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•

סיכום :מה למדנו עד כה :אסטרונומיה היא הסקת מסקנות מתצפיות לשמיים .כוכבים ,מדוע הם קורנים ,מה קורה
בליבתם .בשיעור הקודם ראינו כי מתצפיות בסיסיות של כוכבים ניתן לקבל את הטמפרטורה ,המרחק ,המסה ,והרדיוס.
ראינו כי מסתדרים בסדרה ראשית בגרף של בהירות אל מול טמפרטורה )דיאגרמת ה-ר( ,וכי לעתים נמצאים בצבירי
כוכבים )כדוריים או פתוחים; אשר את מרחקם גם ניתן להעריך מקצב הקטנותם הזוויתי( .דיברנו על כוכבים בינאריים.
דיברנו על סוגי וסיווגי כוכבים ,ומה קורה להם במהלך חייהם  -כיצד מתפתחים .לבסוף דיברנו על כיצד מסיימים את
חייהם והכרנו אובייקטים שמיימיים נוספים בהתאמה :ענקים אדומים ,ננסים לבנים וננסים שחורים ,סופרנובות מסוגים
שונים לפחות שניים( ,כוכבי ניוטרונים ופולסרים ,חורים שחורים.

•

תחת מערכות בינאריות הזכרנו כמה מושגים  -דיטאצ׳ד או שמי ,וראינו כי התוצר תלוי בסוג המערכת:
אם הגוף הסופח הינו כוכב רגיל  -הבינארי נקרא Algol-type
אם הגוף הסופח הינו ננס לבן  -מתקבלת  Novaאו Cataclysmic variable
אם הגוף הסופח הינו חור שחור :מתקבל X-ray binary

•

הזכרנו כוכבים חריגים:
Wolfe Rayet, Blue Stragglers

•

דיברנו על כוכבים משתנים או פועמים ובפרט  CepheidsוRR Lyrae-

אסטרונומיה כללית 1
ראינו את דיאגרמת הרצשפרונג  -ראסל :
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•

הועלו כמה נקודות למחשבה/תיקון השלמה שתכף נשלים:
עבור זמן מחזור של  ms 33מקבלים  30סיבובים בשניה )אומגה זה  190לא מס׳ הסיבובים בשניה שהוא  - 30תודה צבי( התפתחות מערכות בינאריות באינטראקציה )סמי דיטאצ׳ד בפרט(  -סיכום -האם התנע הזויתי העצום של פולסר יכול לנבוע משימור תנע זויתי )כמו מחליקים על הקרח (.

http://www.ucolick.org/~bolte/AY4_00/week9/ns-pulsars.html

1 אסטרונומיה כללית
 הווצרות כוכבים- 3.1

https://hubblesite.org/image/1565/news/13-dark-nebulas
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 .3הווצרות כוכבים ,אזורי יצירת כוכבים והתווך הבין כוכבי) .מעין מבוא לגלקסיות(.
פלנטות.
מבוסס בעיקר על פרקים  5-6ממעוז 11 ,משו

•

בפעם שעברה דיברנו בעיקר על כיצד כוכבים חיים ומתפתחים ומסיימים את חייהם.
היום נעבור על כיצד הם נולדים.

•

 - 3.1הווצרות כוכבים

•

 - 3.2אזורי יצירת כוכבים

•

 - 3.3התווך הבין כוכבי

•

) - 3.4גלי הדף ,שיירי סופרנובות וקרניים קוסמיות(

•

אם נספיק :נעבור לאובייקט השמיימי הבא  -פלנטות ,וננסה לדבר על מערכת השמש.

•

בפרק הבא :גלקסיות וצבירי גלקסיות .אח״כ היקום.

Image by NASA/ESA the Hubble space telescope
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•

בין הכוכבים נמצא התווך הבין כוכבי ,the interstellar medium ,המורכב
ברובו מגז )בקעיר מימן והליום( בשלוש צורות )מולקולרי ,אטומי ומיונן(
וטמפרטורות וצפיפויות שונות ,חלקיקים בעלי אנרגיה גבוהה הנקראים
קרניים קוסמיות ) (cosmic raysוחלקיקים מוצקים של אבק .בעוד רוב הגז
הינו מיונם או אטומי ,החלק המעניין כרגע הוא דווקא הגז המולקולרי שכן
מגז זה ייוצרו הכוכבים בתנאים הנכונים.

•

בתורם ,הכוכבים שיווצרוט ישפיעו חזרה על התווך הבין כוכבי ע״י קרינה,
רוחות ,פיצוצים והעשרה ביסודות כבדים יותר נוצרים בליבותיהם.
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•

 - Molecular cloudsשם נוצרים הכוכבים כאמור .צורתם רנדומלית
ומכילים בעיקר מימן מולקולרי כלומר  . H2מסות אופייניות של
וצפיפויות חלקיקים של
שזה מאוד דליל נניח ביחס לאטמוספירה שלנו  -ואף ביחס למכשירי הואקום
הטובים ביותר )אך מאוד צפוף ביחס לצפיפויות שאנו מוצאים בחלל(.
וטמפ׳ של  10-100מעלות קלווין )די קר!(

•

אמרנו שהצפיפות בכוכבים היא מסדר גודל של מים 1 ,גרם לסמ מעוקב ,אם
 10^24חליקים לס״מ מעוקב.

•

כלומר ,על הענן להדחס לצפיפות גבוהה בהרבה סדרי גודל .התהליך בו זה
קורה אינו ברור לחלוטין אך ניתן לדבר על הרעיון הכללי.
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•

Jeans Instability

•

אפשר לדבר על מסת ג׳ינס  -או
לחילופין על רדיוס ג׳ינס ,או על צפיפות
ג׳ינס ,בהן תהיה קריסה.

•

נשווה את הפרש האנרגיה
הגרביטציונית בהתכווצות )קריסה( של
 drקטן להפרש באנרגיה התרמית
ונקבל  -תחת התנאי כי הפרש
האנרגיה הגרביטציות )בערך מוחלט(
גדול מהפרש האנרגיה התרמית את
גדלי ג׳ינס :
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•

אם נציב ערכים טיפוסיים :נניח ענן
מולקולרי עם  1000מסות שמש,
טמפרטורה של  20 Kוגז מימן
מולקולרי כך שמסת ״חלקיק״
ממוצע היא פעמיים מסת אטום
מימן.

צפיפות מספרית:

כיוון שצפיפות עננים מולקולריים היא גבוהה מכך ,אזי הם אכן לא יציבים ויכולים לקרוס.
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•

אבל אז נשאלת השאלה  -מדוע אנחנו רואים אותם קיימים
ובעלי זמן חיים ארוך?

•

כלומר חייב להיות גורם נוסף של לחץ אשר לא לקחנו בחשבון -
ומאמינים זה נובע מטורובלציות )לפעמים נקרא non thermal
 (pressureאו שדות מגנטיים.

•

נשים לב כי הצפיפות הקריטית )צפיפות ג׳ינס( יורדת עם מסת
הענן .כלומר עבור מסות קטנות יותר צריך להגיע לצפיפויות
גבוהות יותר ממה שניתן בענן .לדוגמה  -עבור מסת שמש אחת
צריך להגיע לצפיפות של  10^6חליקים בס״מ מעוקב  -יותר
מצפיפות הענן.

•

לכן הקריסה נעשית ע״י פרגמנטציה  -תחילה קורסים אזורים
מסיביים יותר בענן אשר קל להם לעבור את קריטריון ג׳ינס .כל
שהקריסה ממשיכה הצפיפות בענן עולה ואז קל יותר למסות
נמוכות יותר להגיע לצפיפות הנדרשת.

•

האזורים המקומיים הללו קורסים למה שאנו קוראים
״פרוטו-כוכבים״  -אשר יתפתחו לכוכבים על הסדרה הראשית.
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•

זה אבל עדיין לא סוף הסיפור .אמנם תנאי ג׳ינס הוא התנאי לתחילת
הקריסה אך בקריסה עצמה משתחררת אנרגיה גביטציונית והקריסה
יכולה להמשיך רק אם יש דרך לשחרר אן להמיר אנרגיה זו .המרה
לאנרגיה תרמית אינה אופציה כי זה יעלה את הטמפרטורה והלחץ
והקריסה תעצר  -או לפחות תמשיך בקצב איטי.

•

אם האנרגיה מומרת לצורות אשר אינן מוסיפות לחץ אז הקריסה יכולה
להמשיך במה שנקרא זמן . free fall

•

שתי דרכים לעשות זאת זה דיסוציאציה של מולקולות מימן לכדי
אטומים ) (4.5 eVויינון אטומי מימן ) - (13.6 eVפר אטום .

•

זמן הנפילה החופשית הוא מסדר גודל  10^4שנים עבור כוכב כמו
השמש )  40,000שנה  -לא נכנס פה לזה  -נשאיר משהו לקורס
באסטרופיסיקה  -אך ראו משוואה  3.15בספר(.

•

הנפילה נעצרת כאשר כל הגז כבר יונן ואז האנריגיה תעבור לחימום
והגדלת הלחץ מה שיעצור את הקריסה.

•

בהנחה כי בזמן הקריסה הקצר הגז אינו קורן )קירוב אדיאבטי( אזי דרך
המשפט הויריאלי מגיעים לכך כי עבור כוכב כמו השמש הטמפרטורה
של הפורטו כוכב תהיה מסדר גודל 60,000 K

•

רדיוסו :כ0.3 AU
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•

בפועל הגז כן קורן תוך כדי מה שמאפשר
הורדת הטמפרטורה והקרויסה מתבצעת
לרדיוס קטן יותר מסדר גודל כוכב.

•

כמו כן התעלמנו משדות מגנטים ומתנע
זוויתי אבל הם משחקים תפקיד חשוב.
למשל ,נוצרת דסקת ספיחה -ואיבוד
האנרגיה התרמית תלוי בקצב הקרינה
של הגז )ובצפיפותו למשל(  -והאב-כוכב
במרכז הדסקה גדל אט אט במסתו ואחרי
כ 10^7-10^8-שנה מגיעה לטמפרטורה
הדרושה להיתוך מימן,

•

10^7 K

https://universe-review.ca/F06-star-cluster05.htm

שלב בדסקת הספיחה נקרא לפעמיםT-Tauri star .
ומהווה כוכב מתשנה
פלנטות נוצרות מדסקת האבק שמסביב לכוכב  -נגע בהמשך.
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https://www.eso.org/public/news/eso1811/
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•

הInitial Mass Function (IMF)-

•

עכשיו כאשר אנו יודעים כיצד נוצרים כוכיבם
נשאלת השאלה מהי התפלגות המסות של
הכוכבים שנוצרו .מרנו כבר שנוצרים בין  0.1מסות
שמש לכ 100מסות שמש.

•

ישנה נטיה לחשוב כי התפלגות זו היא אוניברסלית
בקירוב אך יש כמה פונקציות שמוצעות לתיאורה.

•

למשלSalpeter IMF ,

•

עם אלפא=2.35

•

ברור כי נוצרים הרבה יותר כוכבים במסות קטנות
Wikipedia
JohannesBuchner - Own work
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•

הInitial Mass Function (IMF)-

•
סך המסה בכוכבים:

https://jila.colorado.edu/~pja/astr3830/lecture06.pdf

הקבוע מתאר את צפיפות הכוכבים בסביבתינו.
רב האור מגיע מכוכבים מסיביים דווקא אחרי יצירת הכוכבים,
אך רוב המסה היא בכוכבים קטנים דווקא )בדקו בבית!(
Wikipedia
JohannesBuchner - Own work
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•

באזורי יצירת הכוכבים קרינת  uvחזקה מכוכבים הצעירים ובעיקר
המסיביים יותר מייננת את סביבתה .אזורים אלה נקראים .HII regions

•

האזורים מאופיינים ע״י רדיוס סטרומגן שמתקבל ע״י קצב היינון לקצב
הרקומבינציה .משאיר לאסטרופיסיקה ,אך נציין כי סדר הגודל של הרדיוס
נניח עבור צפיפות של  10^4חלקיקים לסמ מעוקב.0.2 pc ,

•

טמפ׳  HII regionהינה סדר גודל .10^4 K

אזורי יצירת הכוכבים נמצאים בעיקר בזרועות של גלקסיות ספירליות
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•

הגז המיונן דועך )מתקרר( חזרה לרמת הבסיס ובדרך פולט פוטונים
בהתאם לדרך מטה ברמות האנרגיה שלו .כיוון שלבסוף מגיע לרמת
הבסיס התהליך ייצר פוטון מסדרת ליימן.

•

כלומר בפועל נקראה קווי פליטה חזקים מסדרת ליימן ,באלמר וכדומה.

•

גם בתוך אזור ה HIIיש עדיין מעט מימן נייטרלי בכל זמן נתון )תחרות בין
יינון לרקומבינציה(

•

לאטום המימן חתך פעולה גדול לקליטת פוטונים מסדרת ליימן

•

פוטונים של ליימן אלפא למשל עוברים סדרה של יינונים ופליטה ע״י
רקומבינציה ועושים  random ealkעד אשר יוצאים מהאזור

•

תהליך זה נקרא resonant scattering

•

חלק מהפוטונים יכול להבלע ע״י אבק ולהפלט אח״כ באינפרא אדום
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•

הגז המיונן דועך )מתקרר( חזרה לרמת הבסיס ובדרך פולט פוטונים בהתאם
לדרך מטה ברמות האנרגיה שלו .כיוון שלבסוף מגיע לרמת הבסיס התהליך ייצר
פוטון מסדרת ליימן.

•

כלומר בפועל נקראה קווי פליטה חזקים מסדרת ליימן ,באלמר וכדומה .בנוסף,
נפוצים קווי פליטה מחמצן למשל  -אשר ממלא תפקיד חשוב בקירור הגז דרך
collisional excitation/deexcitation.

•

מייצרים metal lines

•

כלומר התנגשויות בין אלקטרונים או פרוטונים ליונים
אחרים  -לדוגמה פחמן ,חמצן ,חנקן ,גופרית ,סיליקון,
ברזל  -שקיימים בגז בכמויות קטנות וניתן להעלות
רמת אנרגיה בהתנגשות
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•

אם התנגשות נוספת לא גורמת ל) deexcitation-הצפיפות הדרושה לכך
היא  10^6לס״מ מעוקב כך שבד״כ אנחנו מתחת לצפיפות זו( אזי הוא יכול
לדעוך דרך פליטת פוטון לרמת הבסיס .לא סביר שייקלטו שוב ע״י יון אחר
כי צפיפותם נמוכה.
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•

נשים לב :הסוגריים המרובעים מסמנים  - forbidden linesכלומר זמן
הדעיכה דרך קרינה הוא ארוך(
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•

נשים לב :מתקבל מה שנקרא .doublet -בחלל קשה לראותו כדובלט כי
צריך מכשירים בעלי רזולוציה טובה מספיק )יש אבל לא כולם( וזה גם תלוי
רדשיפט  -קל יותר ברדשיפט גבוה יותר.
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•

דובלט זה נותן לאזורי יצירות כוכבים )נניח בערפילית אוריון( גוון ירקרק
בטלסקופ אופטי קטן למשל .בעבר חשבו שהם עדות ליסוד חדש  -נבוליום
שמגיעה מהנבולה…
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•

בהירותם והיחס בין קוויים הפליטה השונים מספקים מידע על
הטמפרטורה ,צפיפות ויחס כמות היסודות בגז.
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•

)Interstellar medium (ISM

•

התווך הבין כוכבי מכיל בעיקר גז ואבק.

•

מעבר לרדיוס סטרומגן )במציאות אזורי יצירת הכוכבים אינםן דווקא סימטריים(
הגז מגיע בכמה צורות:

•

אטומי קר )״נייטרלי קר״(

•

אטומי חם )״נייטרלי חם״(

•

מיונן קר

•

מיונן חם

1 אסטרונומיה כללית
 התווך הבין כוכבי- 3.3

Interstellar medium (ISM)

Harsh winds from extremely bright stars are blasting ultraviolet radiation at this
"wanna-be" star and sculpting the gas and dust into its long shape

Wikipedia
ESA/Hubble

•
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•

הגז האטומי  - HI -פליטה חשובה מהגז האטומי היא בעקבות ה hyperfine transitionשמשחררת פוטון בארך גל
 21cmכלומר ברדיו .תדירות של .Ghz 1.421

•

רמת אנרגיית היסוד מתפצלת לשתיים בשל אינטראקציות הספינים שך האלקטרו והפוטון כאשר ברמה העליונה
הספינים באותו כיוון ובנמוכה הפוכים .אטומים יכולים להיות ברמה המעט גבוהה יותר בעקבות מפגש עם פוטוני
רקע או התנגשויות עם אטומים אחרים.

•

המעבר הוא ״מאוד אסור״ כך שסקלת הזמן שלן כ 10^7שנה  -ובמעבר מתהפך ספין האלקטרון ונפלט פוטוןם של 21
ס״מ.

•

סקלת הזמן הארוכה אומרת שזהו לא המקרר היעיל ביותר של הגז ,אך גז זה הוא טרייסר מצוין לפאזה הזו של הגז
הבין כוכבי.

•

מקרר הרבה יותר יעיל לגז התווך הבין כוכבי הוא פחמן מיונן פעם אחת:
שהיום אנו מוצאים עד כמעט סוף היקום הנראה.

Hyperfine transition hydrogen
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•

הגז המולקולרי  - HII -פולט בעיקר באינפראאדום ועד ב /הרדיו .מימן מולקולרי אינו מקרר היטב ולכן הפליטה ממנו
חלשה .בד״כ הקירור מתבצע )ולכן אלו הקווים שרואים בד״כ( ממולקולות  .CO, OH, NH3למרות למשל שCO
צפיפותו נמוכה חמישה סדרי גודל משל המימן המולקולרי ,עדיין הוא מקרר הרבה יותר משמעותי.

•

גם כאן יחסי הקווים ועוצמתם מלמים אותנו על התנאים הפיסיקליים במקור )טמפרטורה ,צפיפות ,הרכב כימי וכו׳(

•

מלבד אלו הנפוצות ישנם מאות סוגים של מולקולות שגילו בתווך הבין כוכבי ,חלקם גם מורכבות  -כגון אפילו
אלכוהול.

Goldstar Beer | Koriela/WikiCommons
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 התווך הבין כוכבי- 3.3
Masers  מייזרים-

•
•

https://swgameoutpost.com/2016/09/07/imperial-outfits-battlefront-death-star/
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•

 -מייזרים Masers

•

רמות האנרגיה הסבוכות של מולקולות מאפשרות לעתים מצב של היפוך אוכלסין בו חלק גדול מהמולקולות
אינן ברמת היסוד.

•

במצב כזה מפגש עם פוטון באורך הגל המתאים גורם לפליטה ספונטנית וקוהרנטית באותו כיוון  -כך שהאור
״מוגבר״ מאוד .זהן בעצם מנגנון הפעולה של לייזר.

Hyperphysics
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•

 -מייזרים

•

נמצאו רבים כאלה  -בעיקר של OH, H2O, CH3OH

•

בפועל רואים אזור קומפקטי בענן המולקולרי אשר קורן באורך הגל הרלוונטי בעצמה אדירה ) מה שאומר שהם
מתגברים במשך מרחק גדול  -מה שלא אפשרי במעבדה בה יוצרים את המרחקים הגדולים בעזרת מראות(.

microwave amplification of stimulates emission radiation - Masers

Hyperphysics
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אבק  -חלקיקים מוצקים של ברזל ,סיליקון ,פחמן ,קרח ופחמן-דו-חמצני
גודל חלקיקים אופייני של
כך שלמעשה זה יותר כמו ״עשן״ מאשר ״גרגירי אבק״  -אשר בעולם שלנו הם בד״כ
גדולים יותר.
האבק נוצר בליבות )או פוטוספירות של כוכבים מסיביים( ומגיע מפיצוצי כוכבים
ומרוחות כוכביות שדוחפות את החומר לתווך הבין כוכבי.
אנו רואים את האבק בתצפיות או ע״י הנחתה של אור )ע״י בליעה אוט פיזור( או ע״י
פליטה חוזרת של קרינה זו באינפרא אדום.
הנחתת האור ע״ אבק נקראית extinction

ממעוז
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כיוון שאורכי גל כחולים יותר מונחתים יותר )התלות היא בקריוב אקספוננציאלית(
האבק הופך דברים )את המקורות( לאדומים יותר.
הבאמפ הוא כנראה מיסודות דמוי גרפיט שבולעים באורכי גל ספציפיים
את כמות האבק לאורך קו הראיה ניתן לקבל מהשוואת נניח ספקטרום כוכבים -
בהירותום וצבעם  -הפנימי )נניח מקווי הבליעה( לזה הנצפה.
גרגיגיר האבק מהווים מצע נוח למולקולות אחרות להדבק אליהם ולהתרכב לכדי
מולקולות סבוכות עוד יותר שאח״כ ישררו ב.ISM

https://aasnova.org/2017/04/21/an-exploration-of-dusty-galaxies/
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לא נוכל להכנס לזה יותר מדי  -שייך לאסטרו פיסיקה
בקצרה :כוכבים מסיביים המתפוצצים כסופרנובות מעיפים חומר לחלל במהירות
עצומות של סדר גודל 10^3-10^4ק״מ בשניה ,מה שיוצר גלי הדף  -שוקס .גלי
ההדף מחממים את הסביבה ל keVמה שהופך סופרנובה רמננטס כאלה לבהירים
ב.X-ray
בגלי ההדף חליקים יכולים להיות מואצים למהירויות אולטרא-יחסותיות.
חלקיקים אלה נקראי קרניים קוסמיות.
אלקטרונים הנעים כג׳ירו בשל השדות המגנטיים פולטים קרינת סינכוטרון
מהרדיו ל.-X-ray
השוק מהסופרנובה גם יכול לדחוס גז ככה שיווצר דור חדש של כוכבים.

Stars greater than 8 solar masses (M⊙) will likely end their lives in dramatic supernovae explosions, while planetary nebulae seemingly only occur at the end of
⊙the lives of intermediate and low mass stars between 0.8 M⊙ to 8.0 M
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הקרניים הקוסמיות מגיעות לכדוה״א באופן שוטף .אלו הם חליקיקים טעונים
בעלי אנרגיות גבוהות  -לרוב פרוטונים ,גרעיני הליום ,יסודות כבדים יותר או מעט
אלקטורנים .מיוצרים בשמש )עד  ,(1Gevגלקסיה )בעיקר מרמננט של סופרנובות
עד  (10^15 eVומגיעים גם משאר היקום  -אולי מחורים שחורים או התפרצויות
קרני גאמא - .האנרגיות מעט גבוהות יותר  -אך לא ברור לחלוטין.

את מנגנון ההאצה בשוק
תלמדו אני מניח באסטרופיסיקה
dN/dE~E^-2.7
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•

נרצה לדבר בקצרה על מערכת השמש .אח״כ נדבר לעבור על מערכות שמש
אחרות.
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•

פלנטות יכולות להיות מוצקות ,כמו כדור הארץ ,או עשויות גז )ואבק(-
למשל כמו צדק.

•

הקו בין ננסים חומים לפלנטות אינו חד משמעי  -ניתן לחלקו ע״פ מסה או
ע״פ תהליך ההווצרות )אם על ידי פרגמנטציה וקריסה או ע״י דסקה סביב
אב-כוכב .(protoplanetry disk

•

הפלנטות נוצרות ביצירת הכוכבים ולכן סובבות אותם  -עוד מעט נדבר על
כיצד נוצרות.
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Radial velocity

NASA
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Transit

NASA
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Transit more than one planet

NASA
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Direct imaging

NASA

HD8799

https://jasonwang.space/orbits.html
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Gravitational Microlensing

NASA

Gravitational Microlensing

NASA
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Astrometry

NASA
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Radial Velocity
זה בעצם דומה למה שראינו עם כוכבים בינאריים .אם מציבים במשוואות שקיבלנו אז מסה אחת
שהרבה יותר גדולה מהמסה השניה מקבלים:

כלומר בעצם ניתן לדעת בקירוב לא רע את מסת הפלנטה )כאשר את מסת הכוכב מקבלים מהמאצעים
שדיברנו עליהם בשיעור הראשון נניח(.
אנו יכולים לחשב עבור גדלים טיפיקליים מה סדר גודל המהירות שאנו צריכים להיות מסוגלים למדוד
ספקטרוסקופית ,נניח עבור מסת צדק )אלפית ממסת השמש( סביב השמש ,ברדיוס :1 AU

כלומר עלינו להיות מסוגלים למדוד שינויים של:
זה אמנם מאוד רגיש אך יש מכשירים שמסוגלים לזהות זאת ) נניח עד כ - (m/s 1-במיוחד אם מודדים
היסט של כל הספקטרום בהתאמה.
רוב הפלנטות שגילו כך  -סדר גודל אלף  -ממסת ארץ לכ 10מסות צדק עם זמני מחזור של יום עד 10
שנים לערך.
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Radial Velocity

פלנטות

הרבה מהפלנטות הללו  -באזור מסת צדק  -מתגלות קרוב מאוד לכוכב האם
 auעשיריות
 -מה שמוביל

לטמפרטורה גבוהה ולכינוי הוט ג׳ופיטרז.

נראה מהי הטמפרוטורה )אשר רובה כמובן מגיעה מהכוכב(:
השטף מהכוכב מרדיוס  aממנו הנו
כפול שטל הפנים של הכוכב נתנת את הלומינוסיטי שהכוכב מקבל.
נניח כעת כי הוא גוף שחור אשר בולע וקורן מכל שטח הפנים שלו )אנו לא לוקחים בחשבון את האלבידו(.
אזי אם נשווה את ההספק הנקלט והנפלט נקבל:

כך שעבור פלנטה במרחק  0.05 auנקבל:
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Transits
השינוי בשטף בזמן הטרנסיט״

ואם אנו יודעים את רדיוס הכוכב )לפי סוגו הספקטרלי למשל( אזי נקבל הערכה לרדיוס הפלנטה.
נניח עבור צדק על פני שמש מדובר על כאחוז אחד מהאור ,עבור כדוה״א כבר עשר במינוס .4

ברור שהמכשירים צריכים להיות מאוד רגישים לכך .אפשר אולי לחשוב על שיטה ״לקפל״ את
האות שנלקח במשך זמן רב סביב זמן מחזור מסויים ולחפש סיגנל ה״הקבור״ בדאטא ,למרות
שיש סביר להניח יותר מפלנטה אחת  -אך לחפש מחזוריות כלשהי.

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות
בהנחה ואכן מסת הפלנטה הרבה יותר קטנה מהכוכב ,שאת מסתו אנו יודעים ,אזי בעזרת קפלר נוכל להעריך מזמן
המחזור את רדיוס הסיבוב a

זמן הטרנסיט נתון ע״י

כלומר נוכל למצוא את b

בי הוא מעין אימפקט פרמטרט שמתאר באיזה גובה של הפלנטה אנו רואים את הטרנסיט כלומר הוא למעשה
קשור לזוית האינקליניישן:

אם בנוסף למידע הטרנסיט יש גם ראדיאל ולוסיטי אזי ניתן לקבל את מסת הפלנטה במדויק .בנוסף כיוון שגם
הרדיוס וגם המסה יהיו ידועים ,ניתן לקבל את צפיפות הפלנטה וכך להעריך ממה היא מורכבת .מדדו זאת לכמה
מאות פלנטות.

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות - Direct imaging
נגיע לזה שוב כנראה כשנתחיל לדבר על תצפיות אסטרונומיות אך בינתיים נציין כי כאשר אנו מתבוניים
במקור אור דרך האלסקופ יש גבול לכמה ״טוב״ אנו יכולים לראות  -גודל המתבטא בהפרדה הזוויתית
שלנו.

Angular separation / Airy disks

Wikipedia

Log-log plot of aperture diameter vs angular
resolution at the diffraction limit for various light
wavelengths compared with various astronomical
instruments. For example, the blue star shows that
the Hubble Space Telescope is almost diffractionlimited in the visible spectrum at 0.1 arcsecs,
whereas the red circle shows that the human eye
should have a resolving power of 20 arcsecs in
theory, though normally only 60 arcsecs.

How much is 0.1 arcsec in AU?
R
D

4.84814e-7 radians
times distance to star
(say 200 pc) ~ 10^-4 pc
or R~3.086e+14 cm
~20 AU - resolution not great

For a 10m telescope at 2micron and for a 20pc
nearby star, can go down to 1 AU. That’s already
workable.
But let’s look at the contrast between star and
planet:

עבור צדק בau 1

For albedo A

כלומר מספיק שאחוז אחד מאור הכוכב
מתפשט בין הטרבעות השונות בשל אי שלמות
של המכשור )מה שתמיד קורה שום דבר לא
מושלם( ולא נוכל לראות את הפלנטה.
הפיזור גם אינו מתבצע באופן אחיד וישנם
רעשים שונים שמתווספים.

קורונוגרף

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות- microlensing
התופעה של עידוש כבידתי מתפרשת על מגוון סקלות אסטרונומיות ונגרמת בשל עיוות המרחב זמן כך
שגופים מסיביים מהווים עדשות כבידה .המונח מיקרולנזינג מגיע מכך שזווית העידוש שנקבל היא מסדר
גודל  10^-6שניות קשת .יש גם פמטו לנזינג ,מילילנזינג וכו׳
אם כי בד״כ מיקרולנזינג יכול להיות שם כולל המבדיל עידוש מגופים נקודתיים לבין עידוש חזק או חלש
מסקלות של גלקסיות וצבירי גלסקיות אותו נראה בהמשך.

עבור עידוש מהשמש נקבל 1.8 :שניות קשת
ניוטונית מקבלים חצי מזה
עבור כוכב רחוק כבר נקבל מיקרו ארקסקונד
נציין גם כי אנו עובדים בגבול של שדה חלש כלומר האימפקט פרמטר גדול בהרבה מרדיוס שוורצשילד
וכי אנו מניחים שגודל העדשה קטן ביחס למרחקים מה שנקרא הthin lens approximation-

From Meneghetti’s review

1919

חצי ממה שיחסות כללית חוזה

A VERY BRIEF HISTORY
OF LENSING
•

1911-1915: Einstein’s GR, establishment of the correct
deflection angle by an intervening mass: 4GM / rc^2

•

1919/1922: Eddington +. measurement and later
reconfirmation of the amplification of light of an object passing
near/behind the sun (microlensing) during a solar eclipse

•

Chwolson 1924 / Einstein/Mandl 1936 , Einstein ring or
multiple images predicted

1919
London News
Nov 22, 1919

1919
New York Times
Nov 10, 1919

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות- microlensing
רדיוס איינשטיין :נדמיין מקור שיושב בדיוק מאחורי הגוף המעדש על קו הראיה:

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות- microlensing
ובמקרה היותר כללי עבור עדשה נקודתית:

:דרך אולי יותר אינטואיטיבית להבין מדוע עדשה כבידתית היא מגדילה

Few noticeable things happen (SL):
1. background object is magnified, and sheared
2. background object is seen shifted
3. multiple images of the source appear
4. because of different paths, time delay

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות- microlensing
ובמקרה היותר כללי עבור עדשה נקודתית:

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות- microlensing
ומה קורה אם העדשה או המקור נעים ביחס לקו הראיה:

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות- microlensing

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות- microlensing

)זה סוג שך מה שעדי בעיקר עושה(

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות
שיטות גילוי נוספות שלא נכנס אליהן כוללות:
שינויים ספקטרליים בשל הפלנטה  -בין אם בליעת אור מהכוכב או פליטה מסויימת )או אור מעובד(.שינוי בזמן ההגעה של אור למשל מפולסרים  -התנודות של הפולסר סביב מרכז המסה יוצרות הפרשים מחזורייםבהגעת האות מה שניתן למדוד; למעשה הפלנטות האקסוסולריות הראשונות התגלו כך ב 1991סביב פולסר
מילי-שניה.

NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC) - http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA08042

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות -מעט סטטיסטיקות

כל שיטה רגישה
לתחום אחר
במרחב הפרמטרים
ולכן אם רוצים
לדעת על
האוכלוסיה יש
לקחת את
הביאסים הללו
בחשבון

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות -מעט סטטיסטיקות
כל שיטה רגישה לתחום אחר במרחב הפרמטרים ולכן אם רוצים לדעת על
האוכלוסיה יש לקחת את הביאסים הללו בחשבון
למשל  -טרנסיט ודופלר מתרכזים בעיקר בכוכבים בהירים או מסיביים כגון FGK
לעומתם מיקרולנזינג רגיש יותר לכוכבים שבקושי רואים אותם בכדי לראות את
ההגברה.
מהערכות שלוקחות בחשבון פקטורים אלו מתקבלבת ההערכה הבאה .כחצימהכוכבים כמו השמש יש להם פלנטות ברדיוס עד  1 AUשל מסות בין הארץ לנפטון
)פי עשרים מכדוה״א( .פלנטות בין  2-10מסות כדוה״א נקראות סופר-ארץ ואין כמוהם
במערכת השמש שלנו.

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות -מעט סטטיסטיקות

בקירוב ניתן לומר כי עבור כל הפלנטות במרחב הפרמטרים של מסה אל מול
הפרדה  ,aההתפלגות היא שטוחהפר אינטרוול לוגריתמי .כלומר יש אותו מספר
פלנטות בתחום המסה  1-10מסות שמש 10-100 ,מסות ארץ וכו׳ ,או בהפרדות של
 0.01-0.1 AU’ 0.1-1 AUוכו .ניתן לבטא זאת ע״י:

כאשר אלפא וביטא אפס בקירוב.

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות -יצירתם

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות -יצירתם

הסנריו הכללי הוא שבזמן יצירת כוכב ,בשלב בו
ישנה דסקת גז ואבק מסביב  ,לכוכב בשל שימור
תנע זוויתי

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות -יצירתם
הסנריו הכללי הוא שבזמן יצירת כוכב ,בשלב בו
ישנה דסקת גז ואבק מסביב  ,לכוכב בשל שימור
תנע זוויתי ,חלקיקים מתחילים התגבש זה לזה
בין אם ,לדוגמה ,גם בשל כוחות חשמליים או
גרביטציה )עבור הגופים הגדולים יותר(
לפמטסימלז ולאט לאט ״מנקים״ כך את המסלולים
השונים וסופחים אליהם את הגז ואבק
שבסביבתם.
במודל הכללי נוצרת קודם ליבה סלעית ,ואז
מושכת אליה עוד חומר.

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות -יצירתם
כיוון שהטמפרוטורה יודת עם הרדיוס של הדסקה,
ברדיוס מספיק גדול יש את מה שנקראה ה-
Snow line
אשר מעל אליו הטמפרטורה היא פחות מ150
קלווין ,שם גם גזים יהפכו למוצקים  -שם
פלמטסימלז יכולים להתחיל בליבת סלעי וקרח
ואם עוברת את ה 15מסות ארץ יכולה לספוח
מספיק גז מהדסקה בכדי להפוך לענקים גזיים כמו
צדק למשל .רחוק יותר צפיפות הדסקה יורדת
והפלנטות הגזיות תהיינה קטנות יותר )כמו
אוראנוס ונפטון לדוגמה(.

מערכת השמש שלנו

https://theconversation.com/its-our-solar-system-in-miniature-but-could-trappist-1-host-another-earth-73482

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות -יצירתם
כיוון שהטמפרוטורה יודת עם הרדיוס של הדסקה ,ברדיוס
מספיק גדול יש את מה שנקראה ה-
Snow line
אשר מעל אליו הטמפרטורה היא פחות מ 150קלווין ,שם גם
גזים יהפכו למוצקים  -שם פלמטסימלז יכולים להתחיל
בליבת סלעי וקרח ואם עוברת את ה 15מסות ארץ יכולה
לספוח מספיק גז מהדסקה בכדי להפוך לענקים גזיים כמו
צדק למשל .רחוק יותר צפיפות הדסקה יורדת והפלנטות
הגזיות תהיינה קטנות יותר )כמו אוראנוס ונפטון לדוגמה(.
ברדיוסים גדולים השטח הגדול יותר גם אומר שתהיינה
כנראה עוד גופים קטנים  -פלנטות קטנות אשר סובבות
מרחוק סביב השמש.

במרחק גדול יותר  1000-10000 AU -ישנו ענן אורט  Oort cloudשל גופים קטני אשר מסתובבים
סביב השמש  -אינם נראים ישירות אך מיקום הענן מוסק משביטים  -בשבוע הבא

1 אסטרונומיה כללית
 יצירתם-פלנטות
The habitable zone - existence of liquid water
Temperature (star type and distance from star) but also
depends on albedo, equilibrium, ad other factors.

בפעם הבאה אני רוצה נדבר קצת על אסטרואידים ,מטאורים וכו׳ ,וגופים אחרים במערכת
השמש )לדוגמה ,פלנט (9
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