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 (Mather) ממרכז גודארד של NASAסמוט ' ורג'ב וג" בארה(Smoot)ברקלי '  מאונ
איזוטרופיה של קרינת הרקע -י והאנהאופי התרמתגליתם על "ב בעבור "בארה

  ".קוסמיתה
  

  ?"קרינת הרקע הקוסמית"מהי 

  
בקרינה אלקטרומגנטית באורך גל " טובל"הארץ -כדור כי  רדיו חשפו אנטנות1965ב 
 פנזיאס, במשך זמן מה חשבו המגלים. ")מיקרוגל"תחום האורך גל השייך ל (מ" מ2- כ

ואשר היה בלתי , כי האות שבו הבחינו Bell ממעבדות  (Penzias, Wilson)ווילסון 
פסלו כל ואולם לאחר ש, משקף בעיה באנטנה החדשנית שבנו, תלוי בכוון האנטנה
לבחור בהסבר לתדהמת העולם המדעי במידה רבה נדחקו לתדהמתם ואפשרות מסוג זה 

 במהרה התברר שאות זה .המגיעה מכל הכווניםשהאות אכן מקורו בקרינה  טבעית 
א טובל "לא רק כדוש כל העדויות מצביעות על כךוכיום א "כדופני -אתר עלכל ב נצפה

ולפיכך ,  בו טובל כל היקום הנראה)רקעאו (בט  אמאלא היא מהווה כמין , בקרינה זו
על תגלית זו זכו החוקרים בפרס נובל לפיזיקה ". קרינת הרקע הקוסמית"היא נקראת 

  . 1978לשנת  
  

 מיליארד שנים מצומצם ומוקטן מאוד 10-פי תורת המפץ הגדול היקום היה לפני כ-על
 מיליארד 10מסדר גודל של היתה לפחות ' ידוע לנו כי הטמפ –מחד וחם מאוד מאידך 

מאז המפץ הגדול .  הליום וליתיום,מימן: מעלות ואז נוצרו גרעיני היסודות הקלים
ואכן אנו מזהים כי הגלקסיות השונות , היקום הולך ומתפשט ובמקביל הולך ומתקרר

  . מתרחקות מאיתנו במהירויות הפרופורציוניות למרחק שלהן מאיתנו
  

של המפץ " סינגולרי"ירוע אאותו  עדות משמעותית לקרינת הרקע הקוסמית מהווה
ולמעשה היא מספקת תמונה של היקום הצעיר מהזמן שכל המרחקים בתוכו היו , הגדול

הפיזיקה האחראית לתופעה היא היפרדות . קטנים פי אלף לערך מאשר כיום
(decoupling) –םהפרוטונים והאלקטרוני,  היפרדות בין הקרינה לבין חלקיקי החומר.  

  
אם נאזין , למשל. לאירוע ההיפרדות ישנן אנלוגיות בחיי היומיום בתחום החברתי

 מוזר בדרך כלל  ישמעיהסלנג ששל אדם שהיגר מהארץ נמצא  לשפת הסלנג
ובמהרה אנו מבחינים , מטבעו הסלנג משתנה כל העת לאורך השנים. ואנאכרוניסטי

ה ומתוך כך הסלנג ביעזה תפמהווה שריד מאובן של הסלנג בתקושל המהגר  שהסלנג
ומאידך לשחזר את שפת הסלנג , מחד) או ההיפרדות(מאפשר לנו לתארך את ההגירה 

אם נבקש מזוג לנקוב בשיר , באופן דומה. באותה תקופה שמאז השתנתה ללא הכר
תופעת אחד ההסברים ל. האהוב עליהם יהיה זה בדרך כלל שיר מהתקופה בה נפגשו

שמרגע שהפכו הרווקים לזוג הרי שנפרדו במידה הוב היא של השיר הא" התאבנות"ה
    .ולא המשיכו להיחשף ולהתעדכן בשירים החדשים והשירים מסוימת מעולם המסיבות 

  
.  הקרינה והחומר מגיבים זה עם זה בשווי משקלראשית היקום היובאופן דומה ממש ב

ומים נייטרלים  ונוצרו אט, מעלות3,000-של כ' עד לטמפ, משהתקרר היקום מספיק
 כאשר כל המרחקים אירוע זה התרחש(טרונים מתוך הפלזמה של הגרעינים והאלק

חדלה האינטראקציה  בין הקרינה , ) מאשר היוםביקום היו קטנים פי אלף לערך
בעוד שהחומר הלך והתפתח ומאז יצר מבנים של גלקסיות .  והם נפרדו זה מזהוהחומר
ובבסיסה היא מהווה תמונה מאובנת  הרי שהקרינה רק התפשטה והתקררה, וכוכבים

  . עידן ההיפרדותבשל היקום 



  
  והזוכים בפרס  COBEין יוותרומתם של הל

  
 -מאז שיגורו בחקר ") קובי", COBE) Cosmic Background Explorerהלוויין 
שני הזוכים מלאו בו .  רוטיפיתר קרינת הרקע הקוסמית באופיה של  את  1989

 האינטרפרומטר ואחראי על מכלולר היה ראש הפרוייקט 'מאת: תפקידים מרכזיים
רדיומטר מכלול סמוט היה אחראי על  ו(FIRAS) אדום הרחוק-האבסולוטי בתת

  .ן תפקיד המכלולים מתואר להל– (DMR)מיקרוגל הדיפרנציאלי ה
  

פיזיקת הקוונטים קושרת בין אורך הגל של הקרינה לבין האנרגיה או הטמפרטורה של 
 3-של קרינת הרקע הקוסמית היא כ' י קשר זה הטמפ"עפ.  הפוטונים–חלקיקי הקרינה 

 נמצא ,המיםשל  הקפיאה'  נק הוא,האפס של סולם צלזיוס(מעלות מעל האפס המוחלט 
 גילה כי COBEלוויין  בFIRASמכלול ).  מעלות מעל לאפס המוחלט273-כ 

על דרגה מעידה ) הסמוכים לאורך הגל המרכזי(התפלגות הקרינה בין אורכי הגל 
  .   ששרר בכל נקודה ביקום בזמן ההיפרדותמשקלמאוד של שווי גבוהה 

  
' שינויי הטמפכי ,  וזו תגליתו החשובה ביותר,DMRי מכלול " עCOBEבנוסף גילה 

 של השתנות זו כאחד נות ברקיע הינם מיזעריים וגודלהנקודות שובין ) או אורך הגל(
עובדה זו מעידה על כך שבזמן ההיפרדות היה . מן האות) 1:100,000(למאה אלף 

ורק מאוחר יותר התגבשו ,  במרחבביותרהחומר שביקום מפולג במידה אחידה 
 מפתיעה הבכדי להמחיש את דרגת האחידות. הגלקסיות והכוכבים בהשפעת הכבידה

 בתחום הכלכלה או, איכותיתגת האחידות של מראת זכוכית ניתן להשוות אותה לדר
ממוצעת שווה לערך בכל חודשית הדבר שקול לכך שהיינו מגלים כי המשכורת ה

הצצה נדירה זו אל עברו (!).  אגורות10הם מסדר גודל של מדינות תבל וההבדלים 
לכנותו בראיון , ן המוביל בכסא הגלגליםהמדע, הרחוק של היקום גרמה לסטיבן הוקינג

  ".20- הניסוי החשוב ביותר של המאה ה "עיתונאי
  

  COBEמאז 

  
-WMAP) 2001הלוויין : בשנים האחרונות הקוסמולוגיה הניסויית הלכה והתפתחה

. סיפק תמונה טובה פי כמה של קרינת הרקע הקוסמית  והיקום ברגע ההיפרדות) היום
ר פועלת להגביר אש) הקבוע הקוסמולוגי( של אנרגיה אפלה למדנו על עדויות לקיומה

 חומר הניכר בהשפעת – עומדת בעינה חידת החומר האפל כן. את התפשטות היקום
 אך ברור כי .כמין רואה ואינו נראה, כבידתו אך עד כה לא נתגלה בכל סממן אחר

ות ללא ספק תגליות אלה ראוי .תגליות אלה ראשוניות בלבד ורב המסתורין על הגלוי
  ...י פרסי נובל בעתיד"ע" יאובנו"ש
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