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מספר קורס203-1-3461 :

עדי ציטרין
Image by NASA/ESA the Hubble space telescope

שיעור 10
מבוא לאסטרונומיה תצפיתית
אסטרונומיה בחלקים אחרים של
הספקטרום האלקטרו מגנטי
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•

בשיעור שעבר סיימנו לדבר על כלים או מבוא לאסטרונומיה תצפיתית -
בעיקר באופטי.

•

הערה לגבי JWST

•

כעת אנו רוצים להרחיב את הדיון לאסטרונומיה באורכי גל אחרים )מבוסס
הספר של שניידר ,סרג׳נט ,והאינטרנט -למשל מהאתרים של צ׳נדרה ו -
 ,NRAOכולל וויקיפדיה(.

•

בשבוע הבא נעבור לכמה נושאי מפתח באורכי גל שונים

•

החל משבוע הבא :הרצאות שלכם
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https://webb.nasa.gov/content/about/orbit.html
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תצפיות :טלסקופים

•

נבחין כי ישנם סוגי טלסקופים שונים לאורכי גל שונים )הטכנולוגיה
הדרושה היא שונה( .נתחיל מטלסקופים אופטיים.

CBSNEWS
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•

בחרתי להתחיל לדבר דווקא על רדיו מכיוון שהיסטורית כנראה שההבנה
שהשמיים מלאים בקירנת רדיו הגיע קודם  -לפני אורכי גל אחרים מחוץ
לאזור האופטי בקירוב.

•

כמו כן נשים לב כי חוץ מאשר האופטי וכמה חלונות צרים באינפרא אדום
הקרוב בעיקר ,האסטמוספירה יחסית שקופה רק לאורכי גל גדולים  -תחום
הרדיו.
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 - 1.2אור והספקטרום האלקטרומגנטי
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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•

חלון גלי הרדיו נחתך בתדירויות נמוכות  -מתחת לכ 10-הרץ ,או באורך גל
מעל  30מטרים ,כי קרינה זו מוחזרת מהיונוספירה של כדוה״א ואינה
מגיעה לפני השטח.

•

הגבול התחתון מתקבל בשל בליעה של הקרינה ע״י גזים באטמוספירה -
חמצן ואדי מים למשל.

•

החלק התחתון של תחום הרדיו  -נרא לפעמים תחום הmicrowave’ mm-
 ,or sub-mmתלוי בתצפיות.
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•

כבר לפני תחילת המאה העשרים היו תחזיות כי מקורות אסטרונומיים אולי פולטים קירנת רדיו והיו כמה
ניסויים שניסו לגלות זאת ללא הצלחה .גילוי היונוספריה ב 1902הוביל למסקנה כי גלי הרדיו מוחזרים
ממנה ולכן אין מגלים כלום ברדיו.

•

הגילוי הראשון היה ע״י קרל ג׳נסקי במקרה בתחילת שנות ה.1930-

•

כמהנדס במעבדות הטלפון של  ,AT&T Bell Labsהוא חקר אות סטטי שהפריע לשידורים טרנס-אטלנטיים
בגלים קצרים .באמצעות אנטנה כיוונית גדולה  -שנקראה הקרסולה של ג׳נסקי.
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•

ג'נסקי הבחין כי מערכת הקלטת העט והנייר האנלוגית שלו כל הזמן מקליטה אות חוזר ממקור לא
ידוע .מכיוון שהאות הגיע לשיא בערך כל  24שעות ,במקור חשד ג'נסקי שמקור ההפרעה הוא
השמש .ניתוח המשך הראה כי המקור לא עוקב אחר מחזור השמש היומי של  24שעות ,אלא חוזר
על עצמו במחזור של  23שעות ו  56-דקות .ג'נסקי דן בתופעות התמוהות עם חברו ,האסטרופיזיקאי
והמורה אלברט מלווין סלט ,שהצביע כי הזמן שבין שיאי האות היה אורכו המדויק של יום סידרלי;
הזמן שלקח לעצמים אסטרונומיים "קבועים" ,כגון כוכב ,לעבור לפני האנטנה בכל פעם שכדור
הארץ מסתובב ]זכרו כי עבור השמש הזמן שונה כי יש להוסיף סיבוב של עוד כסדר גודל מעלה[.

•

על ידי השוואת תצפיותיו עם מפות אסטרונומיות אופטיות ,הגיע בסופו של דבר ג'נסקי למסקנה
שמקור הקרינה הגיע לשיאו כאשר האנטנה שלו כוונה לחלק הצפוף ביותר של שביל החלב  -היכן
כפי שאנו מבינים היום נמצא החור השחור במרכז הגלקסיה.

•

ג'אנסקי הודיע על גילויו בשנת  .1933הוא רצה לחקור את גלי הרדיו משביל החלב בפירוט רב יותר,
אך מעבדות בל העבירו אותו מחדש לפרויקט אחר ,ולכן לא עשה שום עבודה נוספת בתחום
האסטרונומיה .מאמציו החלוציים בתחום האסטרונומיה ברדיו הוכרו בזכות קריאת היחידה
הבסיסית של צפיפות השטף ,ג'אנסקי ) ,(Jyעל שמו.
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•

ג׳נסקי פתח את הדלת לאסטרונומית הרדיו .בהשראת עבודתו של ג'נסקיGrote Reber ,
בנה טלסקופ רדיו פרבולי בקוטר  9מ ,בחצר ביתו ב .1937 -הוא החל לחזור על תצפיותיו
של ג'נסקי ,ואז ערך את סקר השמיים הראשון בתדרי הרדיו.ב 1942-ביצע ג'יימס סטנלי
היי ,קצין מחקר של הצבא הבריטי ,גילוי ראשון של גלי רדיו שנפלטו על ידי השמש.באותה
שנה ג'ורג 'קלארק סאות'וורת' ,גם הוא במעמבדות בל כמו ג׳נסקי ,זיהה גם גלי רדיו
מהשמש .שני החוקרים היו מחויבים לביטחון המלחמתי סביב הרדאר ,ולכן רבר ,שלא
היה כמוהם מוגבל ,פרסם לראשונה את ממצאיו ב .1944כמה אנשים אחרים גילו באופן
עצמאי גלי רדיו סולריים ,כולל א .שוט בדנמרק ואליזבת אלכסנדר שעבדו באי נורפולק.

•

באוניברסיטת קיימברידג ' ,שם התרחש מחקר יונוספירי במהלך מלחמת העולם
השנייה,רטליף ואחרים הקימו באוניברסיטה קבוצת רדיופיזיקה בה נצפו ונחקרו פליטת
גלי רדיו מהשמש.

•

ןעןד הרבה מאז…
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: סוגים עיקריים של תצפיות2-3אסטרונומיית רדיו מתבצעת ב
.( ואינטרפרומטריה )ואינטרפרומטריה באורך בסיס עצום,דיש-סינגל

•

Green Bank Telescope
(West Virginia)
World’s largest single dish steerable telescope
Radio telescopes may need to be extremely large in
order to receive signals with low signal-to-noise ratio.
Also since angular resolution is a function of the
diameter of the "objective" in proportion to the
wavelength of the electromagnetic radiation being
observed, radio telescopes have to be much larger in
comparison to their optical counterparts. For example, a
1-meter diameter optical telescope is two million times
bigger than the wavelength of light observed giving it a
resolution of roughly 0.3 arc seconds, whereas a radio
telescope "dish" many times that size may, depending
on the wavelength observed, only be able to resolve an
object the size of the full moon (30 minutes of arc).
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2-3אסטרונומיית רדיו מתבצעת ב
,דיש- סינגל:סוגים עיקריים של תצפיות
ואינטרפרומטריה )ואינטרפרומטריה
.(באורך בסיס עצום

The 64-meter radio telescope at Parkes
Observatory as seen in 1969, when it was used to
receive live televised video from Apollo 11

"the most successful scientific instrument ever built in Australia"

•
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Preceded GBT, until 2000 was the largest steerable. Of the Max Planck Society
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From Schneider’s book:
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Famous Arecibo Telescope (Puerto Rico)
305 wide, largest radio telescope until 2016

https://astronomynow.com/2020/11/08/aericibo-radio-telescope-suﬀers-additional-damage-from-second-cable-failure/
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Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope

(FAST)

Largest radio telescope since 2016

The Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope, the world's largest, was completed in 2016.LIU XU/XINHUA/GETTY IMAGES
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Famous Arecibo Telescope (Puerto Rico)
305 wide, largest radio telescope until 2016

https://astronomynow.com/2020/11/08/aericibo-radio-telescope-suﬀers-additional-damage-from-second-cable-failure/
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Famous Arecibo Telescope (Puerto Rico)
305 wide, largest radio telescope until 2016

Pierce Brosnan in Goldeneye, above the telescope. (Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc)
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Recent unfortunate news

Credit: AP

1 אסטרונומיה כללית
The collapse:

Credit: AP
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אינטרפרומטריה

Hajor - Own work

The Very Large Array, a radio interferometer in New Mexico, United States
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Interferometers
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MERLIN

אינטרפרומטריה

The MERLIN array of radio telescopes which are distributed around southern Great Britain.
Credit: Image courtesy Dr Alastair Gunn (University of Manchester)

https://astronomy.swin.edu.au/cosmos/M/MERLIN
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אינטרפרומטריה

Radio telescopes like the Long Wavelength Array, seen here, do not need accurate dish surfaces to detect radio waves from space. These use dipole
antennas in a cross-shape.

https://public.nrao.edu/telescopes/radio-telescopes/
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אינטרפרומטריה

https://www.britannica.com/science/Michelson-Morley-experiment
When two antenna dishes look at an object in the sky, they view it from slightly different positions. This means
light from the object reaches one antenna a bit before it reaches the other. The time difference is only a tiny
fraction of a second, but it means the timing of the two signals are a bit off. When combined, they would
overlap or interfere with each other, blurring the signal. But by precisely timing the signal from each antenna,
astronomers can correlate them so they don’t interfere. This is known as interferometry.

https://public.nrao.edu/interferometry-explained/
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https://sites.google.com/site/radioastronomydm/observations/interferometry
With interferometry we gain much resolution!
The advantage of this technique is that it can theoretically produce images with the angular resolution of a huge telescope with an aperture equal to the separation
between the component telescopes.
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אינטרפרומטריה

Play with interferometry:
https://public.nrao.edu/interferometry-explained/
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Very Long Baseline Interferometry

אינטרפרומטריה

This infographic details the locations of the participating telescopes of the Event Horizon Telescope (EHT) and the Global mm-VLBI Array
(GMVA). Their goal is to image, for the very first time, the shadow of the event horizon of the supermassive black hole at the centre of the Milk
Way, as well as to study the properties of the accretion and outflow around the Galactic Centre.
ESO/O. Furtak - https://www.eso.org/public/images/ann17015a/
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Very Long Baseline Interferometry

אינטרפרומטריה

A schematic diagram of the VLBI mechanism of EHT. Each
antenna, spread out over vast distances, has an extremely
precise atomic clock. Analogue signals collected by the antenna
are converted to digital signals and stored on hard drives together
with the time signals provided by the atomic clock. The hard drives
are then shipped to a central location to be synchronized. An
astronomical observation image is obtained by processing the
data gathered from multiple locations.
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Very Long Baseline Interferometry

EHT

אינטרפרומטריה
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Very Long Baseline Interferometry

M87

אינטרפרומטריה
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Very Long Baseline Interferometry

אינטרפרומטריה

EHT image of the archetypal blazar 3C 279 showing a relativistic jet down to the AGN core surrounding the
supermassive black hole.
Jae-Young Kim - https://eventhorizontelescope.org/blog/something-is-lurking-in-the-heart-of-quasar-3c-279
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Radio astronomy has led to substantial increases in astronomical knowledge, particularly with the discovery of several
classes of new objects, including pulsars, quasars and radio galaxies. This is because radio astronomy allows us to see
things that are not detectable in optical astronomy. Such objects represent some of the most extreme and energetic
physical processes in the universe.
The cosmic microwave background radiation was also first detected using radio telescopes. However, radio telescopes
have also been used to investigate objects much closer to home, including observations of the Sun and solar activity, and
radar mapping of the planets.
Other sources include:

•
•
•
•
•
•
•

Sun
Jupiter
Sagittarius A, the galactic center of the Milky Way, with one portion Sagittarius A* thought to be a radio wave
emitting supermassive black hole
Active galactic nuclei and pulsars have jets of charged particles which emit synchrotron radiation
Merging galaxy clusters often show diﬀuse radio emission
Supernova remnants can also show diﬀuse radio emission; pulsars are a type of supernova remnant that shows
highly synchronous emission.
The cosmic microwave background is blackbody radio/microwave emission

Jupiter radio bursts:

אסטרונומיה כללית 1

CMB by Planck
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•

עוד כמה דברים שכדאי לדבר עליהם בסקירתנו הכללית של אסטרונומיית
רדיו :בולומטרים ,קיטוב ,סינטילציה ,דיספרציהFast Radio Bursts ,
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•

In mm / sub-mm astronomy
and infrared astronomy

While bolometers can be used to measure radiation of any frequency, for most wavelength ranges there are other methods of detection that are more
sensitive. For sub-millimeter wavelengths (from around 200 µm to 1 mm wavelength, also known as the far-infrared or terahertz), bolometers are among the
most sensitive available detectors, and are therefore used for astronomy at these wavelengths. To achieve the best sensitivity, they must be cooled to a
fraction of a degree above absolute zero (typically from 50 mK to 300 mK). Notable examples of bolometers employed in submillimeter astronomy include
the Herschel Space Observatory, the James Clerk Maxwell Telescope, and the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA).
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The Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)

66 Antennas
~12 meter

https://www.flickr.com/photos/ansack/50472301476/in/pool-youralmapicture/
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The ALMA correlator, one of the most powerful supercomputers in the world, has now been fully installed and tested at its remote, high altitude site in
the Andes of northern Chile. This view shows lights glowing on some of the racks of the correlator in the ALMA Array Operations Site Technical
Building. This photograph shows one of four quadrants of the correlator. The full system has four identical quadrants, with over 134 million processor
performing up to 17 quadrillion operations per second.
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ALMA (ESO/NAOJ/NRAO). Visible light image: the NASA/ESA
Hubble Space Telescope - http://www.eso.org/public/images/
eso1137a/

HL Tauri protoplanetary disk
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עוד כמה דברים שכדאי לדבר עליהם בסקירתנו הכללית של אסטרונומיית
רדיו :בולומטרים ,קיטוב ,סינטילציה ,דיספרציהFast Radio Bursts ,

Hashimoto+
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Polarization

http://background.uchicago.edu/~whu/polar/webversion/node8.html
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Scintillation
and dispersion - radio
through ionised medium
(recall also relative
)motion

Masui+2015
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יורי

 אסטרונומיה ברדיו:טלסקופים מסוגים שונים
Fast Radio Bursts

•

 בחיפוש אחר פולסרים.דיברנו על גופים אסטרונומים הנקראים פולסרים
 פרצי: התגלה סוג נוסף של אות אסטרונומי,בארכיב של טלסקופ פארקס
רדיו מהירים

•

This artist’s impression represents the path of the fast radio burst FRB 181112
traveling from a distant host galaxy to reach the Earth. FRB 181112 was
pinpointed by the Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) radio
telescope. Follow-up observations with ESO’s Very Large Telescope (VLT)
revealed that the radio pulses have passed through the halo of a massive
galaxy on their way toward Earth. This finding allowed astronomers to analyse
the radio signal for clues about the nature of the halo gas
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•

באסטרונומיה של הרדיו ,פרץ רדיו מהיר ) (FRBהוא דופק רדיו חולף )(transient
באורך שנע בין שבריר של אלפית השנייה לכמה אלפיות שניות ,הנגרם על ידי
תהליך אסטרופיזיקלי בעל אנרגיה גבוהה שטרם הובן.

•

אנרגטיים מאוד במקור10^38 - 10^46 erg/s :

•

ה FRB -הראשון התגלה על ידי דאנקן לורימר ותלמידו דייוויד נרקביץ בשנת 2007
כאשר הם עיינו בנתוני סקר ארכיוני ,ולכן מכונים בדרך כלל פרץ לורימר

•

היוו תעלומה גדולה  -מהו מקורם? האם בתוך הגלקסיה או מחוצה לה? האם
אמיתיים? האם מחייזרים? האם מכוכבים או מגוף שמיימי אחר?

•

בשנים הראשונות התגלו רק מעט כאלה והיה ויכוח גדול האם תוך גלקטיים או חוץ
גלקטיים
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Dispersion Measure
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•

מדידת הנפיצה הציעה מקור חוץ גלקטי

Oguri 2019

Masui+2015
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•

כאשר ה FRB -מקוטבים ,זה מצביע על כך שהם נפלטים ממקור הכלול
בשדה מגנטי חזק במיוחד .המקור והמכניזם המדויקים של ה FRB -עדיין
הינו נושא לחקירה; ההצעות למוצאם נעות בין כוכב נויטרונים המסתובב
במהירות לבין חור שחור ,ועד לחיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ.

•

בשנת  2020דיווחו אסטרונומים כי הם מצמצמים את המקור להתפרצויות
רדיו מהירות ,שעשויות לכלול כעת "מיזוגים של אובייקטים קומפקטיים
ומגנטרים הנובעים מסופרנובות נורמליות של קריסת ליבה“.
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•

עד לא מזמן התגלו )למשל ב (2018רק כשלושים כאלו בכל השמיים .אחד מהם חזר
על עצמו  -אך באופן לא סדיר.

•

מאז הוקלטו  FRBsרבים .כולל כמה שאותרו חוזרים בדרכים לכאורה לא סדירות.

•

עם זאת ,התגלה כי  FRBאחד חוזר על עצמו באופן קבוע :במיוחד נראה כי FRB
 180916נותן פולס כל  16.35יום .מרבית ה FRB -הם אקסטרגלקטיים ,אך הFRB -
של שביל החלב הראשון זוהה על ידי טלסקופ הרדיו  CHIMEבאפריל .2020
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•

הלוקליזציה והאפיון בשנת  2012של  ,FRB 121102אחד משלושת המקורות החוזרים ,שיפרו את ההבנה של המקורFRB .
 121102מזוהה עם גלקסיה במרחק של כשלושה מיליארד שנות אור.

•

הגלקסיה המארחת הראשונה שזוהתה עבור פרץ לא חוזר ,FRB 180924 ,זוהתה בשנת  2019והיא גלקסיה גדולה ורגילה
בהרבה ,כמעט בגודל שביל החלב.

•

באוגוסט  2019דיווחו אסטרונומים על גילוי שמונה אותות  FRBחוזרים נוספים.

•

בינואר  2020דיווחו אסטרונומים על מיקום מדויק של פרץ חוזר שניFRB 180916 ,

•

נראה כי  FRBאחד נמצא באותו מיקום כמו פרץ קרני גמא ידוע[13] [25] .

•

ב 28 -באפריל  ,2020התגלה התפרצויות בקנה מידה של אלפית השנייה ) (FRB 200428בקנה אחד עם התפרצויות רדיו מהירות
שנצפו ,עם שטף של יותר מ 1.5 -מיליון  ,Jy msמאותו אזור שמים כמו המגנטר [SGR 1935 + 2154

•

יתר על כן DM ,היה נמוך מכדי שמקורו יהיה מחוץ לשביל החלב .אף על פי שהוא היה אלפי פעמים פחות בהיר מהותי ממה
שפרצי רדיו מהירים שנצפו בעבר ,קרבתו ההשוואתית הפכה אותו לפרץ הרדיו המהיר ביותר שנצפה עד כה ,והגיע לשטף שיא
של כמה אלפי או כמה מאות אלפי ג'אנסקים ,בהשוואה לבהירות של מקורות הרדיו  Cassiopeia Aו Cygnus A -באותם תדרים.
זה קבע מגנטריות כמקור אולטימטיבי להתפרצויות רדיו מהירות ,אם כי הסיבה המדויקת נותרה לא ידועה.
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Overall view of the Canadian Hydrogen
Intensity Mapping Experiment (CHIME) telescope

Z22 - Own work

Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP)
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Sketch of the dispersion measure relation measured from FRBs (points) compared to the prediction from cosmology (black curve). The excellent correspondence confirms the detection of all the missing
matter. Hannah Bish (University of Washington), CC BY-ND
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•

The missing Baryon problem

•

בעיה שנפרשה על פני כשניים-שלושה עשורים  -ובמרכזה חוסר ההתאמה בין
כמות הבריונים הנצפית לבין כמות הבריונים שהמודלים חוזים ע״פ נוקלאוסינתזת
המפץ הגדול וקרינת הרקע הקוסמית.

•

המדדות העדכניות ביותר של ״קרינת הרקע הקוסמית״ טלסקופ פלנק מציעות כי
הבריונים צריכים להוות כ 4.85%-מהחומר ביקום.
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•

The missing Baryon problem

•

את צפיפות הבריונים הצפויה ניתן להעריך כך:

•

מניתוח סינתזת היסודות במפץ הגדול אשר חוזה את כמויות היסודות .אם היו יותר
בריונים היינו מצפים לראות יותר הליום ,ליתיום ויסודות כבדים יותר שסונתזו בזמן
המפץ הגדול.

•

מהאנאיזוטרופיות בקרינת הרקע הקוסמית -בפרט הפיק השני בפוואר ספקטרום
מתקשר גם הוא לכמות הבריונים .כיוון שהבריונים באינטראקציה עם הפוטונים אזי
כמות בריונים גדולה יותר תשנה את מאפייני הפיק.
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The missing Baryon problem

•

בעיה שנפרשה על פני כשניים-שלושה עשורים  -ובמרכזה חוסר ההתאמה בין
כמות הבריונים הנצפית לבין כמות הבריונים שהמודלים חוזים ע״פ נוקלאוסינתזת
המפץ הגדול וקרינת הרקע הקוסמית.

•

המדדות העדכניות ביותר של ״קרינת הרקע הקוסמית״ טלסקופ פלנק מציעות כי
הבריונים צריכים להוות כ 4.85%-מהחומר ביקום.

•

בפועל ,אם סוכמים את כל התרומות הבריוניות מכל המקורות מקבלים ערך שנמוך
מחצי ממספר זה.

•

)כאמור מדובר רק על בריונים  -החומר הפאל מהווה את רוב החומר אז זה אינו
רלוונטי(.

•

מאמינים כי הבריונים החסרים מפוזרים בצורת warm hot intergalactic - WHIM
 - mediumאך קשה לצפות בו ישירות.

•

נסביר
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•

The missing Baryon problem

•

כיצד ניתן לסכום את כל התרומה הבריונית :לא טריויאלי  -מלבד גלקסיות וכוכבים
ישנם גופים שלא מאירים כמעט שאותם צריך לכלול ,כמו גז בין כוכבי ,פלנטות,
חורים שחורים וכו׳.

•

בעזרת שיטות שראינו ניתן להעריך את תרומתם  -כגון עידוש מיקרו לפלנטות וגופים
שחורים אחרים ,גז ניתן לגלות ע״י בליעה של קרינה ממקורות רקע וכו׳.

•

ב 2017-סך המדידות עמדו על  70%מהערך הנדרש.
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The missing Baryon problem

•

 אסטרונומיה ברדיו:טלסקופים מסוגים שונים

Computer simulation showing the distribution of warm-hot intergalactic gas
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•

The missing Baryon problem

•

רבות ממה שידוע על ה WHIM-מגיע מסימולציות מחשב של היקום .מצפים כי ייצור
מבנה של רשתות בריונים בפיפויות של  1-10חליקים למטר מעוקב .תהליכי גלי
הלם ,ספיחה והתמזגות .חלק מהאנרגיה הופכת לקרינה ע״י חימום מגלי הלם.

•

בשל הטמפרטורות הגבוהות הציפיה היא שיהיה ניתן לראות את הגז מפליטה או
בליעה באוטרא סגול ובקרני איקס .אך לקח הרבה זמן לגלותו.

•

עדויות ראשונות נתגלו סביב חור שחור כנראה  -עי בליעה ע״י חמצן של קרינת
איקס מה .WHIM-ב 2010-התגלה מצבור גדול ע״י טלסקופ איקס-ריי ליד ״קיר
גלקסיות״  -מבנה גדול של גלקסיות.

•

תצפיות של חמצן מיונן והתפלגותו הבין גלקטי סיפקו רמזים ראשונים להתפלגות
ה.-WHIM
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•

The missing Baryon problem

•

הבעיה החלה להגיע לפתרון בעיקר ב 2017-2018כאשר שתי קבוצות של חוקרים
עבדו במקביל בכדי למצוא את הבריונים החסרים .כיוון שהגז הוא דייוז אזי הפליטה
באיקס-ריי היא חלשה .הם התשמשו בכך שישנו צפי שהבריונים צריכים להשתרך
בין כל שתי גלקסיות ועשו  stackingשל הרבה זוגות של גלקסיות ובעזרת אפשט
הסאנייאב זלדוביץ׳ גילו את הבריונים החסרים ברמה הדרושה  -כלומר סיפקו את
 30%הנותרים.

•

כאשר הם הציבו את מדידותיהם על מפת קירנת הרקע רואים גם שישנה קורלציה
עם מיקומי הגלקסיות  -אם כי האותות היחדניים מאוד חלשים.
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•

Sunyaev-Zeldovich eﬀect

https://astro.uni-bonn.de/en/research/mm-submmastronomy/projects-1/sz-eﬀect-and-cosmology

Wikipedia

https://www.ias.u-psud.fr/pperso/naghanim/szplanck.php
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The missing Baryon problem

•

Anna de Graaff et al.

Figure 1: (a) Sum of tSZ signal for ~1 million galaxy pairs; (b) modeled galaxy halo signal; (c) residual between the data and model. The filament is marked by the
dashed box in (c). The axes represent distances parallel () and perpendicular () to the axis of galaxy separation in Mpc scaled to the mean galaxy separation of
10.5 Mpc. The color is proportional to y, which quantifies the tSZ effect. Figure 1 in the paper.
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 גילו- ASKAP לפני מספר חודשים בעזרת פרצי הרדיו שגילה הטלסקופ החד יחסית
-WHIMלמעשה ישירות את ה

•

Fast radio bursts originate from galaxies millions and billions of light-years away and that distance is one of the reasons we can use them to find the missing baryons. ICRAR, CC BY-SA

https://theconversation.com/half-the-matter-in-the-universe-was-missing-we-found-it-hiding-in-the-cosmos-138569

אסטרונומיה כללית 1

1 אסטרונומיה כללית
The integrated Sachs Wolfe eﬀect

•

.SZ עוד אפקט מעניין שווה להזכיר אם כבר מדברים על רדיו ועל

•

Accelerated expansion due to dark energy causes even strong large-scale potential wells (superclusters) and hills (voids) to decay over the time it takes
a photon to travel through them. A photon gets a kick of energy going into a potential well (a supercluster), and it keeps some of that energy after it exits, after the
well has been stretched out and shallowed. Similarly, a photon has to expend energy entering a supervoid, but will not get all of it back upon exiting the slightly
squashed potential hill.

•
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Line intensity mapping

עילי

• עוד מעין סוג של תצפיות שצפוי לקרות  /קורה בעיקר ברדיו
• עד כה אנו רגילים לחשוב על תצפיות של מקורות ספציפיים )למשל גלקסיות( או מנגד,
למשל של כל השמיים כולם )קרינת הרקע הקוסמית(.
• למעשה ,ישנם ניסויים מעניינים שניתן לעשות ע״י תצפיות ברזולוציה נמוכה של שדות
גדולים מאוד ומגוון רדשיפטים ,כאשר אנו מנסים למפות קו פליטה בהיר מסויים.
• למשל :אנו יודעים כי כל גלקסיה פולטת למשל בעיקר קווי חמצן )נניח חמצן מיונן
פעמיים( ,CO ,או מימן ).(Hyperfine transition 21 cm
• אם נוכל לחתוך את המרחב באורך גל זה כפונקציה של הרדשיפט נוכל למפות את
התפלגות החומר ביקום
• בעיות עיקריותcontamination :
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Line intensity mapping

•

עוד מעין סוג של תצפיות שצפוי לקרות בעיקר ברדיו

•

עד כה אנו רגילים לחשוב על תצפיות של מקורות ספציפיים )למשל גלקסיות( או מנגד ,למשל של כל השמיים כולם )קרינת
הרקע הקוסמית(.

•

למעשה ,ישנם ניסויים מעניינים שניתן לעשות ע״י תצפיות ברזולוציה נמוכה של שדות גדולים מאוד ומגוון רדשיפטים ,כאשר
אנו מנסים למפות קו פליטה בהיר מסויים.

•

למשל :אנו יודעים כי כל גלקסיה פולטת למשל בעיקר קווי חמצן )נניח חמצן מיונן פעמיים( ,או מימן (Hyperfine transition
).21 CM

•

אם נוכל לחתוך את המרחב באורך גל זה כפונקציה של הרדשיפט נוכל למפות את התפלגות החומר ביקום

עילי

https://physics.bgu.ac.il/~kovetz/researchLIM.html
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עילי

Line intensity mapping

https://physics.bgu.ac.il/~kovetz/researchLIM.html

•
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Line intensity mapping

http://www.rri.res.in/CMB_Workshop/talks/14_AnastasiaFialkov.pdf

•
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Plasma lensing and extreme scattering events
Moﬀett+

Extreme scattering
events
First detected in the 1987, caused
by a dense plasma passing
between us and the source
(usually within our galaxy)

•
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Plasma lensing and extreme scattering events

•
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Plasma lensing and extreme scattering events

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05185-y

•
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•

סיימנו לעכשיו עם )מבוא ל( אסטרונומיית רדיו
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•

אסטרונומיה באינפרא אדום ניתן לחלקה לשלושה תחומים
עיקריים :אינפרא אדום קרוב ,אמצעי ,ואינפרא אדום רחוק
Infrared is roughly up to lambda~1mm

•

באינפרא אדום הקרוב
ישנם אזורים שעוד ניתן
לצפות דרך האטמוספירה
בהם ,באמצעי  /רחוק רק
מהחלל
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•

אסטרונומיה באינפרא אדום ניתן לחלקה לשני תחומים
עיקריים :אינפרא אדום קרוב ,ואינפרא אדום  /רחוק

Wikipedia

Carina Nebula in infrared light captured by the Hubble's Wide Field Camera 3.
NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team - http://www.spacetelescope.org/images/heic0910f/ http://www.hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2009/25/image/
j/ (direct link)
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Detectors (from NASA’s webpage for WFC3 aboard Hubble:)
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•

גילוי הקרינה האינפרא-אדומה משייכים אותה לוויליאם הרשל ,אשר ב 1800ביצע ניסוי בו הציב מודד חום
מול אור שמש שהועבר דרך פריסמה .הוא שם לב כי הטמפרטורה הגוהה ביותר התקבלה מחוץ לספקטרום
האור הנראה  -מיד אחרי הצבע האדום.

•

הוא הסיק כי זו קרינה בלתי נראית מהשמש .קרא לזה  calorific raysוהמשיך להראות כי הקרינה כי ניתן
להחזיר את הקרינה ולספוג אותה בדיוק כמו אור רגיל.

•

החל מ 1830לערך החלו ניסיונות לגלות קרינה זו ממקורות אסטרונומיים .ב 1856התגלתה מהירח ע״ פיאצי
סמית׳ ,האסטרונום המלכותי של סקוטלנד ,כאשר נסע לטנריף לבדוק אסטרונומיה מפסגת הרים.פוקס
ניקולס ניסה למדוד קרינה משני כוכבים בהירים  -והוא הסיק כי התוצאות לא משמעותיות אך נראה כיום כי
הן מתאימות לערך האמיתי ולכן נהוג לתת לו קרדיט עבור הגילוי הראשון של קרינה איפרא אדומה מלבד
השמש שלנו.

•
•

במאה העשרים התפתח התחום עוד בעיקר בשל התפתחויות טכנולוגיות .
אבן דרך משמעותית ב 1983עם שיגורו של הלווין  IRASאשר עשה סקר שמיים באינפרא-אדום .אבן דרך נוספת
הייתה ב 1995עם שליחת ה.ISO
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From Schneider’s
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 אסטרונומיה באינפרא אדום:טלסקופים מסוגים שונים
Spitzer Space Telescope- נאסא שלחת את ה2003ב

•

 אך המשיך במיד אינפרארדfar infrared נגמר בו ההליום הנוזלי ואטבד את יכולתו לראות את ה2009ב

•

 מגילויים חדשים על הגלקסיה שלנו ועד קוואזרים-עבד עד השנה והוביל למגוון תגליות מרשימות
.וגלקסיות רחוקות

•

הוכיחו כי אבק בין כוכבי סופג הרבה מהקרינה של גלקסיות וכי הן למעשה הרבה, לדוגמה2008ב
. האבק בולע הרבה מהאור ופולט אותו באינפרא אדום,יותר בהירות ממה שהן נראות באופטי

•

During its “cold” or cryogenic mission (which ran from
2003 to 2009), Spitzer observed infrared wavelengths
from 3 to 160 microns.
The Infrared Array Camera (IRAC) is one of three focal
plane instruments in the Spitzer Space
Telescope. IRAC is a four-channel camera that obtains
simultaneous broad-band images at 3.6, 4.5, 5.8, and
8.0 microns.

NASA/JPL-Caltech - http://www.spitzer.caltech.edu/images/3072-SIRTF-Spitzer-Rendered-against-an-Infrared-100-Micron-Sky
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The Andromeda Galaxy taken by MIPS at 24 micrometers.

NASA/JPL-Caltech/K. Gordon (University of Arizona) - http://www.spitzer.caltech.edu/images/1493-ssc2005-20a1-Andromeda-in-the-Infrared
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Zitrin+2015; Credit: Labbe
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 אסטרונומיה באינפרא אדום:טלסקופים מסוגים שונים
Akari (Japan / JAXA)

2006-2011,
2009-, mission.

AKARI is a 68.5cm telescope cooled down to 6K, and will observe in the wavelength range from 1.7 (near-infrared) to 180 (far-infrared) µm.The AKARI mission is an ambitious plan
to make an all-sky survey with better sensitivity, spatial resolution and wider wavelength coverage than IRAS. Besides the survey, pointed observations will also be possible. They wi
concentrate mainly on two high-visibility regions, the North Ecliptic Polar (NEP) region and the Large Magellanic Cloud (LMC).
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Herschel

operated 2009-2013, ESA mission.
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 אסטרונומיה באינפרא אדום:טלסקופים מסוגים שונים
WISE
Wide-field Infrared Survey Explorer

NASA mission (2009-)

all-sky astronomical survey with images in 3.4, 4.6, 12 and 22 μm wavelength range bands, over ten months using a 40 cm (16 in) diameter infrared
telescope in Earth orbit.

Discovery image of comet C/2020 F3 (NEOWISE)
Courtesy NASA/JPL-Caltech
. - https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA23792
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 אסטרונומיה באינפרא אדום:טלסקופים מסוגים שונים
Euclid - ESA mission (2024)

https://sci.esa.int/web/euclid/-/46680-weak-gravitational-lensing
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 אסטרונומיה באינפרא אדום:טלסקופים מסוגים שונים
Hubble Space Telescope has an advanced near-infrared camera which has
revolutionised our understanding of various fields, such as high-redshift galaxies
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Hubble ultra deep field
NASA and the European Space Agency. Edited by Noodle snacks - http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2004/07/image/a/warn/

Hubble eXtreme Deep Field (HXDF) taken in 2012
NASA; ESA; G. Illingworth, D. Magee, and P. Oesch, University of California, Santa Cruz; R. Bouwens, Leiden University; and the HUDF09 Team -

Hubble Frontier Fields
NASA, ESA and the HST Frontier Fields team (STScI)

אסטרונומיה כללית 1
טלסקופים מסוגים שונים :אסטרונומיה באינפרא אדום
)JWST (NASA/ESA 2021

6.5 m
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 אסטרונומיה באינפרא אדום:טלסקופים מסוגים שונים

Skyhook balloon, launched September
1957 as part of Project Stratoscope,
photographed the Sun in high resolution

Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (NASA/DLR) with open telescope doors A German-built telescope is exposed during a flight
of NASA's Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy 747SP on Dec. 18, 2009. The telescope doors were fully opened, allowing
engineers to understand how air flows in and around the telescope.
SOFIA's telescope saw first light on May 26, 2010. SOFIA is the successor to the Kuiper Airborne Observatory.
SOFIA uses a 2.5 m (8.2 ft) reflector telescope
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בשיעור הבא  -ממשיכים  -אסטרונומיה תצפיתית
סוגי טלסקופים שונים )לא אופטיים( וגלאי גלי כבידה
הרצאות פרטניות של סטודנטים
אח״כ :שיטות לעיבוד נתונים ,hands on training perhaps ,פרקים נבחרים באסטרונומיה

