את הקטנותו על
השמיים ולהסיק את מרחקו מאיתנו .אם אני יכול למדוד את השינוי הזוויתי
על השמיים אזי נקבל כי:

נראה מדוע:

וכך ,מצביר זה ,יכלו לקבל כיול עבור שאר דיאגרמות ה-ר.

אסטרונומיה כללית 1
סיכום השיעור  -מה למדנו:

 .1מבוא ,כוכבים
 1.1מהי אסטרונומיה
 1.2קרינה והספקטרום האלקטרומגנטי
 1.3קרינת גוף שחור וכוכבים
 1.4תצפיות בסיסיות של כוכבים
 1.5דיאגרמת HR
 1.6צבירי כוכבים

