
השפעת המצב ההתחלתי של מערכת תלת  
גופית של ננסים לבנים על התנגשותם  

 Iaמסוג  סופרנובות
 רחובות, מרבאוםיובל : תלמיד
   ואסטרופיסיקההמחלקה לפיסיקה של חלקיקים  ,דוקטור בועז כץ: עמית-מנחה

 רחובות, מכון ויצמן למדע, הפקולטה לפיסיקה

 מבוא
  סופרנובות .Ia מסוג סופרנובות הינן הנראות הסופרנובות רוב

 מאופיינות והן לבנים בננסים גרעיני מפיצוץ נובעות זה מסוג
  שני .הגלקסיות בכל להתרחש ויכולות הומוגניות שהן בכך

 יסודות יצירת :הם אלה לסופרנובות העיקריים השימושים
 גדולים מרחקים וחישוב ,ביקום להפצתם ותרומה כבדים

  תיאוריות מספר יש .הסופרנובה בהירות עוצמת לפי במיוחד
 חדשה ותיאוריה ,אלה סופרנובות מתרחשות שבה לדרך בנוגע

 לבנים ננסים שני של מהתנגשות נגרם זה פיצוץ כי הטוענת
   .גופית תלת במערכת נוסף גוף עם יחד הנמצאים

 של רב מספר להשלים הגופים על ,זו התנגשות שתיווצר מנת על
 המצב בין הקשר במציאת תעסוק העבודה ולכן ,סיבובים

 .במסלול תישאר המערכת בו הזמן למשך ההתחלתי

 המחקרמטרת 
  גופית תלת מערכת הוא Ia מסוג סופרנובות לגבי שמוצע המודל

 הננסים שני כאשר .סביבם נוסף וגוף לבנים ננסים שני המכילה
  היא במודל הבעיה .סופרנובה תתרחש ,יתנגשו הלבנים

 יתנגשו גופית תלת במערכת לבנים ננסים ששני שהסיכויים
 ,במיוחד נמוכה (הפנימית המערכת של אחד סיבוב) קצר בזמן

 שהם סביר סיכוי שיהיה כדי ,לכן .למיליון אחד של גודל בסדר
 סיבובים מיליון לפחות להשלים הלבנים הננסים שני על ,יתנגשו

  כולה שהמערכת נחוץ לפיכך .שלהם במערכת השני סביב אחד
  למערכת יגרום מה לגלות ועלינו ,שתתפרק ללא רב זמן תישאר

   .רב זמן להחזיק
  נשארות בו הזמן משך מהו - המחקר לשאלת מוביל זה דבר

  של ההתחלה בתנאי כתלות ביחד גופיות תלת מערכות
 ?המערכת

 אופן המחקר ומהלכו
 ההבנה את לבסס מנת על גופיות דו במערכות התעסקתי ,המחקר בתחילת

  בעיות אנליטית לפתור שניתן משום ,הסימולציה את לבדוק מנת ועל בחומר
 את המתארים קפלר בחוקי השתמשתי ,הסימולציות את לבדוק בכדי .אלה

   .גופיות דו מערכות של מסלולם
חוק השטחים השווים  –בגרף שמשמאל ניתן לראות את הופעת חוק קפלר השני 

 .תנועה איטית יותר -ישנן יותר נקודות , ככל שרחוקים יותר מן המסה –

   אפשרי   ,הסימולציה     הרצת    במהלך
   ליד אחד עוברים גופים  שני  בו  המקרה

   אשר  דבר ,במיוחד  קטן  במרחק  השני
 צורך יש ולכן ,בחישוב דיוק ולחוסר יותר מהירה להיות לתנועתם יגרום

 מתאפשר זה דבר .החישוב משלבי אחד כל בין (𝑑𝑡) הזמן מרווחי גודל בשינוי
  ביותר הקטן מהמרחק קטן אשר ,הגופים כל בין "מינימלי מרחק" חישוב י"ע

  יחס באותו 𝑑𝑡ה בגודל להיות שצריך השינוי את לחשב ולפיו ,לו דומה אך
 .במרחקים השינוי כמן
 .משתנה 𝑑𝑡 אחרי גרף -שמאל מצד ;משתנה 𝑑𝑡 לפני גרף -ימין מצד

 בינייםתוצאות 
 תלת מערכת של תנועה של לשרטוט דוגמה השמאלי בגרף לראות ניתן

 בצורה לשרטט ניתן שלא משום וזאת ,XY מישור על בהיטלה ,גופית
 הגופים כאשר לנוע מתחילה זו מערכת .ממד בתלת מסלול מדויקת

 לנוע מתחיל והשלישי ,XY מישור על מעגלית בתנועה נעים המרכזיים
 .ZY במישור המרכזים הגופים סביב מעגלית בתנועה

                        כתלות ,החיצוני המסלול של באנרגיה השינוי את לראות ניתן הימני בגרף
  אחד אנרגית כאשר כי ידוע .בתכנה הלולאה הרצות מספר לפי הנמדד בזמן

 כי לראות ניתן .ישתחרר מסלול שבאותו הגוף ,חיובית הינה המסלולים
 ,חיובית האנרגיה ולאחריו השלילי לכיוון באנרגיה דרסטי שינוי יש בגרף

 כי לראות ניתן ,המערכת ניתוח לאחר .שינוי לאותו גרם מה לבדוק יש לכן
  אליו מושך הוא מכן לאחר אך ,במסלולו נשאר השלישי הגוף תחילה

   .המערכת להתפרקות המוביל דבר ,הנוספים הגופים שני את לסירוגין
  הגופים בין המרחק את המתאר ,הבא הגרף

   הזמן שעם מראה ,בזמן כתלות המרכזיים
   מספיק קרוב השלישי שהגוף עד גדל המרחק

   ולשנות אליו המרכזיים הגופים את למשוך כדי
   שבכל מכך כתוצאה נגרם זה דבר .התנועה את

 מישור את במסלולו עבר השלישי שהגוף פעם
 XY (מהם ביותר הקטן המרחק), משך הוא   

 .ביניהם המרחק את והגדיל הגופים את אליו

 משום ,הגדולה למסה קרוב נקודות יותר ישנן השמאלי בגרף כי לראות ניתן
 .הזמן הפרשי גם כך ,יותר קטן המרחק שכאשר

 

 מסקנות
   תוך     וקורה ארוך הינו הפירוק תהליך כי להסיק ניתן עבדתי עליה במערכת .השנייה מן אחת ושונות מורכבות הן גופיות תלת מערכות כי לראות ניתן ,לסיכום
  המשך .גדול לשינוי מצטברים הזמן שעם מינוריים שינויים להיות עשויים ,עצמה על חוזרת והיא יציבה נראית המערכת בהתחלה אם גם .פעם בכל קטנים צעדים

  משך לבין נמצאת המערכת בו ההתחלתי המצב בין קשר למצוא מנת על ,יותר כלליות תוצאות ומציאת מערכות של יותר גדולה כמות בבדיקת יעסוק המחקר
 .מתפרקת ואינה במסלול נשארת בו הזמן

  


