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עדי ציטרין
Image by NASA/ESA the Hubble space telescope

שיעור 11
מבוא לאסטרונומיה תצפיתית
אסטרונומיה בחלקים אחרים של
הספקטרום האלקטרו מגנטי
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•

בשיעור שעבר דיברנו על אסטרונומיה באורכי גל אחרים :בעיקר רדיו ואינפרא אדום

•

תיקון טעות

•

Guiding

•

היום :אסטרונומיה באיקס ריי ,קרני גאמא ואולטרא סגול

•

בשני השיעורים שנותרים :נושאים נבחרים באסטרונומיה חוץ גלקטית ,וכלים
נומריים באסטרונומיה

•

ומהיום :הרצאות שלכם

•

סקר הוראה!

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

6.5 m
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טלסקופים מסוגים שונים :אסטרונומיה באינפרא אדום
)WFIRST / Nancy Grace Roman Space Telescope (NASA/ESA 2021

Wide Field

2.4 m
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Auto-Guiding

https://agenaastro.com/articles/guides/autoguiding/selecting-aguide-scope-and-autoguiding-camera-for-astrophotography.html
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Auto-Guiding
בזמן החשיפה אנו רוצים לעקוב אחרי השמיים באופן אוטומטי .המצלמה הראשית עסוקה באיסוף
פוטונים מהמטרה המדעית וצריכים דרך נוספת בכדי לצלם את השמיים ולתקן תזוזות קטנות
במיקום .ישנן כמה דרכים לעשות זאת:

•

טלסקופ נפרד המחובר למצלמת הגיידר

•

גיידר  oﬀ axisשמפצל את האור שנאסף ע״ הטלסקופ הראשי ,אשר מפנה חלק מהאור
למצלמת הגיידר שם מזוהה  guide starבאותו שדה ראיה פחות או יותר של המטרה הראשית

•

 CCDכפול כאשר צ׳יפ אחד מוקדש למטרה הראשית וחלק מה CCD-או צ׳יפ שני מוקדש
לגיידינג

https://agenaastro.com/articles/guides/
autoguiding/selecting-a-guide-scope-andautoguiding-camera-forastrophotography.html
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תצפיות :טלסקופים

•

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

אסטרונומיה כללית 1
 - 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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אסטרונומיה באולטראסגול UV

•

קרוב לתחום האופטי אך הקרניים מונחתות באופן קיצוני ע״י
האטמוספירה.

•

טכנולוגיה דומהCCD ,

WFC3 sensitivity

NASA
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•

קרוב לתחום האופטי )טכנולוגיה דומה (CCD ,אך הקרניים מונחתות באופן
קיצוני ע״י האטמוספירה.

•

בערך Angstrom 100-4000

•

על-כן ב UV-צופים בד״כ מהחלל

•

אסטרופיסיקלית קרינה באוטראסגול מגיעה מאזורים אנרגטיים/חמים יותר
מאשר באופטי

•

כבר בשנות ה 20של המאה הקודמת ניסו לצלם את השמש באולטראסגול
בעזרת בלונים אך הצליחו רק בשנות ה40-
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.מאז הוטסו טלסקופים ולווינים רבים לחלל וסביב כדוה״א

•

נזכיר כמה אחרונים וידועים

•

imaging using ultraviolet light
The Sun as imaged in extreme ultraviolet light by the Earth-orbiting Solar and
Heliospheric Observatory (SOHO) satellite. A massive loop-shaped eruptive
prominence is visible at the lower left. Nearly white areas are the hottest; deeper reds
indicate cooler temperatures.
NASA

https://www.britannica.com/science/ultraviolet-astronomy
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The Far Ultraviolet Camera/Spectrograph

נזכיר כמה אחרונים וידועים

•

Far Ultraviolet Camera Spectrograph model on display.

John Young saluting and jumping on the lunar surface. The Far UV
Camera/Spectrograph can be seen in the background, under the
shadow of the lunar module. (Apollo 16, 1972)

https://en.wikipedia.org/wiki/Far_Ultraviolet_Camera/Spectrograph

This is a picture of Earth in ultraviolet light, taken from the
surface of the Moon. The day-side reflects a lot of UV light from
the Sun, but the night-side shows bands of UV emission from the
aurora caused by charged particles.[3]
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נזכיר כמה אחרונים וידועים
A second spare telescope was slightly modified and later flown on Skylab
4. It was given an aluminum (Al) and magnesium fluoride (MgF2) mirror
rather than rhenium. It was mounted on Skylab's Apollo Telescope
Mount for usage in orbit. Among the many images and spectra that it took,
it was used to study ultraviolet emission from Comet Kohoutek.

ATM

False color image of Comet Kohoutek photographed with the far-ultraviolet electrographic
camera during a Skylab spacewalk on December 25, 1973.

https://en.wikipedia.org/wiki/Far_Ultraviolet_Camera/Spectrograph

•
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•

לווין תצפיות שתוכנן בעיקר לקחת ספקטרה
באולטרא סגול

•

שיתוף פעולה אמריקאי אירופאי

•

הוצע ב 1964ושוגר ב1978

•

תוכנן לשלשו שנים והחזיק  18שנים עד
 1996אז כיבו אותו בשל שיקולי
תקציב/עלות ,הטלסקופ עדיין תפקד כמו
בימיו הטובים

)The International Ultraviolet Explorer (IUE) (a.k.a. Explorer 57

"Credit: NASA/ Goddard Space Flight Center (GSFC)" - http://apod.nasa.gov/apod/ap950929.html
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•

לווין התצפיות הראשון שהופעל בזמן אמת ע״י
אסטרונומים אשר ביקרו תחנות קרקע בארה״ב
ואירופה.

•

מאות אסטרונומים התשמשו בו ופרסמו מעל
 1500מאמרים.

•

נעשו מעל  100,000תצפיות עם הטלסקופ
מגופים במערכת השמש ועד קווזארים רחוקים -
מתוצאותיו המשמעותיות הן מחקרים
משמעותיים של רוחות כוכביות ,בליעה ע״י אבק
בין כוכבי ,וסופרנובה  1987Aאשר עמדה בניגוד
לתיאוריות התפתחות כוכבים שאז היו נהוגות.
מיד נרחיב.

•

בזמן סיום הלווין הוא נחשב הלווין האסטרונומי
המוצלח ביותר עד אז.

)The International Ultraviolet Explorer (IUE) (a.k.a. Explorer 57

"Credit: NASA/ Goddard Space Flight Center (GSFC)" - http://apod.nasa.gov/apod/ap950929.html
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•

הולי׳ז קומט :ספקטרום ה uv-ממנו עזר להעריך
כמה גז ואבק נאבדים ממנו ומסת המים שהתאדתה
ממנו במעבר סביב השמש

•

כוכבים :בעיקר כוכבים חמים .כוכבים חמים מעל
 10,000מעלות פולטים את רב הקרינה ב - UVככה
שהרבה מידע נאבד אם מסתכלים רק באופטי.
הטלסקופ גילה הרבה ננסים לבנים בינאריים עם
כוכבי סדרה ראשית ולכן עזר להעריך מסות כוכבים
בינאריים ולבנות את הקשר בין מסות הכוכבים
לכיצד הם מתפתחים .כמו כן כוכבים עם מעל כעשר
מסות שמש יש להם רוחות כוכביות חזקות דרכן הם
מאבדים חומר .מהירויות של מאות ואלפי ק״מ
בשניה .כמות החומר הנאבדת תקבע האם יתפוצצו
כסופרנובה או לאו .הטלסקופ עזר לראשונה למדוד
תופעה זו עבור מדגם כוכבים עצום ולבנות את
הקשר של רוחות כוכביות עם מסה ולומינוסיטי.
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•

סופרנובה  - 1987Aהתפוצצה ב 1987בענן המגלני הגדול .בעלת
חשיבות עצומה לאסטרונומיהשכן קרובה מאוד יחסית לכדוה״א
ונראתה בעין בלתי מזוינת .האחרונה לפניה הייתה מה שנקרא
הכוכב של קפלר לפני המצאת הטלסקופים .טלזקופים רבים בעולם
עקבו אחר הסופרנובה הזו.

•

ה IUEהחל לעקוב אחריה כבר  14שעות לאחר הגילוי ועזר לקבוע
כי הכוכב שהתפוצץ היה  blue supergiantבעוד התאוריה חזרתה
.red supergiant

•

תצפיות מהאבל למשל מראות נבולה סביב הסופרנובה .טלסקופ
ה uv-הראה כי חומר זה עשיר בחנקן שנוצר בתהליך ה CNO-בו
נוצרת רוב האנרגיה שכוכבים המסיביים יותר מהשמש קורנים.

•

הסיקו כי הכוכבי היה ענק ראדום אך השיל כמויות גדולות של
חומר לחלל לפני שהפך לסופר-ענק כחול והתפוצץ.

Kepler’s SN 1604

SN 1987A
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. בד״כ נלמד ע״י בליעה של אור ממקור רקע ע״ גלקסיה בדרך:התוך הבין כוכבי
אחת התגליות של הטלסקופ היא למשל קיומה של מעטפת גז סביב שביל החלב
 וגודלה כמה שנות אור מעל ומתחת,המחוממת ע״ קרניים קוסמיות וסופרנובות
.למישור הגלקטי

Caption: This figure shows a tiny part of the FUSE spectrum of a distant quasar. The light
from the quasar is used as a background source, and "dips" in the spectrum are caused by
absorption of this background light by intervening gas. Since wavelength of light is related
to velocity (through the Doppler formula), we show a wavelength scale on the top (in
nanometers) and a velocity scale on the bottom (in kilometers per second). The absorption
near zero velocity comes from hot ionized oxygen gas close to our sun (and thus with
similar velocity to us). The dip near -200 kilometers per second (shown in blue above) is
similar hot gas at the velocity of a "high velocity cloud" that is falling into our Galaxy.
(Note: 200 km/sec = 720,000 km per hour, or almost half a million miles per hour if you
prefer!) This hot, high velocity gas has been detected at over 50 directions looking through
our galaxy's halo, indicating that this hot gas is widely distributed around our Galaxy.

https://archive.stsci.edu/fuse/scisumm/sci_HVC.html
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•

חורים שחוריים מסיביים AGN

•

לפני שיגור ה IUEהקוואזר  3C 273היה היחיד שנלמד
באורכי גל באולטרא סגול  -אך עם הטלסקופ החדש זה
הפך לדבר שגרתי

•

לדוגמה תפציות על עבר גלקסיה יחסית קרובה עם חור
שחור מסיבי במרכזה )כ 5-10מיליון מסות שמש( -
קרינת ה UVהראתה שינויים בסקלות זמן של כמה ימים,
ורמזה כי אזור הפליטה היה רק כמה ימי אור .

•

 - Lya forestוהתפשטות היקום ומיפוי ה - IGMלמשל
עצם הגילוטי כי יש פחות ענני מימן נייטרלי ביקום
הקורס מאשר ביקום הרחוק
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Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer

1999-2007

Explorer 77
Over 400 scientific papers have been written using data from FUSE,[10] with subjects ranging from cool stars to the intergalactic medium. One of the primary
science goals of FUSE was to study the abundance of deuterium, an isotope of hydrogen. Because of the large number of atomic absorption and emission
lines in the far-ultraviolet, FUSE enabled many studies of galactic, extragalactic and intergalactic chemistry and chemical evolution.
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)The Galaxy Evolution Explorer (GALEX

•

טלסקופ שהקיף את כדוה״א  -שוגר באפריל 2003
ופעל עד 2012

•

בשל שיקולי עלות/תקציב הופסק

•

יעברו עוד כ 65שנים עד שייכנס שוב
לאטרמוספירה

•

עשה תצפיות באולטראסגול למדוד את היסטורית
יצירת הכוכבים ביקום עד  80%מהדרך למפץ
הגדול  -עד בערך  10מיליארד שנה אחרונה )גיל
היקום כ 14מיליארד שנה(.

50cm

The Cygnus Loop (radio source W78, or Sharpless 103) is a large supernova remnant
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•

משימת הטלסקופ הייתה לצפות במאות אלפי
גלקסיות ,בכדי למדוד את מרחקן ואת קצב יצירת
הכוכבים בהן .קרינת  UVבד״ היא אינדיקציה
לכוכבים צעירים )אך גם יכולה לנבוע לעתים
מסוגי כוכבים זקנים יותר(

Madau & Dickinson

)The Galaxy Evolution Explorer (GALEX

A GALEX image of the spiral galaxy Messier 81 in ultraviolet light. Credit:GALEX/NASA/JPL-Caltech.

http://www.galex.caltech.edu/index.html
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AstroSat
Multi wavelength, not just UV)

Fig.2: Combined four-colour image of the AstroSat Uv Deep Field, AUDF
(red: HST/F814W; green: HST/F606W; cyan: AstroSat/N242W and dark
blue:AstroSat/F154W) made from 37 dump-orbit images. Image credit:
Kanak Saha (IUCAA).

https://astronomycommunity.nature.com/posts/astrosat-caught-a-z-1-42-galaxyemitting-extreme-uv-photons

1 אסטרונומיה כללית

Fig.1: One dump-orbit image consisting 42424 frames taken by FUV and NUV camera simultaneously by AstroSat/UVIT. The time between two consecutive frames is 33
millisecond. Some orbits had even less number of frames.

https://astronomycommunity.nature.com/posts/astrosat-caught-a-z-1-42-galaxyemitting-extreme-uv-photons
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https://arxiv.org/pdf/2008.11394.pdf
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ULTRASAT (Weizmann/ISA + DESY)

ULTRASAT (Ultraviolet Transient Astronomy Satellite) is an astronomical mini-satellite whose unprecedentedly large field of view, 210 square degrees, will detect
and monitor transient astronomical events in the near-ultraviolet (220–280 nm) spectral region. ULTRASAT will observe a large patch of sky, alternating every six
months between the southern and northern hemisphere. The satellite will be launched into geosynchronous orbit in 2023. All ULTRASAT data will be transmitted to
the ground in real time. Upon detection of a transient event, ULTRASAT will provide alerts within 20 minutes to other ground-based and space telescopes to be
directed to the source for further observation of the event in other wavelength bands.
ULTRASAT will study the hot transient universe. The extra-Galactic volume accessible to ULTRASAT for the discovery of transient sources will be 300 times larger
than that of the most sensitive UV satellite to date, GALEX. It is comparable to that of the largest ground-based optical transient survey planned to begin operation
in 2022, LSST.
The ULTRASAT spacecraft will be constructed by the Israel Aerospace Industries (IAI), and the telescope will be constructed by the El-Op division of Elbit Systems.
ULTRASAT is jointly funded and managed by the Israel Space Agency[1] and the Weizmann Institute of Science (WIS), under the scientific leadership of the WIS,
and with a significant contribution of the DESY center of the Helmholtz association. ULTRASAT is planned for a 3-year operation at a GEO orbit. Its small mass and
volume, 160 kg and <1m3, allows a launch to GEO as a secondary payload.
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Hubble Space Telescope (UV, Optical, Near-infrared)
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איקס- אסטרונומיה בקרני

Wikimedia Commons

https://www.popsci.com/putting-the-x-factor-back-in-x-rays/
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•
•

קרינת איקס מאובייקטים אסטרונומיים צפויה מגזים חמים בטמפרטורות
של מעל מיליון מעלות קלווין ואף עד מאות מיליונים של קלווין
1 eV = 11,604 K
הקרניים מונחתות באופן קיצוני ע״י האטמוספירה.

Wikipedia:

X-rays span 3 decades in wavelength (~8 nm - 8 pm),
frequency (~50 PHz - 50 EHz) and energy (~0.12 - 120 keV).
In terms of temperature, 1 eV = 11,604 K. Thus X-rays (0.12
to 120 keV) correspond to 1.39 × 106 to 1.39 × 109 K. From
10 to 0.1 nanometers (nm) (about 0.12 to 12 keV) they are
classified as soft X-rays, and from 0.1 nm to 0.01 nm (about
12 to 120 keV) as hard X-rays.

•

בערך 0.008-8 nm

•

על-כן צופים בד״כ מהחלל

•

קרני איקס )וגאמא( קשה לפקס אותן שכן לא מוחזרות ע״י מראה )נבלעות
און עוברות דרכן( אלא אם פוגעות בזוייות חדות  -לכן יש לתכנן טלסקופים
מיוחדים grazing incident
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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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אסטרונומיה בקרני -איקס

•

קרני איקס מהשמש התקבלו לראשונה בעידן הטילים
בעזרת טילי  V2שהומרו למטרה זו ומאז  1958גילויי
איקס-ריי ממקורות אסרטונומיים היו המוקד של כמה
משימות.

•

מעבר למערכת השמש המקור הראשון ממנו התגלו קרני
איקס היה ע״י טיל מחקר ב 1962והמקור נקרא Scorpius
) X-1שכנראה הוא סוג של כוכב משתנה( ,והיה חזק פי
 10,000מפליטתו באור הנראה ופי  10,000מזה של השמש.

•

מאז התגלו אינספור מקורות איקס-ריי אסטרונומיים -
מגלקסיות ,וצבירי גלקסיות

Aerobee Hi Missile, White Sands Missile Range Museum.
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•

גלאים:

•

כמה טכנולוגיות שונות החל מתאי יינון ,מוני
גייגר ,סינטילייתורז )מכשיר המכיל חומר
שמתיינן בפגיעת פוטון מתאים ואז פולט אור
שמתאים לגלאי( ועד  CCD and CMOSכמו
במלצמות ״רגילות״

•

למעשה בעוד פגיעה של פוטון אפוטי משחררת
אלקטרון אחד מהחומר פר פיקסל והתמונה
מתקבלת מצבירה של הרבה
פוטונים/אלקטרונים כאלה בכל פיסקל ,כאשר
פוטון של קרני איקס פוגע בפיקסל הוא משחרר
כמה אלקטרונים )מאות או אלפים( בפרופורציה
לאנרגיה שלו .כלומר כך המכשיר גם למעשה
סופר לא רק את השטף אלא גם מודד את
האנרגיה של הקרינה.

CCD Sensors Have One Readout In Corner,
CMOS Sensors Have Readout at Each Pixel

סינתילציה זו פלאש של אור בחומר ~שקוף בשל מעבר חלקיק
Scintillation crystal surrounded by various scintillation detector assemblies

אסטרונומיה כללית 1
אסטרונומיה בקרני -איקס

•

גלאים:

•

כמה טכנולוגיות שונות החל מתאי יינון ,מוני
גייגר ,סינטילייתורז )מכשיר המכיל חומר
שמתיינן בפגיעת פוטון מתאים ואז פולט אור
שמתאים לגלאי( ועד  CCD and CMOSכמו
במלצמות ״רגילות״

•

למעשה בעוד פגיעה של פוטון אפוטי משחררת
אלקטרון אחד מהחומר פר פיקסל והתמונה
מתקבלת מצבירה של הרבה
פוטונים/אלקטרונים כאלה בכל פיסקל ,כאשר
פוטון של קרני איקס פוגע בפיקסל הוא משחרר
כמה אלקטרונים )מאות או אלפים( בפרופורציה
לאנרגיה שלו .כלומר כך המכשיר גם למעשה
סופר לא רק את השטף אלא גם מודד את
האנרגיה של הקרינה.

החיישן במכשיר הוא שפופרת גייגר-מילר ,שפופרת המכילה
בעיקר גז אציל )בדרך כלל ארגון(
ובמרכזה תיל הטעון חיובית בהפרש מתחים של עד
כ 1000-וולט לעומת השפופרת .כאשר חלקיק )חלקיק טעון,
או פוטון( נכנס לשפופרת ומוציא אלקטרון מהגז שבתוכה או
מדפנותיה ,האלקטרון האנרגטי גורם לשרשרת של יינון בגז
האציל .המטען נאסף בתיל החיובי ,וכאשר הוא זורם חזרה
לדפנות ,נרשמת במערכת פעימה שמעידה על האירוע.
המכשיר מגביר את האות ,מציג אותו למשתמש ,וסופר את
מספר הפעימות .בחלק מהמכשירים נעשה שימוש גם באות
.קולי כאינדיקציה לקליטת הפעימה

וויקיפדיה

1 אסטרונומיה כללית
The high-energy focusing telescope (HEFT)

איקס- אסטרונומיה בקרני
Baloons, rockets and sattellites

•

Past X-ray satellites

•

 היה בלון לצילום מקורות אסטרונומייםHEFT
(20-100 keV) בקרני איקס קשה

•

 מניו מקסיקו2005טיסה ראשונה ב

•

 דקות קשת1.5 רזולוציה זוויתי של

•

grazing angle telescopeלא השתמשו בדיוק ב
אלא בריבוי שכבות מצופות חומרים מסויימים
המגבירים את הרפלקטיביות עבור קרינה מעל
.keV

•

.60 keV בkev FWHM 1 רזולוציה של

•

Crab Nebula שעות וצפה ב25 טס

•

The Crab Nebula is a remnant of an exploded star. This image shows the Crab Nebula in
various energy bands, including a hard X-ray image from the HEFT data taken during its
2005 observation run. Each image is 6′ wide.

http://www.srl.caltech.edu/HEFT/
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•

Past X-ray satellites

•

הלווין הראשון ששוגר במיוחד
למטרת אסטרונומיה באיקס-ריי

•

שוגר ב 1970למסלול בגובה
כ 500-600ק״מ  -השלים סיבוב
כל  96דקות

•

המשימה הסתיימה ב1973

•

מטרת המשימה הייתה מיפוי
השמיים באיקס-ריי  -סרקה את
השמיים )סביבו עצמי כל  12דקות(
בעלת רגישות של כ 0.001ערפילית
הסרטן.
)Uhuru (X-ray Explorer Satellite
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Past X-ray satellites

Einstein Observatory

•

הלווין הראשון שצילם בקרני
imaging ,איקס

•

 לארבע שנים1978

•

Reference syste

Geocentric

m
Regime

Low Earth

Perigee altitude

465 kilometres (289 mi)

Apogee altitude

476 kilometres (296 mi)

Inclination

23.5°

Period

94.0 minutes

Epoch

13 November, 1978 05:24:00
UTC

1 אסטרונומיה כללית
ROSAT (short for Röntgensatellit; in German X-rays are called Röntgenstrahlen, in honour of Wilhelm Röntgen)
According to NASA, the Roentgensatellit (ROSAT) was a joint German, U.S. and British X-ray astrophysics project.

איקס- אסטרונומיה בקרני

Past X-ray satellites
Type

Wolter I

Diameter

84 centimetres (33 in)

•

Focal length 240 centimetres (94 in)
Wavelength 30-0.06 nm, X-rays and Extreme
s
Ultraviolet
Resolution 5 arc-s at half energy width[1]

ROSAT and ROAST All Sky Survey (RASS)

Still very useful data

PSPC shot of Abell 2256
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Past X-ray satellites

Still very useful data
ROSAT and ROAST All Sky Survey (RASS)

•

1 אסטרונומיה כללית

http://www.xray.mpe.mpg.de/cgi-bin/rosat/rosat-survey

1 אסטרונומיה כללית

http://www.xray.mpe.mpg.de/cgi-bin/rosat/rosat-survey
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Current X-ray satellites

•

XMM-Newton
XMM-Newton, also known as the High Throughput X-ray Spectroscopy Mission and the X-ray Multi-Mirror Mission, is an X-ray space observatory launched
by the European Space Agency in December 1999 on an Ariane 5 rocket. It is the second cornerstone mission of ESA's Horizon 2000 programme. Named after
physicist and astronomer Sir Isaac Newton, the spacecraft is tasked with investigating interstellar X-ray sources, performing narrow- and broadrange spectroscopy, and performing the first simultaneous imaging of objects in both X-ray and optical (visible and ultraviolet) wavelengths.
Type

3 × Wolter type-1[2]

Diameter

Outer mirror: 70 cm (28 in)[2]
Inner mirror: 30.6 cm (12 in)[2]

Focal length

7.5 m (25 ft)[2]

Collecting area

0.4425 m2 (5 sq ft) at 1.5 keV[2]
0.1740 m2 (2 sq ft) at 8 keV[2]

Wavelengths

0.1-12 keV (12-0.1 nm)[2]

Resolution

5 to 14 arcseconds[2]

1 אסטרונומיה כללית
איקס- אסטרונומיה בקרני

Current X-ray satellites
Chandra
ype

Wolter type 1[5]

Diameter

1.2 m (3.9 ft)[2]

Focal length

10.0 m (32.8 ft)[2]

•

Collecting area 0.04 m2 (0.43 sq ft)[2]
Wavelengths

X-ray: 0.12–12 nm (0.1–10 keV)[6]

Resolution

0.5 arcsec[2]

The Chandra X-ray Observatory (CXO), previously known as the Advanced X-ray Astrophysics Facility (AXAF), is a Flagship-class space
telescope launched aboard the Space Shuttle Columbia during STS-93 by NASA on July 23, 1999. Chandra is sensitive to X-ray sources 100 times fainter than
any previous X-ray telescope, enabled by the high angular resolution of its mirrors. Since the Earth's atmosphere absorbs the vast majority of X-rays, they are not
detectable from Earth-based telescopes; therefore space-based telescopes are required to make these observations. Chandra is an Earth satellite in a 64-hour
orbit, and its mission is ongoing as of 2020.
Chandra is one of the Great Observatories, along with the Hubble Space Telescope, Compton Gamma Ray Observatory (1991-2000), and the Spitzer Space
Telescope (2003-2020). The telescope is named after the Nobel Prize-winning Indian astrophysicist Subrahmanyan Chandrasekhar.[7] Its mission is similar to that
of ESA's XMM-Newton spacecraft, also launched in 1999 but the two telescopes have different design foci; Chandra has much higher angular resolution.

https://chandra.harvard.edu/photo/2020/a2261/

https://cda.harvard.edu/pop/
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(Current) X-ray satellites

•

•

Hitomi, formerly known as Astro-H, was a Japanese satellite which attempted to re-fly the microcalorimeter that failed on the Suzaku mission,
along with hard-X-ray and soft-gamma instruments. It launched successfully on February 17, 2016. However, spacecraft controllers lost
communications with Hitomi on March 26, and declared the spacecraft lost April 28.

1 אסטרונומיה כללית
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Jul. 7, 2016 Updated

Current X-ray satellites

An Unexpectedly Calm Hot Gas in the Center of the Perseus Cluster
An international team observed the hot gas in the Perseus
cluster with the Soft X-ray Spectrometer (SXS) on board the
X-ray Astronomy Satellite ASTRO-H ("Hitomi") during its
initial operation phase, which started one week after liftoff.
The total integration time was 230,000 s.
The energy resolution of the SXS data was high, equaling
the best resolution estimated during ground testing. The
observation data demonstrated the good in-orbit
performance of the SXS and its ability to measure the
velocity of hot gas with at least 20 times better resolution
than previous instruments.
This observation resulted in the first determination of the
velocity of hot gas in the center of a galaxy cluster.
At the center of the Perseus cluster, a gigantic black hole
emits powerful jets that collide with the surrounding hot gas
and push it outward. For this reason, large turbulent flows of
the hot gas were expected. However, the SXS observation
https://global.jaxa.jp/projects/sat/astro_h/topics.html

Jun. 15, 2016 Updated

JAXA Executives Take Pay Cut Due to ASTRO-H (Hitomi) Anomaly

•

Nice Video:
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/hitomi-mission-charts-hot-winds-of-agalaxy-cluster-for-the-first-time

1 אסטרונומיה כללית
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eROSITA is the primary instrument on-board the Russian-German "SpectrumRoentgen-Gamma" (SRG) mission which was successfully launched from
Baikonur on July 13, 2019 and placed in a halo orbit around the L2 point.
eROSITA will perform the first imaging all-sky survey in the medium energy Xray range up to 10 keV with an unprecedented spectral and angular resolution.

Current X-ray satellites

Clusters of galaxies are the largest collapsed objects in the Universe. Their
formation and evolution is dominated by gravity, i.e. Dark Matter, while their
large scale distribution and number density depends on the geometry of the
Universe, i.e. Dark Energy. X-ray observations of clusters of galaxies provide
information on the rate of expansion of the Universe, the fraction of mass in
visible matter, and the amplitude of primordial fluctuations which are the origin
of clusters of galaxies and the whole structure of the universe.
The main scientific goals are

•

•
•

to detect the hot intergalactic medium of 50-100 thousand galaxy clusters
and groups and hot gas in filaments between clusters to map out the
large scale structure in the Universe for the study of cosmic structure
evolution,
to detect systematically all obscured accreting Black Holes in nearby
galaxies and many (up to 3 Million) new, distant active galactic nuclei and
to study in detail the physics of galactic X-ray source populations, like
pre-main sequence stars, supernova remnants and X-ray binaries.

https://www.mpe.mpg.de/eROSITA

•
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Future X-ray satellites

•

In the early 2030s, an Ariane 6.4 launch vehicle will lift Athena into a large amplitude halo orbit around the L2 point of the Sun-Earth system (although an
alternative L1 halo orbit is also under consideration). The orbit around L2 was selected due to its stable thermal environment, good sky visibility, and high
observing efficiency. Athena will perform pre-planned scheduled observations of up to 300 celestial locations per year. A special Target of Opportunity mode
will allow a re-point manoeuvre within 4 hours for 50% of any randomly occurring events in the sky.

Astrophysical X-ray sources

1 אסטרונומיה כללית
Clusters of galaxies are formed by the merger of smaller
units of matter, such as galaxy groups or individual galaxies.
The infalling material (which contains galaxies, gas and dark
matter) gains kinetic energy as it falls into the cluster's
gravitational potential well. The infalling gas collides with gas
already in the cluster and is shock heated to between
107 and 108 K depending on the size of the cluster. This very
hot gas emits X-rays by thermal bremsstrahlung emission,
and line emission from metals (in astronomy, 'metals' often
means all elements except hydrogen and helium). The
galaxies and dark matter are collisionless and quickly
.become virialised, orbiting in the cluster potential well
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:צבירי גלקסיות
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יותר מכך  -ראינו כי ניתן להעריך את מסת הצביר ע״י משוואת
שיווי משקל הידרוסטטי ממדידות באיקס-ריי!

1 אסטרונומיה כללית
A quasi-stellar radio source (quasar) is
a very energetic and distant galaxy with
an active galactic nucleus (AGN). QSO
0836+7107 is a Quasi-Stellar Object
(QSO) that emits baﬄing amounts of
radio energy. This radio emission is
caused by electrons spiraling (thus
accelerating) along magnetic fields
producing cyclotron or synchrotron
radiation. These electrons can also
interact with visible light emitted by the
disk around the AGN or the black hole at
its center. These photons accelerate the
electrons, which then emit X- and
gamma-radiation
via Compton and inverse
.Compton scattering
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Black holes give oﬀ radiation because matter
falling into them loses gravitational energy
which may result in the emission of radiation
before the matter falls into the event horizon.
The infalling matter has angular momentum,
which means that the material cannot fall in
directly, but spins around the black hole. This
material often forms an accretion disk.
Similar luminous accretion disks can also
form around white dwarfs and neutron stars,
but in these the infalling gas releases
additional energy as it slams against the
high-density surface with high speed. In case
of a neutron star, the infall speed can be a
sizeable fraction of the speed of light.
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Chandra image of Cygnus X-1, which was the first strong black hole candidate to be discovered.
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Chandra image of two galaxies (Arp 270) in the early stage of a
merger in the constellation Leo Minor. In the image, red
represents low, green intermediate, and blue high-energy
(temperature) X-rays. Image is 4 arcmin on a side. RA 10h 49 m
52.5s Dec +32° 59' 6". Observation date: 28 April 2001.
.Instrument: ACIS
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X-ray binaries

Artist's impression of an X-ray Binary
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Two supermassive black holes spiraling towards merger near the center of NGC 1128, some 25,000 light years away from each other.

Credit: X-ray (blue): NASA / CXC / D. Hudson, T. Reiprich et al. (AIfA); Radio (pink): NRAO / VLA/ NRL
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X-ray image of the SN 1572 Type Ia remnant as seen by Chandra Space Telescope
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Flaring, active regions of our sun are highlighted in this new image combining observations from several telescopes. High-energy X-rays from NASA's Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) are
shown in blue; low-energy X-rays from Japan's Hinode spacecraft are green; and extreme ultraviolet light from NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) is yellow and red.
Credits: NASA/JPL-Caltech/GSFC/JAXA
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Cherenkov radiation in the Reed Research Reactor.

 בד״כ מעל- הקרניים האנרגטיות ביותר
; גם כאן חייבים לצאת לחללkev 100

•

בחלל ניתן להשתמש בגלאים סטנדרטים
Thallium-doped sodium iodide) יותר
photomultiplier ,Scintillation detectors
(tubes, calorimeteres

•

על הארץ משתמשים בגלאי קרינת
30  בעיקר עבור קרניים מעל- צ׳רנקוב
GeV

•

United States Nuclear Regulatory Commission - http://www.nrc.gov/images/reading-rm/photo-gallery/20071115-067.jpg
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•

המכניזם לפליטת קרני גאמא מגוונים  -בעיקר דומים לאלו שמניבים קרינת איקס אך באנרגיות גבוהות יותר וכוללים למשל אניהילציית
אלקטרון-פרוטון ,אפקט קומפטון הפוך ,דעיכה רדיואקטיבית ודורשת תנאים קיצוניים כגון חורים שחורים מסיביים ,בלזרים ,פולסרים.

•

הזכרנו כבר gamma-ray bursts

•

תצפיות בקרני גאמא התאפשרו לראשונה בשנות ה 60של המאה הקודמת  -מהגלקסיה שלנו .קשה יותר לצפות בהם מאשר בקרני איקס
מכיוון שמאוד דלילים בפוטונים וכן בגלל שקשה לפקס אותםֿ.

•

מקורות ראשונים התגלו בעיקר ע״ לווינים צבאיים ששוגרו לחלל במטרה לגלות פיצוצים גרעיניים .גילו הרבה פרצי גאמא אסטרונומיים.

•

בשנות ה 70התגלו מהשמש בזמן solar flares

•

לטלסקופים החדשים משנות האלפיים רזלוציה מסדר גודל  6דקות קשת בטווח ה GeV-לעומת כחצי שנית קשת באיקס-ריי באנרגיות
נמוכות יחסית ) (KeV 1או  1.5דקות קשת באנרגיות גבוהות יותר ).(100 keV

1 אסטרונומיה כללית

Ground-based facilities have detected radiation up to a trillion times the energy of visible light from a cosmic explosion called a gamma-ray burst (GRB). This illustration shows the set-up for the most
common type. The core of a massive star (left) has collapsed and formed a black hole. This “engine” drives a jet of particles that moves through the collapsing star and out into space at nearly the speed of
light. The prompt emission, which typically lasts a minute or less, may arise from the jet’s interaction with gas near the newborn black hole and from collisions between shells of fast-moving gas within the je
(internal shock waves). The afterglow emission occurs as the leading edge of the jet sweeps up its surroundings (creating an external shock wave) and emits radiation across the spectrum for some time —
months to years, in the case of radio and visible light, and many hours at the highest gamma-ray energies yet observed. These far exceed 100 billion electron volts (GeV) for two recent GRBs.
Credits: NASA's Goddard Space Flight Center
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•

צפיפות הפוטונים הנמוכה ממקורות שכאלה אינם מתאימים לשטח התצפיות
האופיני מהחלל

•

פוטונים אנרגטיים שכאלה יוצרים תגובות שניוניות וזרמי חלקיקים באטמוספירה
אותם ניתן לגלות על הקרקע  -בעזרת קרינת צ׳רנקוב שפולטים חלקיקים אולטרא
יחסותיים.

•

קרינת צ׳רנקוב מתקבלת כאשר חליקים טעונים ,בד״כ אלקטרון ,נעים דרך חומר
דיאלקטרי )שניתן לקיטוב( עם מהירות הגדולה ממהירות הואר בחומר .קצת בדומה
לבום על קולי ממטוסים.

•

קרינת גאמא באזור ה TeVמערפילית הסרטן התגלתה לראשונה ב 1989במצפה
באריזונה.

•

טלסקופי צ׳רנקוב מודרינים דוגמת  MAGIC, HESS, VERITA,יכולים לגלות את
הערפילית בדקות.

•

קרני הגאמא האנרגטיות ביותר שנמדדו הן באזור ה 16 TeVמבלזר ,או TeV 80
מערפילית הפולסר.

•

אסטרונומיית קרני גאמא עדיין מוגבלת ע״י מספר פוטונים נמוך .מעל keV 700
אינדקס ההחזרה עולה שוב מה שיכול אולי לפתוח דלת בעתיד לטלסקופים מרכזים
גדולים יותר.

Magic Telescope
A collecting area 236 m² consisting of 956 50 cm × 50 cm aluminium individual reflectors

•
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The VERITAS array, an air Cherenkov telescope designed to detect low-energy cosmic rays.
Collecting area

100,000 m2
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The VERITAS array, an air Cherenkov telescope designed to detect low-energy cosmic rays.
Collecting area

100,000 m2
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גאמא- אסטרונומיה בקרני

The gamma rays that CTA will detect don’t make it all the way to the earth’s surface. When gamma rays reach the earth’s atmosphere they
interact with it, producing cascades of subatomic particles. These cascades are also known as air or particle showers. Nothing can travel
faster than the speed of light in a vacuum, but light travels 0.03 percent slower in air. Thus, these ultra-high energy particles can travel faster
than light in air, creating a blue flash of “Cherenkov light” (discovered by Russian physicist Pavel Cherenkov in 1934) similar to the sonic
boom created by an aircraft exceeding the speed of sound. Although the light is spread over a large area (250 m in diameter), the cascade
only lasts a few billionths of a second. It is too faint to be detected by the human eye but not too faint for CTA. CTA’s large mirrors and highspeed cameras will detect the flash of light and image the cascade generated by the gamma rays for further study of their cosmic
sources. Learn more about gamma rays and their cosmic sources.
These cascades are so rare (one gamma-ray photon per m2 per year from a bright source or one per m2 per century from a faint source),
that CTA will be using more than 100 telescopes spread between two array sites in the northern and southern hemispheres to improve
the chance of capturing them. The graphic below illustrates a potential layout of the telescope arrays in both the northern and southern
hemispheres.

Watch movie:

/https://www.cta-observatory.org/about/how-cta-works
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מהחלל

The Moon as seen by the Energetic Gamma Ray Experiment
Telescope (EGRET), in gamma rays of greater than 20 MeV. These are
produced by cosmic ray bombardment of its surface.[1]

Fermi Bubbles

1 אסטרונומיה כללית
The Compton Gamma Ray Observatory (CGRO) was a space observatory detecting photons with energies from 20 keV to 30 GeV, in Earth orbit from 1991 to
2000. The observatory featured four main telescopes in one spacecraft, covering X-rays and gamma rays, including various specialized sub-instruments and
detectors.
Burst and Transient Source Experiment (BATSE)
Oriented Scintillation Spectrometer Experiment (OSSE)
Imaging Compton Telescope (COMPTEL)
Energetic Gamma Ray Experiment Telescope (EGRET)

•

The EGRET instrument conducted the first all sky survey above 100
MeV. Using four years of data it discovered 271 sources, 170 of which
were unidentified.

•

The COMPTEL instrument completed an all sky map of 26
Al (a radioactive isotope of aluminum).
The OSSE instrument completed the most comprehensive survey of
the galactic center, and discovered a possible antimatter "cloud" above
the center.
The BATSE instrument averaged one gamma ray burst event detection
per day for a total of approximately 2700 detections. It definitively
showed that the majority of gamma-ray bursts must originate in distant
galaxies, not nearby in our own Milky Way, and therefore must be
enormously energetic.
The discovery of the first four soft gamma ray repeaters; these sources
were relatively weak, mostly below 100 keV and had unpredictable
periods of activity and inactivity
The separation of GRBs into two time profiles: short duration GRBs
that last less than 2 seconds, and long duration GRBs that last longer
than this.

•
•

•
•
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Swift

Type

BAT: Coded mask

Diameter

XRT: Wolter type I
XRT: 30 cm (12 in)

Focal length

UVOT: 30 cm (12 in)
XRT: 3.5 m (11 ft)

Collecting area

BAT: 5,200 cm2 (810 sq in)
XRT: 110 cm2 (17 sq in)

Energy range: 15–150 keV.

On October 27, 2015, Swift detected its 1,000th GRB
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Fermi

גאמא- אסטרונומיה בקרני

Fermi includes two scientific instruments, the Large Area Telescope (LAT) and the Gamma-ray Burst Monitor (GBM).

•

The LAT[8] is an imaging gamma-ray detector (a pair-conversion instrument) which detects photons with energy from about 20 million to about
300 billion electronvolts (20 MeV to 300 GeV),[9] with a field of view of about 20% of the sky; it may be thought of as a sequel to the EGRET instrument on
the Compton Gamma Ray Observatory.

•

The GBM[10] consists of 14 scintillation detectors (twelve sodium iodide crystals for the 8 keV to 1 MeV range and two bismuth germanate crystals with sensitiv
from 150 keV to 30 MeV), and can detect gamma-ray bursts in that energy range across the whole of the sky not occluded by the Earth.
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•

לפני כמה שנים נפתח צהר חדש אל היקום :כעת אנו לא יכולים רק לראות את היקום בעזרת קרינה אלקטרומגנטית על
כל סוגיה ,אלא גם בעזרת קרינה כבידתית.

•

אם תרצו  -ניתן ״לשמוע״ את היקום גם.

•

שני מקורות עיקריים לגלי כבידה  -כאשר הנקודתיים הינם מיזוגי גופים קומפקטיים מסיביים כגון חורים שחורים ,כוכבי
ניוטרונים וננסים לבנים )ושילובם השונים( ,המקור השני הינו היקום המוקדם בזמן האינפלציה לפי חלק מהתחזיות.

•

בעוד את המקור השני ניתן לבדוק בעזרת  Bmodesבפולריזציה של קרינת הרקע ,גילוים ישירים מתרכזים במקורות
הנקודתיים הנ״ל.

•

הובילו לפרס נובל לפני כשלוש שנים

Cosmological backgrounds may arise from several early universe sources. Some examples of these sources include time-varying scalar (classical) fields in the
early universe, "preheating" mechanisms after inflation involving energy transfer from inflaton particles to regular matter, phase transitions in the early universe
(such as the electroweak phase transition), cosmic strings, etc.
https://indico.cern.ch/event/462448/
contributions/1979213/attachments/
1204242/1754166/cofiTalkFinalVersion.pdf
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•

החל ב1992

•

בין השנים  2002-2010לא התגלה אף אירועי והגלאים פורקו והוחלפו בגלאים מתקדמים יותר בספטמבר 2015

•

ביוני  2016התגלה אירוע גלי הכבידה הראשון

•

נפתח צהר חדש אל היקום :כעת אנו לא יכולים רק לראות את היקום בעזרת קרינה אלקטרומגנטית על כל סוגיה ,אלא גם בעזרת קרינה כבידתית.

•

אם תרצו  -ניתן ״לשמוע״ את היקום גם.

•

שני מקורות עיקריים לגלי כבידה  -כאשר הנקודתיים הינם מיזוגי גופים קומפקטיים מסיביים כגון חורים שחורים ,כוכבי ניוטרונים וננסים לבנים
)ושילובם השונים( ,המקור השני הינו היקום המוקדם בזמן האינפלציה לפי חלק מהתחזיות.

•

בעוד את המקור השני ניתן לבדוק בעזרת  Bmodesבפולריזציה של קרינת הרקע ,גילוים ישירים מתרכזים במקורות הנקודתיים הנ״ל.

•

הובילו לפרס נובל לפני כשלוש שנים

Orbital decay of PSR B1913+16

An artist's illustration of two black holes spiraling together, creating gravitational waves in the process.
)(Image: © NASA
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•

לא מזמן הסתיימה הריצה השלישית ומתחילות
להתפרסם התוצאות

•

מיזוג כוכבי ניוטרונים ויצירת היסודות הכבדים

•

Multi-messenger Astronomy

•

Distribution of black hole masses

•

?Lensing

•

The mass gap

חדר הבקרה של הפרויקט
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לא מזמן הסתיימה הריצה השלישית ומתחילות
להתפרסם התוצאות

•

מיזוג כוכבי ניוטרונים ויצירת היסודות הכבדים

•

Multi-messenger Astronomy

•

Distribution of black hole masses

•

Lensing?

•

The mass gap

•

Masses of detected LIGO/Virgo compact binaries. This plot shows the masses of all compact binaries detected by LIGO/Virgo, with black holes in blue and neutron stars in orange. Also shown
are stellar mass black holes (purple) and neutron stars (yellow) discovered with electromagnetic observations.

Go to:

https://www.ligo.org/news.php

https://ligo.northwestern.edu/media/mass-plot/index.html
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GW170817

Hubble picture of NGC 4993 with
inset showing GRB 170817A over
6 days. Credit: NASA and ESA
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Optical lightcurves

GRB, Kilonova,
The change in optical and near-infrared spectra

GW170817

Hawking:

It is a genuine milestone. It is the first ever detection of a gravitational wave source with an electromagnetic counterpart. It confirms
that short gamma-ray bursts occur with neutron star mergers. It gives a new way of determining distances in cosmology. And it
teaches us about the behaviour of matter with incredibly high density.
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https://theconversation.com/cosmic-alchemy-colliding-neutron-stars-show-us-howthe-universe-creates-gold-86104
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When the most massive stars die, they collapse under their own
gravity and leave behind black holes; when stars that are a bit less
massive die, they explode in supernovas and leave behind dense,
dead remnants of stars called neutron stars. For decades,
astronomers have been puzzled by a gap that lies between neutron
stars and black holes: the heaviest known neutron star is no
more than 2.5 times the mass of our sun, or 2.5 solar
masses, and the lightest known black hole is about 5 solar
masses. The question remained: does anything lie in this socalled mass gap?
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200623145318.htm
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Krzysztof Belczynski+

“Type a quote here.”

–Johnny Appleseed

Predictions obtained by:
*input distribution of MW BBH, drawn randomly from the known log-normal stellar black hole mass function
*lensed using a \propto mu^3 high magnification normalised to galaxy lensing optical depth
*assume fast exponentially declining evolution in redshift to explain the 3:1 ratio of lensed to unlicensed sources
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From webinars on https://www.ligo.org/news.php

1 אסטרונומיה כללית

From webinars on https://www.ligo.org/news.php

1 אסטרונומיה כללית
Neutron detectors

IceCube at the South Pole
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Neutron detectors
12 Jul 2018 -- The LIGO Scientific Collaboration (LSC) congratulates members of the IceCube Collaboration on discovering the first ever evidence that links high-energy cosmic
neutrinos to the nuclei of active galaxies powered by supermassive black holes. This remarkable discovery, confirmed by electromagnetic telescopes around the
world, illuminates a century-old puzzle about the origins of high-energy cosmic rays and marks a major breakthrough for the emerging new field of multi-messenger
astrophysics.

The LSC looks forward to the global network of gravitational-wave detectors beginning their next observing run, and the exciting prospect of detecting electromagnetic radiation,
gravitational waves, and neutrinos from the most powerful astrophysical events in the cosmos.

Image credit: IceCube Collaboration
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הרצאות פרטניות של סטודנטים

שיטות לעיבוד נתונים ,hands on training perhaps ,פרקים נבחרים באסטרונומיה

