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•

בשיעור שעבר סיימנו ״פלנטות״ ומערכת השמש  -דיברנו על גופים שונים במערכת
השמש  -מהשמש עצמה והפלנטות ועד גופים קטנים יותר כמו גופי חגורת קויפר
 ,TNOs,KBOsחגורת האסטרואידים ,ענן אורט ,שביטים ,וכו׳.

•

עשינו השלמה לגאג ריי ברסטס

•

והתחלנו לדבר על גלקסיות  -במיוחד על שביל החלב ,על המבנה שלה ,חומר אפל
וקנדידטים אפשריים )ווימפס ומאצ׳וז( ,ניסוי המיקרו עידוש הכבידתי ,ושינוי התורה
הניוטונית  -מונד

•

היום :ממשיכים עם גלקסיות .בעיקר מהספר של מעוז  -פרק  7המהווה היכרות עם
גלקסיות .אני כן רוצה ומתכנן לעשות זאת באופן יותר מעמיק בהמשך.

•
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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.
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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
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 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

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.

Taken from Schneider’s book

אסטרונומיה כללית 1
סוגי גלקסיות

From web - mostly by HST, Galex
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את סוגי הגלקסיות הנפוצים ניתן לחלק על פי צורתם )ומיד נראה כי חלוקה זו היא בעלת משמעויות חשובות
נוספות(  ,לשלושה סוגים :גלקסיות ספירליות  -כמו שביל החלב  -אשר מרכיביהן העיקריים הן באלג׳ ,דיסקה
והילה אפלה .ניתן לסווגן לתת קטגוריות ע״פ מידת הנוכחות של המרכיבים השונים  -לדוגמה אלה עם באלג׳
ודיסק נוכחים מאוד ,לכאלה ללא באלג׳ כלל .בסיפרליות רבות לעתים גם יש ״בר״ במרכז.

הסוג השני הינו גלקסיות אליפטיות .בגלקסיות אלה אין דיסק ובמובנים רבים הן דומות לבאלג׳ של ספירליות .בניגוד
לכוכבים בגלקסיה ספירלית בה מסלול תנועתם די קבוע לדסקה ומבצעים מסלולים עגולים יחסית מסביב למרכז,
בגלקסיה אליפטית המסלולים הם רנדומליים יותר וכוללים מגוון אקסנטריסיטיז וזוויות אינקליניישן .הגלקסיות
האליפטיות מכילות בעיקר כוכבים זקנים ומעט מאוד גז ואבק .הן ״זקנות״ יותר .אליפטיות מהווות את הגלקסיות
המסיביות ביותר ביקום.
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הסוג האחרון הוא גלקסיות אי-רגולריות .הענן המגלני הגדול הינו דוגמה טובה .לאירגולריות יוצרות
כוכבים באופן פעיל ואכלוסיית כוכביהן צעירה .אך אין להם דיסק מוגדר ולא ברור עד כמה יש לה
הילה אפלה משמעותית.
לא ברור מדוע ישנם שלוה סוגים עיקריים של גלקסיות או מתי נקבעו הפרמטרים )האם בזמן הווצרות,
האם זה מסלול התפתחותי( ויש מגוון תרחישים שהוצעו.

Credit: Zdenek Bardon/ESO
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גלקסיות מכל סוג מגיעות במגוון בהירויות ,מסות ,וגדלים .את הבהירות )למעשה את השטף( אנו יכולים למדוד
באופן הישיר ביותר .את פונקציית הבהירות
Luminosity functionניתן לתאר בקירוב טוב ע״י פונקציית שכטר  ,1976המתארת את מספר הגלקסיות פר נפח עם
בהירות באינטרוול  dLסביב :L
כלומר יש הרבה יותר גלקסיות חיוורות והרבה פחות גלקסיות בהירות ..ישנה בהירות אופיינית ,בערך

מעל בהירות זו הexponential cutoﬀ
מראה כי גלקסיות בהירות מאוד נהיות
נדירות מאוד.
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גם לגלקסיית שביל החלב וגם לגלקסיית אנדרומדה השכנה שלנו ,לשתיהן בערך בהירות של *.L
הצפיפות האופיינית של גלקסיות עם בהירויות בתחום

כלומר יש בממוצע בערך גלקסית * Lאחת בכל  .100 Mpc^3או מרחק ממוצע של כ 5 Mpc-בין שתי גלקסיות
גדולות .נוכל לחזור על החישוב זעשינו לבדוק מה הסיכוי של כוכבים להתנגש ,עבור גלקסיות הפעם .נקח רדיוס
אופיני של חמישים קילופארסק ,ומהירות יחסית בים גלקסיות של  500ק״מ לשני ,ואת הצפיפות כמובן הערך
מפונקצית שכטר שציינו:

כלומר בזמן היקום 10^10 ,שנים ,רק אחת מ 500גלקסיות אמורה לעבור התנגשות שכזו .במציאות השיעור גבוה
יותר מכיוון שגלקביות נוטות להתאחד בחלל כלומר להמצא בריכוזים גבוהים במקומות אחדים ובריכוזים פחותים
במקומות אחריםClustering .
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כאשר גלקסיות מתנגשות ,הכוכבים בעקרון לא מתנגשים זה עם זה בשל אותו חישבו שעשינו שהראה שכוכבים
בתוך אותה גלקסיה בקושי מתנגשים .הצפיפויות וחתך הפעולה קטנים מדי.
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כאשר גלקסיות נופלות זו אל עבר זו הן בעצם בנפילה חופשית ולכן לא מרגישות את המשיכה של הגלקסיה השניה
 אך כוכבים בגלקסיה אחת מרגישים את השדה הכביתי המשתנה של הגלקסיה השניהולכן ירגיש כוחות גאותשיכולים לשבש את המסלולים של הכוכבים או אף לקרוע אותם לחלוטין מגלקסיית האם.
 Tidal streamsשכלאו נראים בהרבה
התנגשויות של גלקסיות.
העבודה של כוחות הגאות יכולה לקחת מספיק
אנרגיה קינטית מהתנועה בין שתי הגלקסיות
שהאינראקציה תסתיים לבסוף בהתמזגות שלהן
 .mergerאחד מהרעיונות המקובלים ליצירת גלקסיות
אליפטיות הינו כי הם תוצאה של התמזגויות של זוגות
גלקסיות.
התנגשויות גלקסיות הרבה פעמים מעודדות קריסת
הענן והווצרות כוכבים אינטנסיבית.
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 סימולציות- התנגשויות גלקסיות

https://www.youtube.com/watch?v=Jsqh-kNMxoM

https://www.youtube.com/watch?v=C0XNyTp5brM

https://vimeo.com/32176781

Galaxy formation:

https://www.youtube.com/watch?v=O674AZ_UKZk
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גרעיני גלקסיות פעילים  AGNוקווזארים
ראינו כי חורים שחורים מסדר גודל מיליון עד מיליארדי מסות שמש הם מפוצים במרכזי גלקסיות גדולות .בגלסיות
אלה אין חוסר בגז  -חומר נזרק גם מכוכבים בשלבי התפתחותם השונים או אולי אם חולפים ליד החור השחור כך
שהוא יכול ״לקרוע״ אותם ע״ כוחות גאות  .כלומר ,אנו מצפים כי החורים השחורים המסיביים יספחו חומר.
אמנ החומר הנספח הינו שונה מהתרחישים שתוארו בקצרה מאוד קודם לכן במערכות בינאריות באינטראקציה ,אך
הרעיון זהה .כלומר גם כאן מדברים למשל על בהירות אדינגטון  -בהיהירות המקסימלית שיכול להתקבל מדסקת
ספיחה
עבור מסות של 10^6-10^9מסות שמש אנו יכולים לצפות לבהירויות של עד  - 10^47 erg/sבהירים יותר מהגלקסיה
כולה.
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אכן ,כמה אחוזים מהגלקסיות ניתן לסווגן כפבעלי  active galactic nucleiכלומר גרעיני גלקסיות עם בהירות גדולה
אשר מקורה אינו בכוכבים.
ניתן להבין כי הקרינה היא מגורם כזה שכן היא חזקה באורכי גל קצרי ממקום מרוכז במרכזי הגלקסיות  -אזורים
כה קטנים אשר לא ניתן להפרידם זוויתית בטלסקופ ,והתפלגות הספקטרום שלהם שונה משל כוכבים  -עם
בהירויות גדולות ברדיוx-rayy ,ובקריי גאמא לעתים .הרבה פעמים רואים סילונים של חומר העפים מן הגרעין -
פעמים רבות במהירויות יחסותיות ,ופולטים קרינת סינכוטרון )הסילונים נחשבים גם אחד המקורות לקרניים
קוסמיות החזקות ביותר שמגיעות לכדוה״א(; ישנם קווי פליטה חזקים מעוררות של הגז ליד החור השחור אשר
מציעים מקור יינון לא כוכבי -קווי הפליטה רחבים מאוד  -עשרות אלפי ק״מ לשניה ,מה שמצביע על כך שהם
מגיעים מפוטנציאל כבידתי עמוק מאוד ,וכן נראית השתנות של הבהירות בכל אורכי הגל בסקלות זמן שונות מדקות
לעשורים.
קשה להסביר תופעות אלו שלא ע״ ספיחה לחור שחור מסיבי מרכזי.

מדוע רואים רק אחד?
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שינוי משמעותי בבהירות בסקלת זמן של שעה מרמז על סקלת גודל של פחות משעת אור אחת:

כלומר בהירות עצומה  -השקולה לזו של גלקסיה שלמה או אף יותר מכך  -מיוצרת באזור הקטן ממערכת השמש.
הסילונים שראינו נעים במהירויות יחסותיות של בין  0.1c-cואורכן יכול להגיע ל ,Mpcכלומר שלושה מיליון שנות
אור .זה מרמז על כך שהגרעין היה צריך להיות פעיל לפחות
ולכן ייצר אנרגיה של
האנרגיה חייבת להיות שווה ליעילות הקרינה כפול מסת המנוחה של המסה המעורבת בתהליך:
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כלומר אם  AGNהיו מיוצרים ע״י תהליכים גרעיניים כמו כוכבים של הנצילות היא  0.007הייתה צריכה להיות מסה
של לפחות 10^10מסות שמש ,כמו כל הגלקסיה .לעומת זאת אם מדובר בספיחה ע״י חור שחור הנצילות היא גבוה
יותר בסדר גודל 0.057 ,ולכן צריך רק  - 10^9בדיוק כמו שרואים לפעמים בגרעיני גלקסיות מסיביים.

אסטרונומיה כללית 1
גלקסיות  -שביל החלב וגלקסיות נוספות ,צבירי גלקסיות
)מבוסס בעיקר על פרק  7בספר של דן מעוז(
AGNsמסווגים לכמה וכמה סוגים שונים השונים בפרטיהם  -כמה מהסוגים המוכרים יותר הם Seyefert gaaxies,
radio galaxies, BL-Lacertae objects, and quasars
וגם תחומים אלא יש בהם כמובן תת קטגוריות.חלק מההבדלים הם ייתכן מאוד תוצאה של הטיות שונות ביחס
אלינו .כיוון שדסקת הסיחה אינה סינטרית כדורית אנו נראה דברים שונים מזוויות שונות  -כיוון שהאור שיגיע אלינו
והסתרות שונות .למשל יש את מודל היוניפיקציה:

From Reynolds et al.
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לא לחלוטין ברור גם מדוע רוב החורים השחורים במרכזי גלקסיות אינם פעילים .אפשרות אחת היא שברוב המקרים
התנע הזוויתי הגבוה של גז אינו נותן לו ליפול אל החור השחור .אופציה אחרת היא שהוא נופל אך ״ישירות״ או
בצורה שאינה מייצרת הרבה קרינה כלומר ״לוקח את האנרגיה איתו״(.

Discovery of G2 gas cloud on an accretion course[edit]
First noticed as something unusual in images of the center of the Milky Way in 2002,[50] the gas cloud G2, which has a mass about three times that of Earth, was
confirmed to be likely on a course taking it into the accretion zone of Sgr A* in a paper published in Nature in 2012.[51] Predictions of its orbit suggested it would
make its closest approach to the black hole (a perinigricon) in early 2014, when the cloud was at a distance of just over 3,000 times the radius of the event horizon
(or ≈260 AU, 36 light-hours) from the black hole. G2 has been observed to be disrupting since 2009,[51] and was predicted by some to be completely destroyed by
the encounter, which could have led to a significant brightening of X-ray and other emission from the black hole. Other astronomers suggested the gas cloud could
be hiding a dim star, or a binary star merger product, which would hold it together against the tidal forces of Sgr A*, allowing the ensemble to pass by without any
effect.[52] In addition to the tidal effects on the cloud itself, it was proposed in May 2013[53] that, prior to its perinigricon, G2 might experience multiple close
encounters with members of the black-hole and neutron-star populations thought to orbit near the Galactic Center, offering some insight to the region surrounding
the supermassive black hole at the center of the Milky Way.[54]
The average rate of accretion onto Sgr A* is unusually small for a black hole of its mass[55] and is only detectable because it is so close to Earth. It was thought that
the passage of G2 in 2013 might offer astronomers the chance to learn much more about how material accretes onto supermassive black holes. Several
astronomical facilities observed this closest approach, with observations confirmed with Chandra, XMM, VLA, INTEGRAL, Swift, Fermi and requested
at VLT and Keck.[56]
Simulations of the passage were made before it happened by groups at ESO[57] and Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL).[58]
As the cloud approached the black hole, Dr. Daryl Haggard said "It's exciting to have something that feels more like an experiment", and hoped that the interaction
would produce effects that would provide new information and insights.[59]
Nothing was observed during and after the closest approach of the cloud to the black hole, which was described as a lack of "fireworks" and a "flop".
[60] Astronomers from the UCLA Galactic Center Group published observations obtained on March 19 and 20, 2014, concluding that G2 was still intact (in contrast to
predictions for a simple gas cloud hypothesis) and that the cloud was likely to have a central star.[61]
An analysis published on July 21, 2014, based on observations by the ESO's Very Large Telescope in Chile, concluded alternatively that the cloud, rather than
being isolated, might be a dense clump within a continuous but thinner stream of matter, and would act as a constant breeze on the disk of matter orbiting the black
hole, rather than sudden gusts that would have caused high brightness as they hit, as originally expected. Supporting this hypothesis, G1, a cloud that passed near
the black hole 13 years ago, had an orbit almost identical to G2, consistent with both clouds, and a gas tail thought to be trailing G2, all being denser clumps within
a large single gas stream.[60][62]
Professor Andrea Ghez et al. suggested in 2014 that G2 is not a gas cloud but rather a pair of binary stars that had been orbiting the black hole in tandem and
merged into an extremely large star.[52][63]
Sgr A* is monitored on a daily basis by the X-ray telescope of the Swift satellite.

From Wikipedia

Discovery of G2 gas cloud on an accretion course

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3ASimulation_of_gas_cloud_being_ripped_apart_by_the_black_hole_at_the_centre_of_the_Milky_Way.ogv

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AThe_dusty_cloud_G2_passes_the_supermassive_black_hole_at_the_centre_of_the_Milky_Way.webm

Fermi Bubbles

From: https://fermi.gsfc.nasa.gov/science/constellations/pages/bubbles.html

In 2010, gamma-ray observations by Fermi revealed previously unknown features in our galaxy that stretch halfway
across the sky. Now called the Fermi Bubbles, these mysterious structures (magenta in the image above) emerge
above and below the center of our galaxy, spanning a total length of about 50,000 light-years.
The plane of our galaxy (shown in blue above) glows brightly in gamma rays, which result when high-energy particles
called cosmic rays interact with gas and dust. The Fermi Bubbles emit higher-energy gamma rays than the rest of the
galaxy's disk. (In the interactive, clicking on the Gamma-ray Catalog button changes the background to an all-sky view
of this so-called diffuse emission.)
The bubbles may be related to the release of vast amounts of energy emitted from the supermassive black hole at the
center of our Milky Way galaxy. We know that in other galaxies, supermassive black holes that ingest large amounts of
matter can power high-energy jets. It's possible the Milky Way's central black hole went through such a phase in the
past, producing jets responsible for the Fermi Bubbles we see today.

Quasi Stellar Objects (Quasars)

Credit for WFPC2 image: NASA and J. Bahcall (IAS) Credit for ACS image: NASA, A. Martel
(JHU), H. Ford (JHU), M. Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), G. Illingworth (UCO/Lick
Observatory), the ACS Science Team and ESA - http://hubblesite.org/newscenter/archive/
releases/2003/03/image/b/

ממעוז
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במקום להיות מפוזרות באופן אחיד  -גלקסיות נוטות להתקבץ באותם אזורים בחלל .במקום בוא
רואים גלקסיה ,יותר סביר למצוא גלקסיה אחרת ליד .כלומר גלקסיות לעתים קרובות נמתאות
בקבוצות של כמה גלקסיות ועד צבירי גלקסיות עשירים המכילים אלפי גלקסיות )עד נניח 100
גלקסיות *.(L
למשל ,גם שביל החלב היא חלק מקבוצת גלקסיות הנראית בקבוצה המקומית the local group.

הקבוצה המקומית מכילה אותנו ,את
גלקסית אנדרומדה  M31ואת M33
טריאנגולום ,ועוד מספר גלקסיות
קטנות יותר או ״ננסיות״.

M31 Andromeda

A dwarf galaxy

M33
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קטלוגים מפורסמים של גלקסיות:
NGC

Messier

SDSS, HSC…. etc.
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צבירי גלקסיות :צביר הגלקסיות הקרוב ביותר אלינו הוא וירגו ,כ 16-מגה פארסק מאיתנו .צביר
אחר יחסית קרוב הינו קומה  -מרחק  100מגה פארסק.
רדיוסו האופייני של צביר גלקסיות הוא מסדר גודל מגה-פארסק.

Virgo cluster - Richard Powell

Coma Cluster photographed through 8" Celestron Edge HD in San Diego, CA.

KuriousG
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קבוצת גלקסיות:

From Schneider’s book

למעשה הקבוצה המקומית יחדיו עם וירגו הם חלק מסופר-צביר וירגו

A map of the superclusters and voids nearest to Earth
Richard Powell - [1], specifically [2]

The universe within 1 billion light years of Earth, showing local superclusters. Approximately 63 million galaxies are shown.

Andrew Z. Colvin -

Panoramic view of the entire near-infrared sky. The location of the Great Attractor is shown following the long blue arrow at bottom right.
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צבירי גלקסיות :סדר גודל ~Mpc 1
כ 1000גלקסיות
 10^15מסות שמש סדר גודל
יחס מסה לאור של ~ 200-300והיוו את התעלומה הראשונה אולי שהצביעה על בעיית המסה
החסרה והחומר האפל )פרנץ צוויקי ,שנות ה.(30
קטלוגים מפורסמים:
Abell, Zwicky, CL,
RXC, MACS
ועוד

Abell 1689
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)מבוסס בעיקר על פרק  7בספר של דן מעוז(
ניתן למדוד את מהירויות הגלקסיות בצביר כרגיל בעזרת אפקט דופלר .נראה כי הגלקסיות נעות במסלולים רנדומיים ממגוון אינקיניישנז
ואקסנטריסיטיז ,בדומה לתנועת הכוכבים בגלקסיות אליפטיות או בבאלג׳ים של ספירליות.
ה root mean square-של המהירויות סביב המהירות הממוצעת ,הוא בערך  1000ק״מ לשניה ומהווה מדד למסת הצביר מהמשפט
הויריאלי  -תכף נראה .זמן חציית הצביר הינו על כן בערך:

ישנן עדויות על כך שהצבירים הם ״ותיקים״ כלומר כמעט מסדר גודל גיל היקום )למעשה מאמינים כי נוצרו באזור רדשיפט שלוש שזה
לענייננו מסדר גודל חצי גיל היקום  -אולי קצת יותר( .אוכלוסיות הכוכבים בגלקסיות הצביר  -שהן ברובן אליפטיות  -הן זקנות .כיוון
שהיה מספיק זמן לגלקסיות בצביר לחצות אותו מספר פעמים זו אינדיקציה לכך שהצביר הוא מערכת קשורה כבידתית.

אפילו עם  100גלקסיות בצביר שרדיוסו  1מגהפארסק אנו מקבלים צפיפות שהיא 10^4יותר גדולה מהממוצע של גלקסיות באופן כללי,
והמהירות בין הגלקסיות גם היא יותר גדולה כמה פעמים מאשר מהירויות בשדה .הזמן בין התנגשויות יורד אם כך לכמה מיליארדי
שנים .ייתכן מאוד וזו הסיבה לכך שצבירי גלקסיות כוללים בעיקר גלקסיות אליפטיות.
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Buthcer Oemler eﬀect (1984/5):

אחוז הגלקסיות הכחולות בצבירים גדל עם רדשיפט

Play with music:
https://www.youtube.com/watch?v=cNT5yAqpBmI
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נעריך את המסה הויריאלית של הצביר מהתפלגות המהירויות של הגלקסיות:

צבירי גלקסיות הם למעשה המערכות הכי גדולות שהן קשורות כבידתית.
מגוון גדול של צבירים )בפרט אם הם במיקום הנכון ברדשיפט( מציגים הרבה דוגמאות של עידוש כבידתי:

Hubble

PSZ1 G311.65-18.48

Abell 370 / Hubble
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נעריך את המסה הויריאלית של הצביר מהתפלגות המהירויות של הגלקסיות:

צבירי גלקסיות הם למעשה המערכות הכי גדולות שהן קשורות כבידתית.
מגוון גדול של צבירים )בפרט אם הם במיקום הנכון ברדשיפט( מציגים הרבה דוגמאות של עידוש כבידתי:
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)מבוסס בעיקר על פרק  7בספר של דן מעוז(
נעריך את המסה הויריאלית של הצביר מהתפלגות המהירויות של הגלקסיות:

צבירי גלקסיות הם למעשה המערכות הכי גדולות/מסיביות שהן קשורות כבידתית.
מגוון גדול של צבירים )בפרט אם הם במיקום הנכון ברדשיפט( מציגים הרבה דוגמאות של עידוש כבידתי .בד״כ רואים קשתות עד כחצי
דקת קשת אולי דקת קשת ,ומרחקי הצבירים באופן טיפיקלי זה  1גיגה פארסק אז איינשטיין רדיוס שלהם:

או ניתן להשתמש עבור הנוסחה שמצאנו קודם לכן עבור השר בין המסה לזווית איינשטיין )במקרה זה זו תהיה המסה בתוך זווית
איינשטיין כי לא נקודתית(:

שתי הערכות המסה דומות מאוד רק שהעידוש נותנת את כל המסה לאורך קו הראיה בגליל ברדיוס איינשטיין ,וע״פ המהירות הערכת
המסה היא עבור מסה כדורית ברדיוס .1Mpc
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נעריך את המסה הויריאלית של הצביר מהתפלגות המהירויות של הגלקסיות:

נזכור כי צביר עשיר מכיל כ 100גלקסיות * Lכלומר כ 10^13מסות שמש בכוכבים .כלומר כוכבים הינם רק חלק קטן  -כמה
אחוזים  -ממסת הצביר.
תצפיות ב X-rayמגלות כי בערך כעשר פעמים ממסת הכוכבים נמצאת בגז מיונן חם ,הגז התוך צבירי.intracluster medium :
בד״כ טמפרטורה של

הגז נמצא בקירוב בש״מ הידרוסטטי וקורן קרינת ברמשטרלונג )פרי פרי( ב .X-rayטמפרטורת הגז ניתן להסיקה
מצורת ספקטרום ברמשטרלונג.
הגז מספק דרך נוספת להעריך את מסת הצביר .אם נניח כי הוא מתפלג באופן כדורי יחסית עם רדיוס  0.5 Mpcאזי
ממשוואת ש״מ הידרוסטטי נקבל:
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.
המסה היא כלל המסה התורמת לפוטנציאל הכבידתי .מהשוואה למשוואת הלחץ של גז אידיאלי מקבלים:

כפי שנמצא מעידוש ומקינמטיקת הגלקסיות .כאשר הנחנו טמפרטורה אחידה של 10 keVוגז מימן מיונן לגמרי.

סך המסה בבריונים ״נראים״ כולל הגז והכוכבים מגיע לכדי  15%ממסת הצביר .השאר הוא ממרכיב מסה שאינה
ידועה  -מסה אפלה.
גם בסקלות של  Mpc 10-100כפי שראינו ,גלקסיות עדיין לא מפוזרות אחיד בחלל אלא מתקבצות יחד לאורך
״חוטים״ ,״קירות״ ,״רשת״ ,״בועות״The cosmic web .
נראה כי סימולציות של גרביטציה בלבד מצליחות להגיע לתמונה מאוד דומה ולהסביר זאת.
מעבר לסקלות של  Mpc 100היקום נראה די הומוגני ,כלומר די זהה בכל הכיוונים.
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גלקסיות  -סוגים

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

The millennium simulation:
https://www.youtube.com/watch?v=mxVAsnb9CE4
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שני מאמרים שנשאלתי עליהם )אולי( בפעם שעברה

Genzel et al. 2017
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שני מאמרים שנשאלתי עליהם )אולי( בפעם שעברה
Rubin 1965

https://tritonstation.com/2017/03/19/declining-rotation-curves-at-high-redshift/

Genzel et al. 2017
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שני מאמרים שנשאלתי עליהם )אולי( בפעם שעברה
Van Dokkum, Pieter; Danieli, Shany; Cohen, Yotam; et al.

DF2

 אנחנו נחזור לכך בהמשך ונדבר- יש לנו עוד הרבה מה ללמוד על גלקסיות ועל צבירי גלקסיות
)בתקווה( על
Galaxy formation and evolution, scaling relations, typical spectra of galaxies,
. and more
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כעת אנו רוצים לעבור ולהתחיל לדבר על היקום .נתחיל במדידות ותופעות הקשורות להבנתינו את היקום אותן
התאוריה שתסביר את היקום תצטרך להסביר .לאחר מכן נעבור לתיאוריה.
פרדוקס אולברס :ככל שאנו מסתכלים על עצמים גדולים יותר ורחוקים יותר נשאלת השאלה  -האם ליקום יש סוף?
כיוון שמהירות האור היא סופית ,אובייקטים רחוקים נראים כשהם היו צעירים יותר ,מה שמוביל לשאלה  -האם
ישנו גבול מסויים )או גיל( מעבר אליו אור אינו יכול להגיע אלינו  -פשוט כי ״לא הספיק״? שאלות אלה קשורות למה
שנקרא פרדוקס אולברס וניתו לנסחו סצורה פשוטה :מדוע השמיים חשוכים?
נניח לצורך העניין כי המרחב הוא אוקלידי ומרכיביו קבועים )אם כי כיום אנו יודעים שזה לא נכון( .נניח גם כי
היקום אינסופי ונצחי  -כלומר תמיד התקיים .אם זה המקרה אזי כל קו ראיה בשמיים אמור בסופו של דבר לפגוע
בכוכב .אם נסמן ב f*-את השטף מהפוטוספירה של כוכב אזי השטף שמגיע אלינו מהכוכב יהיה:

 כאשר הגדלים הם רדיוס הכוכב ,המרחק אליו והזוית המרחבית שהוא תופס בשמיים .כלומר מכל השמיים 4*piסטראדיאן נקבל שטף של:
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כלומר ,בעצם כל השמיים היו אמורים להאיר כמו גוף שחור בטמפרטורה של כמה אלפי מעלות אם זה היה המקרה.
לא רק שהשמיים היו בהירים הם היו שורפים אותנו!
הפתרון הוא שלפחות אחת ההנחות שלנו שגויה  -היקום או לא אינסופי במרחב או לא אינסופי בזמן.
בכדי להעריך את התופעה בואו נחשב כמה רחוק עלינו להתבונן בכיוון רנדומלי בכדי לפגוע בכוכב .עם צפיפות
גלקסיות * Lשל  0.01מגהפארסק בשלישית ,וכ 10^10כוכבים פר גלקסיה כזו ,צפיפות הכוכבים ביקום היא :

חתך הפעולה של כוכב הוא :
וה mean free path-עד שנתקל בכוכב הוא לכן:
כלומר ,העובדה שהשמיים חשוכים מרמזת כי גודל היקום צריך להיות קטן מ:
או שגיל היקום קטן מ:
ולכן אור מכוכבים אלו עוד לא הגיע אלינו.
המרחק מעבר אליו אור עוד לא הגיע אלינו נקרא אופק החליקים.
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מדידת מרחקים מחוץ לשביל החלב:
בפרק הראשון למשל למדנו על שיטות להעריך מרחק כוכבים מאיתנו .בהמשך צייו מרחקים של גלקסיות אך לא
חקרנו שיטות למדידת מרחקן מאיתנו .נרצה לעשות זאת כעת.
בכדי למדוד מרחקים באסטרונומיה בנו ״סולם מרחקים״ המכויל ע״י אובייקטים קרובים והולך עד עצמים רחוקים
יותר .כל פעם ששיטה אחת או יותר חופפות במרחק ניתן לכייל את השיטה המתאימה עבור מרחקים גדולים יותר.
כמובן שישנו חסרון בכך שהשגיאות מצטברות  -אך יש כמה שיטות המדוייקות גם למרחקים גדולים ועוזרות לכיול.
א .כוכבים קרובים יחסית  -פחות מ Kpc 1-ניתן למדדם בצורה טובה בעזרת פרלקסה טריגונומטרית .ולאחרונה
הגבול גדל ל עד  1 kpcבעזרת המשימה החשובה  - Gaiaאשר יצאה בכדי לעשות אסטרומטריה מדוייקת
לכוכבים
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אם מדדנו מרחק פרלקסה לכוכבים ובנינו כיול  -כלומר נקבל את הלומינוסיטי של הכוכבים:
אזי ראינו כבר כי אם אז נסתכל על צבירי כוכבים )בעיקר פתוחים וצעירים בהם הרבה כוכבי סדרה ראשית( נראה
היסט שמתאים למרחק או במילים אחרות נוכל לקבוע את המרחק לצבירים:
שיטה זאת נראה התאמת סדרה ראשית.
בצביר יהיו גם  cepheidsקפאידים  -דיברנו עליהם .הם כוכבים משתנים ומהווים פרק זמן בכוכבים מסיביים
בינוניים בזמן היתוך ליבת ההליום .כלומר ניתן לכייל את הלומינוסיטי שלהם גם כן:
בנוסף  -דיברנו על הפריוד-לומינוסיטי ריליישן -ההשתנות )בד״כ סדר גודל של ימים עד  100יום( בזמן של עצמת
הכוכב מקשרת היטב לבהירות שלו וכך הם בעצם מהווים מה שאנו קוראי ״נרות סטנדרטיים״  -כי אז בעצם ניתן
לדעת את הלומינוסיטי שלהם רק ע״י מדידת השתנותם ,ומהשטף הנמדד לכן ,את מרחקם.

אסטרונומיה כללית 1
תצפיות בסיסיות בקוסמולוגיה
)מבוסס בעיקר על פרק  8בספר של דן מעוז(

ב .הענן המגלני הגדול ,גלקסיות בקבוצה המקומית וצביר וירגו  ,כלומר נניח מרחקים עד כ .Mpc 20
אפשרות ראשונה היא כאמור ע״י .cepeheids
אפשרות שניה :בענן המגלני ובקבוצה המקומית  -הגלקסיות קרובות מספיק כך שניתן לראות עוד כוכבים בינאריים
מסוגdetached, double lined, spectroscopic eclipsing binaries :
מדידות מהירויות הסיבוב של הכוכבים סביב מרכז המסה מה radial velocity curveומשך הליקויים מהlight curve
נותנות את הרדיוס  rשל כ״א מן הכוכבים .מה SED-ניתן לקבל את הטמפרטורה האפקטיבית של כל כוכב ואז
הבהירות של כל כוכב היא פשוט
ואז כרגיל ע״י השוואת השטף למרחק ניתן לקבל את המרחק.
עבור הענן המגלני הגדול ניתן גם לקבל את מרחקו ע״י ״הד אור סופרנובה״supernova light echo.
בגלקסיה זו התפוצצה סופרנובה  - 1987 Aמסוג .core collapse
הזמן בין ההתפוצצות ועד להארת הטבעת
)עירור של חומר שהושל מהכוכב לפני הפיצוץ( חלקי
מהירות האור ,נותן את הרדיוס הפיסיקלי .מהשוואה
לרדיוס הזוויתי ) 0.85שניות קשת( מתקבל המרחק ,מה
שנותן:

בהתאמה טובה למרחק ע״י .cepeheids
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tip of the reg giant branch-שיטה נוספת שנהייתה פופלרית לאחרונה היא ה
 אם כך ע״י הזוואת השטף עבור זה הנצפה לזה.מסתבר כי יש לומינוסיטי אופייני בו הענף של שלב הענקים ״נחתך״
:הצפוי ניתן לקבל את המרחק
Hertzsprung–Russell diagram for globular cluster M5. The red-giant branch runs
from the thin horizontal subgiant branch to the top right, with a number of the
more luminous RGB stars marked in red.

CMD

Lithopsian - Own work
15,000 stars in the Messier 5 globular cluster are plotted on a colourmagnitude diagram. Known red giant branch (RGB), RR Lyrae variable (RR),
horizontal branch (HB), and asymptotic giant branch (AGB) stars are
marked.

https://ned.ipac.caltech.edu/level5/March04/Galleti/Figures/figure4.jpg
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 ניתן לקבל מדידת מרחק. דיברנו על מה זה מייזרים.water masers  המכילה,NGC4258 ,בצביר וירגו ישנה גלקסיה
:מדוייקת לגלקסיה ע״י מדידת התנועה שלהם סביב החור השחור במרכז הגלקסיה

Wikipedia

Assuming a Keplerian
orbit, measuring
the centripetal
acceleration and velocity
of water maser spots
yields the physical
diameter subtended by
the maser spots. By then
comparing the physical
radius to the angular
diameter measured on
the sky, the distance to
the maser may be
determined.
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ג .גלקסיות עד Mpc 100
ניתן להעריכן את מרחקן בכמה שיטות אותן כיילנו ע״ מרחקים קרובים יותר.
ישנו קשר אמפירי הנקרא  Tully-Fisherהמקשר בין לומינוסיטי של גלקסיה ספירלית לבין המהירות האסימפטוטית
הסיבובית אליה מגיעים ברדיוסים גדולים בעקומת המהירות השטוחה:
כאשר האינדקס נקבע על פי הבנד או הפילטר בו עושים את המדידה.
ישנם קשרים דומים עבור גלקסיות אליפטיות אך שם מדובר בדיספכאשר האינדקס נקבע על פי הבנד או הפילטר בו
עושים את המדידה.רציית המהירויות ולא במהירות הסיבוב .קשרים אלו כוללים את Faber-Jackson, Dn-sigma,
and the Fundumental Plane.
שיטה נוספות נעזרות בהתפלגויות בהירויות עם פיק מסויים -וקבוע .כלומר אם נמדוד את התפלגות הבהירויות של
אובייקטים כאלה בגלקביות עד Mpc 100נוכל להעריך את מרחקן ע״י הפיק.
ישנה שיטה נוספת הנקראת  ., surface brightness fluctuatioנניח כי אור מחלק מסויים בגלקסיה מגיע מN
כוכבים .הגלקסיה רחוקה ולכן ההפרדה הזוויתית בין הכוכבים תהיה בד״כ קטנה מרזולוצית הטלסקופ .אזור שכן
בגלקביה יכיל גם הוא בממוצע אותו מספר כוכבים ,עד כדי פלקטואציה פואסונית ) .sqrt(Nכלומר הפלקטואציות
היחסיות ב) surface brightnessשטף ליח׳ זוית מרחבית( המדודה על פני מדגם של הרבה אזורים קטנים בגלקסיה:
מספר הכוכבים בזווית מרחבית יהיה תלוי כמובן במרחק הגלקסיה מאיתנו )הקובע את השטח פר זווית מרחבית(
מאיתנו ולכן
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ניתן לכייל את הקשר הזה בגלקסיות שכנות אליהן יודעים את המרחק מהשטיות האחרות ואז להשתמש בכך עבור
.גלקסיות רחוקות יותר

a discrete probability distribution that
expresses the probability of a given
number of events occurring in a
fixed interval of time or space if
these events occur with a known
constant mean rate
and independently of the time since
the last event.[1] The Poisson
distribution can also be used for the
number of events in other specified
intervals such as distance, area or
volume.

For sufficiently large values of λ, (say λ>1000), the normal distribution with mean λ and variance λ (standard deviation ) is an excellent approximation to the
Poisson distribution
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Gpc 1  גלקסיות עד.ד
-peak luminosityך אותן לכאלה בעזרת הp או לפחות ניתן להו-  מהוות נרות סטנדרטיםType Ia סופרנובות מסוג
decline rate relation/
(left) The maximum B-band luminosity is linked to how fast the light curve declines in the 15 days following B maximum, Δ m15.
Brighter supernovae decline more slowly, and fainter supernovae decline more rapidly. This is known as the luminosity-decline rate relation
(right). Astronomers use this relation to determine how over or underluminous a supernova is from a standard supernova before
calculating its distance.

https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/l/luminosity-decline+rate+relation#:~:text=Brighter%20supernovae%20decline%20more%20slowly,supernova%20before%20calculating%20its%20distance.
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ד .צבירי גלקסיות עד Gpc 1
דרך אחת לקבל מרחק לצבירים היא דרך אפקט  .Sunyaev-Zeldovichאני חושב שתעברו על זה גם בקורס
אסטרופיסיקה .ביקום ישנה קרינת רקע קוסמית שנלמד עליה בקרוב ולה ספקטרום גוף שחור .בצביר ישנו גז
אלקטרונים חם אשר יכול לעשות  inverse compton scatteringולתת אנרגיה לפוטונים של קרינת הרקע העוברים
דרך הצביר .כך שאם נמדוד את קרינת הרקע הקוסמית כאשר אנו מביטים על צביר נראה כי היא כולה מוסטת.
האנרגיה הממוצעת שירוויחו הפוטונים תהיה ע״פ
ותגרום להסטה של הספקטרום לתדירויות גבוהות יותר.כלומר בצד ריילי-ג׳ינס שם האנרגיות נמוכות יותר נראה
״מחסור״ ביחס לקרינת הרקע.
הבוסט באנרגיית קומפטון הממוצע פרופורציונלי לטמפרטורה ולצפיפות האלקטרונים בגז האלקטרונים החם וניתן
ע״י:

זה נקרא לעתים פרמטר  yוהוא בעצם אינטגרל על הסיכוי לפיזור קומפטון מקולל ע״פ הטמפרטורה לאורך קו הראיה .דרך
אחרת לחשוב עליו היא אינטגרל על לחץ האלקטרונים לאורך קו הראיה דרך הצביר.
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Gpc 1  צבירי גלקסיות עד.ד

First measurements of the thermal Sunyaev–Zeldovich effect from the Atacama Large Millimeter Array with one of the most
massive galaxy clusters known, RX J1347.5-1145
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ד .צבירי גלקסיות עד Gpc 1

נניח צביר עם טמפרטורה של

צפיפות

ואורך

כאשר הביטוי הראשון הוא האנרג׳י בוסט הממוצע פר פוטון שהתפזר והביטוי השני הסיכוי לפיזור כך שביחד נותנים את
האנרג׳י בוסט הממוצע.
לרוב ,תהיה לנו גם מדידה של הצביר ב .X-rayאם כך נוכל למצוא את
הטמפרטורה מהקאט-אוף בספקטרום

https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Sept09/Bohringer/Bohringer3.html
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ד .צבירי גלקסיות עד Gpc 1
ה surface brightnessב X-ray ,תהיה תלויה בצפיפות האלקטרוניםבריבוע.
Lambda - cooling rate per unit volume

כלומר סך הכל אם יש לי מדידה בס.ז .ובקרני איקס אזי אני יודע את הטמפרטורה מהספקטרום איקס
ומהבהירות המשטחית שלו הפרופורציונית ל
יחד עם הפרמטר ויי שפרופורציוני ל
נוכל לקבל את הגודל  .xתחת הנחה כי הצביר הוא כדורי.
במציאות צבירים הם לא כדוריים ועל כן נוכל  -אם ידוע המרחק מאמצעים אחרים  -לנצל הפרשים אלו למעשה
בכדי ללמוד על צורתו של הצביר.
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חוק האבל
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חוק האבל

Lemaitre +

כאשר משווים את המרחקים של גלקסיות שקיבלנו בעזרת השיטות הנ״ל ,אל מהירותן הראידאלית )כלומר על קו
הראיה מאיתנו(  -נראה כי כל הגלקסיות )לפחות הרחקות מספיק נניח מעבר לוירגו( מרחקות מאיתנו במהירות
הפרופורציונית למרחקן:

קבוע הפרופורציה נקרא קבוע האבל )אם כי נראה שלא באמת קבוע( וערכו בסביבות

מימדיו אחד חלקי זמן .ערכו כיום נמוך ממה שהאבל
מצא בזמנו אך הרעיון זהה והממצא עדיין מדהים.
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חוק האבל
שימו לב כי חק האבל תקף כך שמי שחי בכל מקום אחר ביקום יראה את אותה ההתנהגות  -כל המקודות
מתרחקות ממנו ולמעשה זו מזו .נניח כי לשתי גלקסיות מהירויות התרחקות:

אזי הצופים בגלקסיה  2יראו אותנו מתרחקים מהם במהירות  v2אך יראו את גלקסיה  v1מתרחקת במהירות:

שזה בעצם חק האבל נקודת מבטם .כלומר  -הקשר הפשוט הזה שהאבל מצא בעצם מלמדנו כי היקום מתפשט!
כל הגלקסיות מתרחקות זו מזו  -כמו ירעית גומי שנמתחת לכל הכיוונים .בנוסף ,ברור כי אין מרכז אחד ליקום
אלא הוא מתנהג בכל מקום בצורה דומה ואותה התפשטות תראה מכל מקום.
דבר נוסף :אם היקום כל הזמן מתפשט אזי בעבר בהכרח היה צפוף יותר  -כלומר היה זמן בעבר בו המרחק בין כל
הגלקסיות היה אפז! כלומר ליקום כפי שאנו מכירי אותו לפחות ,גיל סופי .אם גלקסיות לא מאיצות או מאטות
אזי הגיל בו כל הגלקסיות היו במקום אחד הוא:

וזו הערכה לא רעה לגיל היקום.Hubble time .
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גיל היקום משעונים קוסמיים
מדידה נוספת לגיל היקום מגיעה מכמה שעונים טבעיים .הרבה מהיסודות הכבדים שנוצרים למשל בסופרנובות
הם רדיואקטיביים עם זמני חיים ידועים לדעיכה .אם נמדוד כמה מהם יש היום נוכל לדעת מתי הם נוצרו .למשל,
ממידול הריאקציות הגרעיניות שמתרחשות בפיצוץ סופרנובה נמצא כי שני איוזטופים של אורניום  235 -ו238
נוצרים במספרים דומים.

לאיוזוטופ  235זמן חיים קצר יותר ולכן היחס אמור לקטון עם הזמן .כיום על כדוה״א אנו מודדים:

המספר של כל איוזטופ יורד אקספוננציאלית:
ונקבל:
לפי זה האורניום על כדוה״א יוצר לפני  6.2מיליארד שנה  -אם מניחים כי נוצר מגז לא מזוהם ובבת אחת.למעשה
זהו גבול תחתון לגיל היקום .אחרת לא יכול להיות שהיינו מקבלי ערך  Kנמוך כפי שאנו רואים היום .אם עושים
חישוב כולל יותר הכולל כמה דורות של כוכבים וכו הגבול מגיע לעשרה מיליארד שנים.
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שעון קוסמי נוסף הינו התקררות ננסים לבנים .הטמפרטורה של ננס לבן יורדת באופן צפוי ומונוטוני ולכן הננסים
לבני הקרים ביותר יכולים גם הם להוות חסם תחתון לגיל היקום .בהנחה כי כוכבים נוצרו מיד עם הווצרות
היקום ,הגבול עומד על .Gyr 10
שעון נוסף שנציין הוא הגיל של צבירים כדוריים  -ע״י מציאת ה turn-oﬀשל הסדרה הראשית שנצפית בהם ומכך
ניתן להסיק את גילם.

איוזוטרופיות היקום :היקום הינו איזוטרופי בסקלות גדולות  -כלומר נראה אותו דבר בכל הכיוונים .זה נראה
בבירור בהתפלגות הגלקסיות בכל הכיוונים ודם של מקורות נוספים כגון סופרנובות או גאמא ריי ברסטס
וקווזארים .כלומר אין כיוון מועדף .נראה זאת גם בקרוב כשנדבר על קרינת הרקע הקוסמית.

