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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 להתגבש זה עם
זה 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.
Core accretion
במודל הכללי נוצרת קודם ליבה סלעית ,ואז
מושכת אליה עוד חומר.
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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(.
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פלנטות -יצירתם
השטח הגדול יותר ברדיוס גדול גם אומר כי יהיו
יותר גופים קטנים אשר לא ״נוקו״ ע״י פלנטות.
התוצאה הן פלנטות ננסיות כגון פלוטו או
אובייקטי חגורת קוייפר עליהם נדבר עוד מעט.
אכן במע׳ השמש ארבע הפלנטות הפנימיות הן
סלעיות והחיצוניות יותר  -גזיות.

אסטרונומיה כללית 1
פלנטות -יצירתם

ברדיוסים גדולים השטח הגדול יותר גם אומר שיהיו כנראה
עוד גופים קטנים  -פלנטות ננסיות אשר סובבות מרחוק
סביב השמש ,דוגמת פלוטו.
מעבר לנפטון ישנה את חגורת קויפר .אובייקטים הנמצאים
מעבר לנפטון נראים בשם כללי
Trans neptunian objects

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

לפני שאנו עוברים לדבר על מערכת השמש שלנו אני רוצה להראות לכם משהו נחמד )+השלמה(
שני מאמרים שיצאו השבוע וראו שאנו כבר יכולים להבין אותם בעזרת מה שלמדנו

לפני שאנו עוברים לדבר על מערכת השמש שלנו אני רוצה להראות לכם משהו נחמד  -שני
מאמרים שיצאו השבוע וראו שאנו כבר יכולים להבין אותם בעזרת מה שלמדנו
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השלמה gamma ray bursts
כשדיברנו על סופורנובות אמרנו שמתשתחררת אנרגיה עצומה  -בהירות מסדר גודל כל הגלקסיה .ציינו
שיש שאובייקטים שהם יותר בהירים אפילו מסופרנובות  -התפרצויות קרני גאמא.
נמשכים בין חלקיקי שניה לכמה דקות .נמצאים בקרני גאמא אך ניתן לראות  aftrglowsלאחר זמן ארוך
יותר ,באורכי גל ארוכים יותר כגון באיקס ריי ,אופטי או אינפרא אדום.
התפרצויות קרני גאמא מחולקות לשני סוגים:
short duratinon and long duration
מאמינים כי הארוכים  -להם גם ספקטרום רך יותר  -משוייכים לסופרנובות  core collapseמכוכבים
מסיביים ונמצאים בד״כ בגלקסיות יוצרות כוכבים.
הקצרים ייתכן ושייכים להתמזגות כוכבי ניורטנים לחור שחור )היה אכן מקרה כזה שהתגלה לא מזמן(
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השלמה gamma ray bursts
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NASA, ESA, N. Tanvir (University of Leicester), A. Fruchter (STScI),
and A. Levan (University of Warwick) - http://www.spacetelescope.org/images/
opo1329a/

Hubble spotted the outburst while looking at the aftermath of a shortduration gamma-ray burst, a mysterious flash of intense high-energy
radiation that appears from random directions in space. Short-duration
blasts last at most a few seconds. They sometimes, however, produce
faint afterglows in visible and near-infrared light that continue for several
hours or days and help astronomers to pinpoint the exact location of the
burst.

gamma ray bursts השלמה

D. Perley

מערכת השמש שלנו  -הפלנטות

מערכת השמש שלנו  -הפלנטות

וויקיפדיה

גופים קטנים במערכת השמש
גופים קטנים במערכת השמש הם גופים שאינם מתאימים להגדרת כוכב לכת ,להגדרת כוכב לכת ננסי ,וכן הם אינם ירחים של עצם אחר
:במערכת השמש .כל אותם גופים קטנים נותרים מסווגים על פי מיקומם במערכת השמש ,והם מחולקים לשלוש קבוצות עיקריות
.כוכבי לכת מינוריים  -גופים שאינם כוכבי לכת ,אינם כוכבי לכת ננסיים ,אינם שביטים ואינם מטאורואידים
אסטרואידים  -גופים קטנים במערכת השמש הפנימית ,בעיקר בחגורת האסטרואידים שבין מאדים לצדק .בין האסטרואידים יש ◦
גם כאלו שחגים במסלול פנימי יותר ,קרוב לכדור הארץ….
.קנטאורים  -גופים קטנים במערכת השמש התיכונה ,בין צדק לנפטון
◦
גופים טרנס־נפטוניים בחגורת קויפר ובדיסק המפוזר  -כל הגופים שמעבר לכוכב הלכת נפטון ,הנמצאים בחגורת קויפר
◦
.ובדיסק המפוזר
.מטאורואידים  -גופים הקטנים מאסטרואידים וגדולים מחומר בין־כוכבי
שביטים  -גופים קטנים ,שלפחות בחלק ממסלולם יש להם קומה )מעטפת עשויה מקרח ואבק( או "זנב" .המסלול שלהם אליפטי ובעל
.אקסצנטריות גבוהה ,פרבולי או היפרבולי

•

•
•

אסטרונומיה כללית 1
אסטרואידים
פלמטסימלז סלעיים )בניגוד לקרחיים או
גזיים( אשר לא התגבשו לכדי פלנטה
נקראים אסטרואידים.
ייתכן ואסטרואידים הינם שאריות של
פלנטות אשר התפרקו בשל התנגשויות
בין פלנטות שונות.
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אסטרואידים
פלמטסימלז סלעיים )בניגוד לקרחיים או
גזיים( אשר לא התגבשו לכדי פלנטה
נקראים אסטרואידים.
ייתכן ואסטרואידים הינם שאריות של
פלנטות אשר התפרקו בשל התנגשויות
בין פלנטות שונות.
האסטרואידים במערכת השמש ,לרוב
נמצאים בחגורת האסטרואידים  -בין
מאדים לצדק.

אסטרונומיה כללית 1
ענן אורט

במרחק גדול יותר  1000-10000 AU -ישנו
ענן אורט  Oort cloudשל גופים קטנים
אשר מסתובבים סביב השמש  -אינם
נראים ישירות אך מיקום הענן מוסק
משביטים.
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ענן אורט
במרחק גדול יותר  1000-10000 AU -ישנו
ענן אורט  Oort cloudשל גופים קטנים,
שביטים ,אשר מסתובבים סביב השמש -
אינם נראים ישירות אך מיקום הענן מוסק
משביטים בעלי זמן מחזור ארוך.
זהו ענן תאורטי שתואר לראשונה ע״י
 Jan Oortבאזור
1950
שביטים הם למעשה שאריות של
פלנטזימלז )גרעיני פלנטות(
כלומר סדר גודל עשרה ק״מ גושים או
ערימות של אבנים ,קרח מים וקרח פחמן
דו חמצני ,אשר נזרקו לענן כראה ע״י
פלנטות גדולות יותר.
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שביטים comets
כאשר שביטים מתקרבים לשמש הם
מתחממים מספיק בכדי שהקרח שבהם
יתאדה ,ומשתחרר חומר שקרינת
האוטראסגול מהשמש מפרקת לאטומים
ומייננת ,יחד עם גרגירי אבק שגם
נפלטים ,ולחץ הקרינה מהשמש )וגם רוח
השמש( דוחפות אותם ומפזרות אותם מה
שיוצר זנב מאחורי השביטים.
השביטים יכולים להתאדות לגמרי
אחרי כמה סיבובים
סביב השמש או להתנגש בה או
בגופים אחרים במערכת השמש.
ישנן עדויות גם לשביטים סביב
שמשות אחרות ,למשל ע״י בליעה
משתנה ) Ca IIרבות( מספקטרום
הכוכבים ,כאשר השביטים עוברים
בינינו לבין הכוכב.

פעמים רבות ניתן לראות
בעין בקושי מזויינת
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Kuiper Belt Objects, Trans Neptunian Objects, and Occultations
There are bits of rock and ice, comets and dwarf planets in the Kuiper Belt. Besides Pluto and a bunch of comets, other interesting Kuiper
Belt Objects are Eris, Makemake and Haumea. They are dwarf planets like Pluto

NASA’s website
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גופים קטנים במערכת השמש
גופים קטנים במערכת השמש הם גופים שאינם מתאימים להגדרת כוכב לכת ,להגדרת כוכב לכת ננסי ,וכן הם אינם ירחים של עצם אחר
:במערכת השמש .כל אותם גופים קטנים נותרים מסווגים על פי מיקומם במערכת השמש ,והם מחולקים לשלוש קבוצות עיקריות
.כוכבי לכת מינוריים  -גופים שאינם כוכבי לכת ,אינם כוכבי לכת ננסיים ,אינם שביטים ואינם מטאורואידים
אסטרואידים  -גופים קטנים במערכת השמש הפנימית ,בעיקר בחגורת האסטרואידים שבין מאדים לצדק .בין האסטרואידים יש ◦
גם כאלו שחגים במסלול פנימי יותר ,קרוב לכדור הארץ….
.קנטאורים  -גופים קטנים במערכת השמש התיכונה ,בין צדק לנפטון
◦
גופים טרנס־נפטוניים בחגורת קויפר ובדיסק המפוזר  -כל הגופים שמעבר לכוכב הלכת נפטון ,הנמצאים בחגורת קויפר
◦
.ובדיסק המפוזר
.מטאורואידים  -גופים הקטנים מאסטרואידים וגדולים מחומר בין־כוכבי
שביטים  -גופים קטנים ,שלפחות בחלק ממסלולם יש להם קומה )מעטפת עשויה מקרח ואבק( או "זנב" .המסלול שלהם אליפטי ובעל
.אקסצנטריות גבוהה ,פרבולי או היפרבולי
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1 אסטרונומיה כללית
 חיפוש אחר חיים-  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.
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יצירת פלנטות  -חיפוש אחר חיים
כיוון שמים הם קריטיים לחיים כמו שנאו
מכירים אותם ,יש עניין מיוחד במציאת
הפלנטות בהביטייבל זון.
חיפוש אחר אותות של חיים biomarkers -
חתימות מולקולריות של יצורים ביולוגיים.
למשל  -גם כאשר מתבוניים מהחלל על
כדור הארץ ניתן לזהות חיתמות כאלה שהן
תוצאה של צמחיה למשל .ישנה קפיצה
באזור  7000אנגסטרם בספטרום המוחזר
מכדוה״ הנקראית ,red edge
שנגרמת ע״ מולקולת הכלורופיל בצמחים.
במקרה של כדוה״א משערים כי הגזים
והנוזלים הגיעו כנראה מהתנגשויות עם
גופים אחרים.

Copyright: Credit: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo
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יצירת פלנטות  -חיפוש אחר חיים
כיוון שמים הם קריטיים לחיים כמו שנאו
מכירים אותם ,יש עניין מיוחד במציאת
הפלנטות בהביטייבל זון.
חיפוש אחר אותות של חיים biomarkers -
חתימות מולקולריות של יצורים ביולוגיים.
למשל  -גם כאשר מתבוניים מהחלל על
כדור הארץ ניתן לזהות חיתמות כאלה שהן
תוצאה של צמחיה למשל .ישנה קפיצה
באזור  7000אנגסטרם בספטרום המוחזר
מכדוה״ הנקראית ,red edge
שנגרמת ע״ מולקולת הכלורופיל
בצמחים )למעשה ״סוף״ תחום הבליעה של
הכלורופיל(.

https://www.komar.de/en/into-the-jungle.html

אסטרונומיה כללית 1
יצירת פלנטות  -חיפוש אחר חיים
אולם ממרחק גדול יהיה מאוד קשה לצפות בסיגנל זה,
ובמקום אפשר לחפש מולקולות אחרות אשר בעוד אינן
ביולוגיות  -מצביעות על התכנות חיים .חמצן לדוגמה.
נוכחות חמצן מולקולרי באטמוספירה מצביעה
שהאטמוספירה מחוץ לשיווי משקל .חמצן אינו יכול
להיות באטמוספירה זמן רב אלא אם יש מקרו שמחדש
אותו כל הזמן .אחרת החמצן מגיב עם סלעים ויעלם
תוך כמליון שנה.
זה כבר אות שניתן לחש בבליעה של פלנטה כאשר
בליקוי עם כוכב ,אם כי עדיין האות יהיה חלש מאוד
ביחס לרקע.

https://www.komar.de/en/into-the-jungle.html

מולקולות נוספות שיכולות לשמש לכך  -ואולי קשורות לתהליכי ביולוגיים הם למשל
אמוניה ,מתאן ,או פחמן דו חמצני  -אך אלו נוצרות גם בתהליכים לא ביולוגיים ולכן לא
בהכרח מצביעות על חיים.

1 אסטרונומיה כללית
 חיפוש אחר חיים- יצירת פלנטות

Screen shot of the screensaver for SETI@home, a distributed computing project in which volunteers donate idle computer power to analyze
radio signals for signs of extraterrestrial intelligence.

אסטרונומיה כללית 1
יצירת פלנטות  -חיפוש אחר חיים

פרופ' ג'רי אקמן ,שהיה אז ממנהלי "האוזן הגדולה" ,טלסקופ הרדיו של אוניברסיטת המדינה של אוהיו ,נתקל בנייר שנפלט לפתע על ידי מחשב התצפית .על הפלט הופיע
אות ,והפרופסור הנדהם הוסיף בשולי הפלט ,בכתב ידו ,את המילה "וואו" .אות זה נקרא בשם אות ה"וואו!"" .האות היה בצורת פס מאוד צר ,כזה שחברה
אינטליגנטית יכולה ליצור" משחזר אסטרונום הרדיו רוב דיקסון ,ראש "האוזן הגדולה" היום" .זה הגיע מדרך מאוד ארוכה ,ונמשך  37שניות" .אבל כל התצפיות
.שכוונו מאז לעבר אותה נקודה שממנה הגיע האות ,לא הצליחו לאתרו פעם נוספת )וויקיפדיה(.

1 אסטרונומיה כללית
! השמש- מערכת השמש
 מיליון מעלות במרכזה15.7 -כ
 בפוטוספירה5800

Cornona

 מחזוריות, סערות שמש, רוחות, קורונה,(כתמי שמש )תוצאה של פעילות מגנטית חזקה על פני השמש
The Sun's corona extends millions of kilometres into outer space and is most easily seen during a total solar eclipse, but it is also observable with a coronagraph
The solar wind is a stream of charged particles released from the upper atmosphere of the Sun, called the corona. This plasma mostly consists
of electrons, protons and alpha particles with kinetic energy between 0.5 and 10 keV. The composition of the solar wind plasma also includes a mixture of materials
found in the solar plasma: trace amounts of heavy ions and atomic nuclei C, N, O, Ne, Mg, Si, S, and Fe. There are also rarer traces of some other nuclei and
isotopes such as P, Ti, Cr, Ni, Fe 54 and 56, and Ni 58,60,62.[2] Embedded within the solar-wind plasma is the interplanetary magnetic field.[3]

The solar cycle or solar magnetic activity cycle is a nearly periodic 11-year change in the Sun's activity measured in terms of variations in the number of
observed sunspots on the solar surface. Sunspots have been observed since the early 17th century and the sunspot time series is the longest continuously
observed (recorded) time series of any natural phenomena.

The Maunder Minimum, also known as the "prolonged sunspot minimum", is the name used for the period around 1645 to 1715 during
which sunspots became exceedingly rare, as was then noted by solar observers.
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From web - mostly by HST, Galex
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גלקסיות הן אוסף של סדר גודל  10^7-10^11כוכבים ,בעקרון )למעט יוצאי דופן שנזכיר( רק שם
נמצאים כוכבים .כלומר כוכבים ,ומערכות שמש כמו שלמדנו עד כה ,נמצאים יחדיו בריכוזים
עצומים הנקראים גלקסיות .כנראה שאלו היו ענני גז גדולים שקרבו ,עברו פרגמנטיציה ויצרו
כוכבים .כך גם שביל החלב  -הגלקסיה שלנו.

אסטרונומיה כללית 1
גלקסיות  -שביל החלב וגלקסיות נוספות ,צבירי גלקסיות
)מבוסס בעיקר על פרק  7בספר של דן מעוז(

קצת היסטוריה :למעשה רק במאה שנים האחרונות גילינו שיש עוד גלקסיות מלבד שביל
החלב.
לפני כן לא היה ברור האם ערפיליות שנראות בשמיים  -אוספי כוכבים שכיום אנו מבינים
שהן גלקסיות מחוץ לשביל החלב  -הן בתוך שביל החלב או מחוצה לו .זה היה ה״ויכוח
הגדול״The great debate .

https://www.knutlundmark.se/index.php/en/the-scientist/the-great-debate

cnn.com

1 אסטרונומיה כללית
 צבירי גלקסיות, שביל החלב וגלקסיות נוספות- גלקסיות
( בספר של דן מעוז7 )מבוסס בעיקר על פרק
1920

Heber D Curtis and Harlow Shapley

https://www.knutlundmark.se/index.php/en/the-scientist/the-great-debate
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ערפיליות אלו נקראו הרבה פעמים גם
”-“island universes
מעיין איים של יקומים נפרדים מאיתנו.
הויכוח הוכרע באזור  1924אחרי שאדווין
האבל מדד  cephiedsבגלקסיות אלה
והסיק מהperiod luminosit relation
את מרחקם מאיתנו והבין כי הם חייבים
להיות גופים  ,גלקסיות נוספות ,מחוץ
לשביל החלב.

Period of days to months
Are Standard Candles

1908 by Henrietta Swan Leavitt
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שביל החלב the milky way, via lactea

Credit: ESO/P. Horálek
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שביל החלב -מבנה

)Source: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech
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ממעוז

הגלקסיה שלנו ,וכך גם גלקסיות ספירליות נוספות  -מורכבת מכמה רכיבים :דיסק שטוח
של כוכבים ,המראה מבנה צפיפות ספירלי או זרועות ספירליות
ליבה  bulgeשל כוכבים במרכז ,הילה  haloשל גז כוכבים וצבירי כוכבים כדוריים ,חור
שחור מסיבי מרכזי ,קרניים קוסמיות  -חלקיקים אנרגטיים בעיקר פרוטונים ,גרעיני
אטומים ואלקטרונים ,הכבולים בשדה המגנטי של הדיסק,
והילה אפלה המורכבת כנראה מחומר אפל והרבה יותר גדולה מאזור החומר הנראה.
השמש נמצאת בדסקה ,כ 8-קילופארסק ממרכז הגלקסיה )ניתן להעריך זאת למשל ע״
מדידית המרחקים לצבירים כדוריים וקביעת מרכז התפלגותם ,או מגודלם הזויתי של
מסלולי כוכבים סביב מרכז הגלקסיה.
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ממעוז

מהירות סיבוב הגלקסיה סביב עצמה במיקומה של השמש הוא כ 240ק״מ בשניה  .לשמש
מהירות רנדומלית נוספת של כ 15ק״מ לשניה בנוסף.
כלומר הזמן להשלים סיבוב הוא בערך  2x10^8שנים .מסת הגלקסיה:

בתוך רדיוס האורביט של השמש,
כאשר חצי מהמסה בערך היא בכוכבים,
עם כוכב טיפיקלי של חצי מסת שמש.
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ממעוז

מהירות סיבוב הגלקסיה סביב עצמה במיקומה של השמש הוא כ 240ק״מ בשניה  .לשמש
מהירות רנדומלית נוספת של כ 15ק״מ לשניה בנוסף.
כלומר הזמן להשלים סיבוב הוא בערך  2x10^8שנים .מסת הגלקסיה:
מתאים בקירוב לא רע גם לדיסק עם ) v(rקבוע כמו של שביל החלב

בתוך רדיוס האורביט של השמש,
כאשר חצי מהמסה בערך היא בכוכבים,
עם כוכב טיפיקלי של חצי מסת שמש.
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שביל החלב -הדסקה
מבנה הדיסקה בקירוב נופל אקספוננציאלית גם כפונקציה של המרחק מהמרכז וגם כפונקציה של
הגובה מעל או מתחת לדיסק כלומר:

סקלת האורך של הדסקה היא  2.5קילופארסק )ךכן השמש בחלק החיצוני יחסית של הדסקה( .סקלת
הגובה היא כ 400פארסק עבור כוכבים זקנים יותר בדסקה וכ 130פארסק עבור גז ואבק בה .השמש
נמצאת בערך  25פארסק מעל מישור מרכז הדסקה .מסת הדסקה בתוך סקלת-דסקה אחת הוא:
כאשר הרוב בכוכבים וכעשרה אחוז בגז .כלומר בערך  2x10^10כוכבים וצפיפות ממוצעת של:
המרחק הממוצע בין כוכבים לכן הוא:
זמן ההליכה החופשי  mean free path ,כלומר בכדי שמרכזיהם יעבור זה ליד זה בפחות משני רדיוסי
כוכב הוא
ונקבל זמן בין התנגשויות )בהזנחת כבידה(:

מה שארוך מגיל היקום.
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בפועל המשיכה בין כוכבים מגדילה את חתך הפעולה האפקטיבי כך ,כאשר המהירות הרנדומלית היא
מסדר גודל  20ק״מ /שניה ,.ומהירות הבריחה היא זו מפני הכוכב.
עבור השמש מהירות הבריחה היא כ 620ק״מ שניה מה שמגדיל למשל את חתך הפעולה פי  1000ממה
שרשמנו קודם .על כן גם כך התנגשויות בין כוכבים הן נדירות.
זה יכול להיות שונה באזורים צפופים יותר.
בנוסף  -אם ניקח בחשבון את כל חתך הפעולה של מערכת שמש ,אזי הסיכוי גדל ממש כך שנראה
שהרבה מערככות שמש )או פרוטו פלנטרי דיסקס  -בשלב הראשוני( הופרעו על-ידי כוכבים שעברו ליד.
מבנה הזרועות הספירליות בצפיפות הדסקה ברור כל כך כי שם יש יותר יצירת כוכבים וכך קל לנו
לראותו .לכן פעמים רבות אנו רואים אזורי  HIIהעוקבים אחרי מבנה הזרועות.
בדסקה שילוב של כוכבים צעירים שנוצרו לא מזמן עם כוכבים
ותיקים יותר סדר גודל של  5מילארד שנים וגם כוכבים זקנים סדר
גודל של  10מילארד שנים.
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דבר מעניין נוסף הוא שכנראה שהזרועות הספירליות הן מבנים
כמעט קבועים יחסית במרחב דרכם הכוכבים נעים כשהם
מקיפים את הגלקסיה .אופציה נוספת היא שהם משנים את
מיקומם במרחב אך עדיין קיימים כמכלול.
כיוון שכוכבים הקרובים יותר למרכז נעים מהר יותר ,כך שזמן
המחזור קצר יותר ,המבנה הספירלי היה נהרס מזמן אם הזרועוצ
היו נעות עם הכוכבים.
ההסבר הנפוץ הוא מעין גלי צפיפות ספירליים שנובעים מכל מיני
מהירויות של כוכבים.
דוגמה שניתנת בספר של דני למקבילה לגלל צפיפות הם פקקי
תנועה .ייתכן שאפקטים נוספים בפעולה כרן גם כמובן.
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שביל החלב -הבאלג׳
הבאלג׳ הינו כדורי או ספירואידאל ,
הרכיב הכוכבי מורכב כמובן מכוכבים.
גודלו הטיפיקלי כ.kpc 1
צפיפות דועכת כמו הרדיוס במינוס שלוש:

הרכיב הגזי-כוכבי גודלו כ .kpc 50כ 200צבירים
כדוריים גם הם נמצאים בבאלג׳ ועוקבים אחר
אותה התפלגות.
הכוכבים בבאלג׳ הינם כוכבים זקנים ,ונוצרו
כשאר היו מעט מתכות בסביבה.
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שביל החלב -מרכז הגלקסיה
מרכז הגלקסיה שלנו נלמד במגוון אורכי
גל ,ומכיל גז אטומי ומולקולרי
בקונפיגורציות שונות ,צפיפות כוכבים
גבוהה ,צבירי כוכבים צעירים ורמננטס של
סופרנובות.
ממדידות של כוכבים הנעים סביב נקודה
בלתי נראית במרכז הגלקסיה אנו יודעים
כי במרכזה ישנו חור שחור מסיביSgr A* ,
)פרס נובל לפני חודש!(  -גודלו כ 4x10^6
מסות שמש.

אסטרונומיה כללית 1
גלקסיות  -שביל החלב וגלקסיות נוספות ,צבירי גלקסיות
)מבוסס בעיקר על פרק  7בספר של דן מעוז(
שביל החלב -מרכז הגלקסיה
אנו רואים גם פליטה חזקה ב X-rayורדיו,
כנראה מדסקת הספיחה סביב החור
השחור  -בה נפלטת האנרגיה
הגרביטציונית במנגנון שעוד לא ברור
לחלוטין.

כנראה שחורים שחורים מסיביים
נמצאים בכל מרכזי הגלקסיות ,ויכולים
להגיע גם ל -10^9מסות שמש.
לא ברור עדיין אם הם תוצר של הווצרות
הגלקסיה או אם הם משפיעים
אקטיביים בהווצרותה וצורתה.
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שביל החלב -ההילה האפלה
אבן דרך היסטורית משמעותית
ההילה האפלה סביב גלקסיות היא אחת אולי
משלוש ההוכחות החותכות ביותר שלנו לקיומו
של החומר האפל )או לבעיית המסה החסרה
לכל הפחות(.
ע״ מדידות מהירויות הכוכבים סביב מרכז
הגלקסיה .ניתן למדוד מהירויות בעזרת אפשקט
דופלר כמובן .עקוnות מהירות ) v(rבד״כ נמדדות
בעזרת קווי באלמר מאזורי יצירת כוכבים ,קווי
 HI 21ס״מ מענני מימן מולקולרי ,או קווי
בליעה בספקטרום כוכבים ,ופליטה מולקולרית
ממולקולות .CO
Vera Rubin

עקומת מהירות אופיינית:
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שביל החלב -ההילה האפלה
אבן דרך היסטורית משמעותית

Vera Rubin
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שביל החלב -ההילה האפלה
הממצא החשוב הוא שברדיוסים גדולים ,עקומת
האור משתטחת ,ונשארצת שטוחה עד לפאתי
הגלקסיה לפחות איפה שכמעט אין כוכבים ,
בעוד אם המסה הייתה עוקבת אחרי האור
בגלקסיה כלומר אחרי היכן שיש גז וכוכבים,
היינו מצפים כי רוב המסה של הגלקסיה תהיה
בתוך רדיוס מסויים ואחריו עקומת האור צריכה
ליפול כמו אחד חלקי שורש  ,rכמו מחוץ למסה
נקודתית.
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שביל החלב -ההילה האפלה
הממצא החשוב הוא שברדיוסים גדולים ,עקומת
האור משתטחת ,ונשארצת שטוחה עד לפאתי
הגלקסיה לפחות איפה שכמעט אין כוכבים ,
בעוד אם המסה הייתה עוקבת אחרי האור
בגלקסיה כלומר אחרי היכן שיש גז וכוכבים,
היינו מצפים כי רוב המסה של הגלקסיה תהיה
בתוך רדיוס מסויים ואחריו עקומת האור צריכה
ליפול כמו אחד חלקי שורש  ,rכמו מחוץ למסה
נקודתית.
נזכור:
אזי אם המהירות קבועה:
כלומר המסה ממשיכה לגדול עם הרדיוס גם מעבר להיכן שאנו רואים את האור נופל ,מה
שמצביע על מעין הילה אפלה.
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שביל החלב -ההילה האפלה
כלומר המסה ממשיכה לגדול עם הרדיוס גם
מעבר להיכן שאנו רואים את האור נופל ,מה
שמצביע על מעין הילה אפלה.
בגלקסיית שביל החלב למשל העקומה
ממשיכה שטוח עד כ 30קילופארסק ,בערך
עשר סקלות דיסק.
כלומר סך המסה של הגלקסיה היא בערך
פי  10ממה שרואים בסקלת דיסק ,כלומר
 80-90%ממסת הגלקסיה  -סדר גודל
 10^12מסות שמש ,היא אפלה.
מהקשר בין מסה לצפיפות נקבל:
ולכן פרופיל המסה של ההילה )או של הגלקסיה בחלקים החיצוניים( הוא:

וויקיפדיה
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החומר האפל
אחת התעלומות הגדולות של הפיסיקה כיום ואסטרונומיה/אסטרופיסיקה בפרט.
מה יכול להיות החומר האפל?
גז אטומי :היה קורן באופן חזק ב 21ס״מ
גז מולקולרי :אולי ,אבל גז שכזה יהיה צריך להיות גם דליל מאוד ממתכות בכדי
שלא יקרון  ,COגם קר מאוש שלא יקרון  H2וגם אז ,עדיין נוכל לגלות אותו
כהראה בעזרת קווי בליעה אם יש מקורות רחוקים יותר .לא נראה סביר אך לא
 ruled outלגמרי
גז מיונן :יפלוט ב X-rayוקרינת ברמשטרלונג )כאשר אלקטרונים מתפזרים
מחלקיקים טעונים בגז(.
אבק :היה קורן באינפרא אדום והיה מנחית קרינה מאובייקטי רקע .יחס
המתכות להליום ומימן יהיה אז לא הגיוני.
בעקרון  -חומר בריוני )חומר ״רגיל״(  -כגון גז או אבק  -יפלוט או יבלע קרינה נוכל
לאתרו ברוב המקרים.
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שתי קטגוריות מובילות לחומר האפל הן MACHOs and WIMPs.

MACHOS= Massive Compact Halo Objects
למעשה עצמים המוחזקים כבידתית  -גופים של ממש
בגלקסיה ,כגון כוכבים ,פלנטות ,חורים שחורים ,סלעים ,וכו׳
וכו׳ .נעבור על האופציות:
כוכבי סדרה ראשית  -ברור שלא כי אז יקרנו ונראה אותם.
כנ״ל לגבי ענקיים.
כוכבי ניוטרונים :נוצרים ע״י פיצוץ סופרנובות המפזר הרבה
אלמנטים כבדים לתווך הבין כוכבי  -ועל כן שיעור המתכות היה
צריך להיות הרבה יותר גבוה ממה שאנו מודדים.
חורים שחורים :אולי ,כי אנחנו לא באמת יודעים איך הם נוצרים,
אך אם הם מסיביים מספיק היינו מצפים לראות את השפעתם על
למשל כוכבים בינאריים או השפעות כבידתיות אחרות .עדיין -
יכולים להיות במגוון מסות  -כולל הרבה פחות ממסת שמש -
ועדיין מדברים עליהם כפתרון אפשרי ,אם כי רוב העדויות לא
תומכות בכך כרגע.

https://samaracarecounseling.org/how-do-kids-become-bullies/

אסטרונומיה כללית 1
גלקסיות  -שביל החלב וגלקסיות נוספות ,צבירי גלקסיות
)מבוסס בעיקר על פרק  7בספר של דן מעוז(
החומר האפל

שתי קטגוריות מובילות לחומר האפל הן MACHOs and WIMPs.

MACHOS= Massive Compact Halo Objects
ננסים לבנים :גם כאן בתהליך יצירתם היו צריכות להיות רוחות
חזקות שיעשירו את התווך הבין כוכבי באלמנטים מעט כבדים יותר
)הליום ,פחמן חמצן וכו׳( אשר שיעורם אינו גבוה דיו .גם אין עדות
להילות אדומות )המורכבות מענקים אדומים לפני שלב הננס הלבן(
בגלקסיות רחוקות יותר )שם הכוכבים עדיין צעירים לפני שלב
יצירת הננסים הלבנים( .אך עדיין יד כמה חורים בפאזל והפתרון
אינו נשלל לחלוטין.
ננסים חומים ופלנטות :בין מסת צדק ועד כ 0.07מסות שמש )לפני
שמימן יכול להיות מותך(.הם פולטים מעט מאוד קרינה ולא
מעשירים את התווך הבין כוכבי .על כן מועמדים מצויינים ,אך ניסוי
ארוך טווח של מיקרו עידוש כבידתי שלל אותם .עוד מעט נדבר על
ניסוי זה.

https://samaracarecounseling.org/how-do-kids-become-bullies/
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WIMPS= Weakly Interacting Massive particles
למעשה לא רק ווימפס רלוונטים בקטגוריה זו אלא בכלל אפשר לדבר על חלקיקים אלמנטריים
כחומר אפל .נבחן כמה אופציות:
אלקטרונים ופרוטונים :למעשה זהו פשוט מימן מיונן  -וכבר ראינו לא
יכול להיות.
ניוטרונים :ניורטונים דועכים לאלקטרונים ופרוטונים תוך כ 15דקות,
כך שגם נשלל.
ניוטרינים מסיביים :לניוטרינים מסה קטנה מאוד ,ולא ברור אם
מספיק מסיבית בכדי להיות חלק מהחומר האפל .כמו כן מהירותם
היחסותית גם היא מהווה בעיה במודלים של הווצרות גלקסיות הם
החומר האפל .עם זאת עדיין אופציה שלא נשללה לחלוטין.
ווימפס :חליקים שלא נכללים במודל הסטנדטרי .יש מגוון חלקייקם
כאלו שנהגו כקנדידטים אך עד כה לא נמצאו .כיוון שהם
באינטראקציה חלשה הם אינם קורנים קרינה אלקטרומגנטית .הם
בעלי מסה יחסית גדולה ולכן נעיים לאט )״קרים״ 9בפוטנציאל
הכבידתי של הגלקסיה .חלק מהחלקייק הללו נקראים לפעמים
.axions

https://samaracarecounseling.org/how-do-kids-become-bullies/
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חומר אפל  -ניסוי המיקרו-עידוש אל עבר הענן המגלני ובאלג׳ הגלקסיה
ראינו כי כאשר אובייקט מסיבי עובר בינינו לבין כוכב רחוק יותר ,נקבל
עקומת הגברה כתוצאה מעידוש כבידתי ע״י הגוף .אם נצפה בשדה
בשמיים אשר בו צפיפות גדולה של כוכבים בתור רקע ,אזי יהיה לנו
סיכוי גדול יותר לצפות באירועים כאלה .אם נספור כמה אירועים ישלי
ומה מסות הגופים המעדשים ,נוכל לעשות סטטיסטיקה ולראות האם
יש מספיק גופים נקודתיים במסה של פלנטות למשל .ניסוי זה יבדוק
האם ההילה האפלה של שביל החלב עשויה מאצ׳וז.

http://ogle.astrouw.edu.pl/cont/4_main/oth/ogle1/
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חומר אפל  -ניסוי המיקרו-עידוש אל עבר הענן המגלני ובאלג׳ הגלקסיה
נתבונן בענן המגלני הגדול )העננים המגלנים הם לווינים של שביל
החלב( ,הנמא במרחק  50קילו-פארסק משביל החלב .קרוב מספיק כך
שכוכבים אינדיבידואלים בו יכולים להראות.

ESO/S. Brunier - ESO

נניח שהילת שביל החלב מגיעה עד לענן המגלני ועשויה מאצ׳וז במסה  mאזי צפיפותם המספרית:
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רגע נתון ,כוכב בענן המגלני יוגבר בפקטור  1.34לפחות אם יעבור בתוך רדיוס איינשטיין של
מאצ׳ו העובר בינינו לבינו .ניתן להגדיר את חתך הפעולה למעבר שכזה:

מספר המטרות שיעבור בקו ראיה לכוכב בענן המגלני
כיוון שבמציאות גם  nוגם סיגמה משתנים עם המרחק עלינו לרשום:
אם כי גם הקירוב מספיק לנו .אם נציב נקבל:
עידוש יעיל אם העדשה היא בערך בחצי הדרך בינינו לבים המקור .נאמץ זאת ונקבל:
כאשר השתמשנו בכך שמהירות הגלקסיה היא קבועה.
 v(r)^2=GM(r)/rנציב את מהירות הסיבוב של הגלקסיה ונקבל:

זהו מספר אירועי העידוש הצפוי בכל רגע נתון עבור כוכב בענן המגלני
 ,אם ההילה מורכבת ממאצ׳ו )שימו לב אין תלות במסה של המאצ׳ו רק צריך להיות מסיבי מספיק ליצור עידוש(.
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נציב עוד ערכים רלוונטים )כגון הרדיוס איינשטיין של מאצ׳ו במסת שמש( ונקבל את סקלת
הזמן של אירוע עידוש שכזה:

או עבור מסות צדק:
אם כך הניסוי הוא לעקוב )לעשות מוניטורינג( אחרי הענן המגלני במשך כחמש שנים  -בענן  10^7כוכבים.
בכל רגע נתון  -אם ההילה מורכבת מכוכבים ,אמורים להיות כעשרה מקרי עידוש בכל רגע נתון.
אם המאצ׳וז הם מסדר גודל מסות שמש נצפה לקבל בסה״כ x5x2=100 10אירועי עידוש במשך החמש שנים,
עם זמן עידוש של חצי שנה.
עבור מסות צדק נקבל  10x5x52=2600אירועים של כשבוע.
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הניסוי רץ כבר שלושה עשורים .יש כמה קבוצות שעשו ניסויים כאלו גם אל עבר העננים המגלניים וגם על עבר
הבאלג׳ של הגלקסיה .שמות מפורמים הם  OGLE, MOA, EROSועוד
משתמשים בטלסקופ קטן של כ 1מטר )זול יותר ומספיק למטרה זו( עם שדה ראיה רחב מאוד בכדי לתפוס
כמה שיותר כוכבים בזמן נתון .ומודדים עקומות אור בזמן למיליוני כוכבים בעזרת מחשב .נמצאו רק אירועי
עידוש ספורים  -הרבה מתחת לתחזית מאשר אם ההילה האפלה הייתה עשויה ממאצו׳ז ויותר מתאים למה
שאנו מצפים מגופים שהם לא חומר אפל .זמני עידוש של בין חודש לכמה חודשים המתאימים למסות של
 1-0.1מסות שמש .כלומר מאצ׳וז בטווח המסות הרללונטי לא יכולות להיות ההסבר לחומר האפל.

בחזית הווימפס ישנם כמה ניסויים תת קרקעיים
אשר מחפשים עדויות לחומר אפל מסוג זה אך עד
כה ללא הצלחה.

Oguri +2018
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שינויים בפיסיקה במקום חומר אפל  -הסברים אלטרנטיביים
פתרון נוסף שהוצע לבעיית המסה החסרה )או עקומת הסיבוב ובעיות נוספות שנראה בהמשך( הם שינויים לתורת הכבידה של ניוטון .כלומר במקום ״להמציא״ סוג
חומר חדש ובלתי נראה סביר או אפשרי כי איננו מבינים את הפיסיקה הרלוונטית.
יש מגוון תאוריות שמנסות לעשות זאת עם שתיים שנלקחות ברצינות ושתיהן הובאו ע״ חוקרים ישראלים )בקנשטיין ,מילגרום(.

)Modified Newtonian Dynamics (MoND
באפשרות זו ייתכן והחק השני של ניוטון אינו תקף בתאוצות נמוכות במיוחד כגון אלו שקיימות בהילות גלקסיות .את חוקי ניוטון בחנו רק במערכת השמש שם למשל,
התאוצה הצנטריפטלית של כדוה״א היא:

וברור כי ברדיוסים גדולים יותר תהיה עוד יותר קטנה .הצורה האלטרנטיבית כולל תאוצה אופיינית

ותאוצת השמש בתנועתה סביב מרכז הגלקסיה:

שגודלה נקבע אמפירית מתצפיות עקומות סיבוב .בתאוצות הקטנות משמעותית מאוצה זו ,החק השני של ניוטון בתורת מונד הינו:

מה שמוביל לעקומת סיבוב שטוחה )תראו בתרגול/תרגיל( .כרגע יש כמה בעיות לתיאוריות אלו אשר לא מצליחות לנסביר מגוון תופעות  -כולל vורסיות יחסותיות
שלהן  -אך הן עדיין רעיון יפה מאוד.
בבית תנסו לקבל ביטוי המתאים גם לתאוצות רגילות וגם לתאוצות נמוכות על בסיס זה.

