
גופים קטנים במערכת השמש
הפרק  מיועד לתלמידים בכל הרמות ולמורים

בפרק כולל נס פ ח מת מטי המיועד לתלמידים מתקדמים ולמורים 
 

לקריאה משלימה ולתרגולים
בספר ' פרק  זה מבוסס על פרק  ו 

הוצאת קוסמוס טלסקו פים, אל-ר יגאל פת"ד,  מדריך להכרת השמים
http://cosmos.co.il/wfile/catalog/books.htm

:פרקי תרגול לפרק  זה מצויים באתר זה בפרקי מבוא ובתרגולים למורים
htm.edu/lab_edication/ilhttp://education.org.

מועדי זריחה , למידע על אפשרויות הצפייה באסטרואידים ובשביטים מישראל
:ושקיעה וכדומה

htm.smallbodies/education/ilhttp://www.education.org.
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גופי ם  ק טנים ב מע רכת ה שמ ש 
:פרק  זה כולל שני פר קים

 תיאור של סוגי הגופים הקטנים במערכת השמש– 1

 נס פח  מתמטי– 2
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מבנה פ נימ י  ש ל  גופי ם  קטני ם 

http://solarsystem.dlr.de/TP/images/gross/interiors.jpg
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סיוו ג ש ל גו פי ם  קטני ם 
. פרק  זה יעסוק בכל הגו פים הקטנים במערכת השמש

:אפשר לסווג את הגופים הקטנים במערכת השמש לכמה קבוצות

כוכבי לכת נ נסיים•
אסטרואידים•

שביטים•
אבק•
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כוכבי  לכת ננסי י ם 
:הגדרות לגבי כוכבי לכת

מצויים בשווי משקל הידרוסטטי (חייבים להיות בעלי צורה כדורית 
)והכבידה היא הכוח הראשי המצב את צורתם

חגים סביב השמש
ניקו את המרחב שבו הם נעים

אם כי אפשר להתווכח  , כוכבי הלכת הנ נסיים לא עונים על התנאי השלישי
 של קרס בחגורת האסטרואידים ובכלל על ההגדרה לגבי המצאותועל 

שהרי הגופים במערכת השמש לא סביב ממש סביב השמש , התנאי השני
.שבעת שהתקבלה ההחלטה היה מחוץ לשו לי השמש, אלא סביב מרכז כובד

וגופ ים שהתגלו , מכילים בעיקר את פלוטו והאסטרואיד קרס הידועים מכבר
. קויפרבשנים האחרונ ות מחגורת 
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כוכבי  לכת ננסי י ם
)NASA, ESA, HST( מועמדים  נוספים להי כלל ככוכבי לכת ננסיים 12
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כוכב לכת ננסי י ם  לפי   גודל בי חס  לכ דור הארץ

א" נאס–קרדיט 
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)TNO ( נפטוניי ם-גופי ם טרנס
:עליהם נמנים הגופים הבאים. גופים המצויים מעבר למסלולו של נ פ טון

ק נטאוריםאסטרואידים 
 עם מסלולו של נ פטו ן 3:2תהודה  מצויים ביחס – פלו טונייםכוכבי לכת נ נסיים 

קויפר חגורת 
 הפזו רההדיסקה

עננת אורט
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גופי ם  מ עבר למ סלו ל נ פטון 

 ועליהם TNO –Trans Neptunian Objects –אלה כונו בשם הכולל 
KBO –Kuiper  (קויפרנמ נים הגופים בחגורת  belt objets ( וכן  עשויים

גם בתוככי עננ ת אורט לשם ,  קויפר אסטרואידים מעבר לחגורת להמצא
. כבידתית עם הענקיים הגזייםאינטרקציהנ זרקו עקב 
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)TNO ( נפטוניי םגופי ם טרנס 
הש נת ות  .  ו מ עבר  למסלול ו   של   נפטו ן)  ק נט אור ים(מיק ו מם  של  גר מ י   שמ ים   מ עבר  למסלול ו   של   שבת אי  

ו המספרים מתחתם הם יחסי  ) ב ש נ ים(האדומות  ב צי ר האופקי ה עלי ו ן הן   עבו ר  ז מן  הקפה סב יב ה ש מ ש 
 ממסלול ו  של  2/3י ש ל ש ים  לב לריכו זים  של  גופים ב מסלול י  תהודה של .  ביחס למס לולו  של  נפטו ןתהודה 
1/3-ו , 2/5,  הפז ורהובדיסקה, 4/7,   3/5של תהודה  ביחס י  ק ו יפרוהריכ ו זים בחג ורת , ) פלוט ו ני ים (נפטו ן 

EurocommuterGenerated by a program written by .
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TNOגו פי  , י חס י גדל ים 
טריטון ירחו של נ פטו ן שהוא , שמ אל למעלה(יחסי גדלים ביחס לירח שלנו 

.  שנלכד על ידי נ פטו ן ו פל וטוTNOכנראה גרם שמים 

Lasunncty -מקור 
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TNOי חס י גדל ים  וצ בע 
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TNOסיוו גי ם  ספק טרלי י ם  
מסווגים לפי הצבע שלהם הנמדד על ידי השוואה של הבהירות בצילומים 

: בין שתי קטגוריותB,V,Rבמסננים 
BB –הגופים הכחולים ביותר 
RR –הגופים האדומים ביותר 

הצבע עשוי לרמז על ההרכב של פ ני השטח
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 צ בע אדום  מ ול כ חו ל – קו י פרחגו רת 
 אינם בק נה מידה ומצוינים רק לשם השוואהו פול וס פ ובה, טריטון, מאדים
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Eurocommuter:מקור

:השוואה בין
B-Vצילום מסננים 
V-Rצילום מסננים 

שמאל למטה הם
 הכחול ים ביותר

 –ימין למעלה 
האדומים ביותר
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TNOהרכב פני  שטח  ש ל גו פי  

. RRהוא בסיווג , סדנה, הגוף האדום ביותר
 תרכובות 24%,  מתאנול  CH4 ,26%,  מתאן33%פ ני השטח שלו מכילות כנראה 

  N2 ח נ ק ן מולק ו לרי 10%,  פ חמ ןCH4 ,7%  ומתאן N2,  אורגניות של חנ קן

BBמסיווג ,  אורקוס, הגוף הכחול ביותר
 4%, תרכובות של פח מן ו פח מן אמורפי) 85%(פ ני השטח שלו מכילות כנראה 

  קרח מים המקנ ים לו את הגוון הכחלח ל11%-וכתרכובות ח נק ן  ומתאן 
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פלו טו  
הגילוי נעשה .  לוול פרסיבלבמצפה על שם , טומבו על ידי קלייד 1930התגלה בשנת 

שם אל בהתאם לחישובים של הפרעות במסלולו ש ל נ פטון  ושמו  של פלו טו נ קרא על 
מו של השאול אך גם שתי האותיות הראשונות בשמו הו שתי האותיות הראשונות בש

אז שו נה מעמדו לכוכב , 2006פל וטו  הוגדר רשמית ככוכב לכת עד שנת .  לוול פרסיבל
  קויפרהמצויים בחגורת , פלוטונייםאב טיפוס למחלק ה של כוכבי לכת נ נסיים , לכת נ נ סי

.  עם נפטו ן2/3של תהודה ביחסי 
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 מי מדים -פלו טו 

אל-ר יגאל פת"                דכוכבי הלכת הסלעיים                                              

1153 km רדיוס בקו המשווה
1.3x1025g  מס ה  בגרמים

0.002 א"מס ה  ביח ס   למס ת כדה 
2.03 g cm-3 ק "ל סמ'  צפיפות ממוצעת גר

1פחיס ות

0.49-0.66 2אלבד ו גיאומטרי



 מאפיינ י  כבידה–פלו טו 
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0.66  m s-2  נמדדת – 3תאוצת כובד בקו המשווה
במטרים לשנייה בריבוע 

תאוצת כובד בקו המשווה ביחס  0.067
לכדור הארץ

1229 m s-1  – 4מהירות בריחה בקו המשווה
נמדדת במטרים לש ניה 



 י ממ ה –פלו טו 
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6d8h53m 5)סידרלי(זמן סיבוב עצמי 

) h( או שעות d)(נמדד בימים 

6)סינודי(   יממה

) h( או שעות d)(נמדדת בימים 



 נתוני  מס לו ל –פלו טו 
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246.04y נמדד ) סידרלי(זמן סיבוב סביב השמש 
.d (7(או ימים ) y(בשנים 

366.73d או ) y(נמדד בשנים .  ממוצע סינודימחז ור
.d(8(ימים 

‘119ο.36 9)במעלות(נטיית ציר הסיבוב 

‘17ο.09 10 )במעלות(נטיית מישור הסיבוב 

39.26 ביחידות (מרחק  ממוצע מהשמש 
11 )אסטרונ ומיות

0.244 12 המסלולאקסנטריות

29.66 13 ממוצע  פריהליוןמרחק

48.87 14 ממוצע  אפהליוןמרחק



תצ פיתי י ם  מאפיני י ם  –פלו טו 

אל-ר יגאל פת"                דכוכבי הלכת הסלעיים                                              

“0.065   מיזעריקוטר זוויתי אופייני
)שניות קשת(

“0.12   מירביקוטר זוויתי אופייני
)שניות קשת(

13.6 בהירות אופיינית מזערית

16.3  מירביתבהירות אופיינית



 אטמוספי רה –פלו טו 
האטמוספירה של פל וטו   . 35% פ ני השטח ו האלבדו של פל וטו משתנים בטווח ש ל 

 - ביחס להמתאןכאשר שכיחות , CH4 ומתאן COמעט ,  )N2 (98%( מכילה בעיקר  ח נק ן 
CO6-הלחץ ה אטמוספירי על פלוט ו הוא כ.  עולה בצד הפו נה  לירח הגדול כארון 

. מיקרובר 24 עד מיקרובר
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 ה רכב-פלו טו 

ירחו  של ,  ליד טריטון2ר 'הקרבה שלו לשמש בעת המעבר של חללית וויאג
,  בין שני הגו פיםהפיזיקלים ובמאפיינים במימדיםנ פטו ן ו הדמיון הגדול 

 גרם 2.03,  הצפיפות  של פל וטו. עשויים לרמז על דמיון בין שני הגופים
מרמזת שהוא עשוי משכבה של קרח מים סביב לגרעין פ נימי של , ק"לסמ
. מעל קרח המים יש קרום דק של ח נק ן  ק פוא. סלע
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פני  ה ש טח ש ל  פלו טו

ואזורים כהים מאוד , פ ני השטח של פלוטו  מראות שונו ת גדולה באלבדו
וול ק נית של ח נק ן  -קריופליטה . יפטוסביחס לאזורים בהירים בדומה לירח 

עשויה , שמאוד דומה לפלוטו מבחינת המאפיינים הפיזיקליים, בטריטון
להתרחש גם בפל וטו ו להביא ח נק ן כ הה אל פ ניו מאזורים מתחת ל פ ני השטח
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HST -ש ינ וי י ם  על   פני  פלו טו 
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 יר ח י ם -פלו טו 
ירח המקיף יחד עם פ לוטו  , כאשר העיקרי בהם הוא כארון,  ירחים5לפלוט ו  

שני הגופים נעולים כבידתית . מרכז כובד משותף המצוי מחו ץ לפל ו טו עצמו
 6.38 -ומפ נים זה לז ה את אותו הצד ומקיפים את מרכז הכובד המשותף ב

למעלה ממחצית רדיוסו של , מ בלבד" ק603רדיוסו של כארון הו א . ימים
.   עם נ פטו ן2:3של תהודה פל וטו  וכארון מצויים במסלול . פל וטו  עצמו

יתר הירחים עשויים כנראה מקרח . צפיפות ו של כארון דומה לזו של פלו טו
כל הירחים חגים סביב .  והידרהניקס –הגדולים בהם . ונלכדו על ידי פל וטו

פל וטו במרחקים קרובים מאוד ביחס למרחק של ירחים אחרים במערכת 
.השמש
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HST צ י לו ם  ע ל  ידי  –כארון   
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פלוטו וכארון
למרות שמרכז הכובד של . 2013-המסלול של כארון ביחס לפל וטו נכו ן ל

הרי שפלוטו מוקם בראשית הצירים כדי לפשט , המערכת אינו מצוי בפל וטו
הזווית בה אנו רואים את  המסלול נוסעת . את מיקומו של  כארון ביחס אליו

הנק ו דות . מהזווית שבין מסלול פל וטו  וכארון לבין מישור הראייה שלנו 
.   שעות4מציינות מרווח זמן ב ני 
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אריס
הוא כנראה משתייך , בניגוד לפלו טו. כוכב הלכת הננסי הגדול ביותר. 2005התגלה בשנת 

ומצוי מעבר )Scattered disk( הפז ורה  הדיסקה–  קויפר בחגורת הדיסקהלשולי 
מסלולו אקסצנטרי מאוד אריס אינו מצוי במסלול תהודה עם פלוטו . למסלולו של פ לוטו

.דיסמוניה בשם ירח קטן בעלוהוא 

וד גילויו של אריס היווה את אחד השיקולים שהביאו לבסוף להחלטה של האיג
בדבר ההגדרה מחדש של כוכבי הלכת בכינו ס בפראג ) IAU(האסטרונ ומי הבינלאומי 

.2006בשנת 
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דיסומני ה-אריס וי רחו 
ש הא בל"צולמה בידי טלסקופ החלל ע, התמונה ה טובה ביותר של הזוג
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אריס
מ  " ק1163רדיוס  

1.67x1025מסה  g
g cm-3 2.52צפיפות  ממוצעת 

0.9אלבדו גיאומטרי 
m s-1 1.384מהירות בריחה 

m s-2 0.827תאוצת כובד 

43K -טמפרטורה כ

25h50mסיבוב עצמי 
- יחידות אסטרונומ יות מהשמש ומשלים הקפה  סביבה אחת ל68מצוי במרחק  ממוצע של 

 ומרחק ו מהשמש משתנה בין 0.44 –המסלול של אריס אקסצנטרי מאוד .  שנים561
. יחידות אסטרונומיו ת בפריהליון38.4- לבאפהליון יחידות אסטרונ ומיות 97.65
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אסטרואידי ם 
מרחב הקרוי , שם כולל לגופים המצויים בעיקרם במרחב שבין מאדים לצדק

חלק מהאסטרואידים נזרקו  פ נימה עקב התנגשויות .  חגורת האסטרואידים–
והם מקיפים את השמש במסלולים , או השפ עות כבידה של גופים אחרים

. חלקם במסלולים שמצטלבים עם מסלולו של כדור הארץ, פ נימיים יותר

ייתכן והאסטרואידים הם שאריות של חומר במרחב שבין מאדים לצדק שלא 
הגיע לכלל התגבשות לכוכב לכת גדול יותר בגלל השפעות הכבידה של 

. כוכב הלכת צדק
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 ה שוו את גודל –אסטרואידי ם  

http://www.geol.umd.edu/~jmerck/geol212/images/24size.jpg
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מבנה  ה אסטרואידי ם 
:האסטרואידים נמ נים על כמה משפח ו ת בהתאם להרכבם

אסטרואידים אלה מכילים פחמן  ולעתים .  זו  הקבוצה הנפו צה ביותר– Cקבוצת •
 מקנה   –) CHON(חנ קן ו פ ח מן , חמצן, שכיחות של מימן. גם תרכובות אורגניות

. קו נדריטים–להם גם את הכינוי 
. בעלי שכיחות גדולה מאוד של מתכות אסטריאידים– Mקבוצת •
)אבניים( בעלי שכיחות גדולה מאוד של סלע  אסטרואידים– Sקבוצת •
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גודל  ה אסטרואידי ם 
המסה המוערכת של כל האסטרואידים . מרבית האסטרואידים קטנים מאוד

הוא בעל , קרס, האסטרואיד הגדול ביותר.  ממסת כדור הארץ0.0005היא 
בגלל מסתו . מ ומסתו כשליש ממסת כל האסטרואידים" ק 933-קוטר של כ

 הגדולה יחסית הוא היחיד מבין האסטרואידים בעל צורה כדורית ולכן הוא
.משתייך לקבו צה של כוכבי לכת נ נסיים

הם בגודל העולה ,  ווסטה–פלס והשלישי בגודלו , האסטרואיד השני בגודלו
גודלם של מרבית האסטרואידים הם בסדר גודל של . מ" ק 500מעט על 
.מ אחד"פ חות מ ק
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מסל ול י  האסטרואידי ם 

במסלולים המצויים בין , מרבית האסטרואידים נעים בחגורת האסטרואידים
בניגוד לכוכבי הלכת , אולם.   יחידות אסטרונומיות3סביב , צדק למאדים

 עשויה להגיע לעשרות המילקהנטיית המסלולים שלהם ביחס למישור 
.מעלות
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 סיבוב עצמ י –אסטרואידי ם  

למספר אסטרואידים נמדד גם סיבוב . אסטרואידים סבים גם סביב צירם
משך ההקפה המהיר ביותר עבור האסטרואידים . סביב שני צירים ויותר

 שעות2.2 הוא כבידתםהגדולים בו הם יישמרו בשווי משקל עם 
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 גדל ים -אסטרואידי ם  

. רואידיםקרס הוא הגדול שבין האסטרואידים ומכיל את מרבית המסה של חגורת האסט
. הוא היחיד בעל צורה כדורי. כיום הוא מוגדל ככוכב לכת נ נסי

)NASA -צילומים(אסטרואיד וסטה והירח , יחסי גדלים בין קרס
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 גדל ים -אסטרואידי ם  
לפי .  הירחיחסי גדלים בין האסטרואידים הגדולים ביותר בחגורת האסטרואידים לבין

:הסדר
 איריס– 7,  הבה-6, אסטריאה – 5, ווסטה – 4 -,   יונ ו– 3, פ אלאס – 2,  קרס– 1
היגיאה – 10,  מטיס– 9,  פל ורה– 8

Vystrix -מקור  Nexoth
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קר ס
כיום מסווג ככוכב . פיאצי על ידי 1801התגלה בשנת . האסטרואיד הראשון והגדול ביותר

לכת נ נ סי
)קטבים(מ " ק 455)  משווה(מ " ק 487גודל  
9.4x1023מסה  g

g cm-3 2.08צפיפות  ממוצעת 

0.09אלבדו גיאומטרי 
C –סיווג ספ קטרלי 
m s-1 510מהירות בריחה 

m s-2 0.27תאוצת כובד 

– 170K -טמפרטורה כ 235K

9h4mסיבוב עצמי 
 יחידות אסטרונומיו ת מהשמש ומשלים הק פה סביבה אחת  2.76מצוי במרחק  ממוצע של 

 שנים4.6-ל
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קר ס
. ש האבל"צולמה על ידי טלסקופ החלל ע, זו התמונה ה טובה ביותר של קרס

)NASA, HST(
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 מבנה פני מי–קר ס 
מעל הקרח קרום דק של ק רח מכוסה . קרס מכיל ליבה גדולה של סלע המוק פת בקרח מים

דומה לזו  של הירחים של שבתאי , ק" גרם לסמ2.02הצפיפו ת הנמו כה שלו . אבק וסלעים
.  תומכת בהשערה שקרס מכיל שכבה עבה של קרח– וקליסטו גנימדוהירחים הגדולים 

http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA15510
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?אטמוטספירה  –קר ס 

בעיקר במכתשים ומקומ ו ת מוצלים מאור השמש , ייתכן ועל קרס מצוי קרח
קרח  יכול להגיע אל פ ני ק רס ). דוגמת הקרח המצוי במכתשים בירח שלנ ו (

בצד הפו נה  לשמש הקרח . משכבת הקרח המצויה מתחת לקרום הדק שלו
.מתנדף בגלל הלחץ ה אפסי על פ ני השטח
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ווס טהאסטרואיד 
צולם על ידי החללית 

DAWN
, פ ני קרקע חלקים יחסית

שורות של חריצים מקיפות  
כמעט את כל ההיקף
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ווסטה
.זהו האסטרואיד השני בגודלו. אולברס על ידי 1807התגלה בשנת . האסטרואיד הרביעי

מ" ק573x557x446גודל  
2.6x1023מסה  g

g cm-3 3.56צפיפות  ממוצעת 

0.42אלבדו גיאומטרי 
)צפיפ ות גבוהה מהרגיל. ווסטהאב טיפו ס של אסטרואידים מסוג  (V –סיווג ספ קטרלי 
m s-1 360מהירות בריחה 

m s-2 0.25תאוצת כובד 

– 85K -טמפרטורה כ 270K

5h20mסיבוב עצמי 

- יחידות אסטרונומיו ת מהשמש ומשלים הק פה סביבה אחת ל 2.36מצוי במרחק  ממוצע של 
אל-ר יגאל פת "ד         www.education.org.ilגופים קטנים במערכת השמש           שנים3.63



ווסטה
NASA, DAWN: צילום
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 מאפיינ י ם - ווסטה

דומה , ק" גרם לסמ3.6 – הוא אסטרואיד בעל צפיפ ות גבוהה יחסית ווסטה
.לזו של  מאדים והירח
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RheaSilva מכתש  – ווסטה
.מכתש גדול המצוי בקרבת הקוטב הדרומי של האסטרואיד

NASA, DAWN –צילום 
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 מכתש י ם - ווסטה
NASA/JPL". איש השלג"מכתש 
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Divalia – ווסטה Fossa
יצר את .   בעבר הרחוקבווסטהבקע עמוק ש נ וצר כנראה כתוצאה מפגיעה של גוף גדול 

.אחד הבקעים הארוכים יותר על גוף במערכת השמש
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA15673
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 מבנה- ווסטה

 מעידה על כך שהוא עשוי סלע ובעל ווסטההצפיפו ת הגבוהה יחסית של 
אך בשלבים ,  התקרר מהרווס טהבשל מסתו הקטנה . ליבה מתכתית

כתוצאה משחרור אנרגית (הראשונים של התפת חות ו הו א היה די חם 
שהספיקו  כדי ליצור )  וכן התפרק ויות של חומרים רדיואקטיבייםכבידתית

.הן ליבה מותכת והן מעטה סלעי

 ווסטהאסטרואידים קטנים בעלי פני שטח עם מאפיינים הדומים לאלה של 
כזה שיצר את  (ווסטהכנראה נוצרו כ תוצאה מהתנגשות של גוף גדול עם 

) הקרוב לקוטב הדרומיריאהסילבההמכתש 
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ווסטהפני  ה ש טח ש ל  
הוא גם די קטן  , )ברזל ניק ל( היה גדול דיו כדי לגרום ליצירת ליבה מתכתית שווסטהכיוון 

פ ני השטח שלו כוסו בלבה שמקורה בהתפרצויות געשיות כתוצאה . כדי להתקרר
. מתחת ל פ נ י השטח הראשוניים שלושהיתהמהשכבה המותכת 

 הם ייחודיים בין האסטרואידים ולכן אסטרואידים קטנים בעלי ווסטהפ ני השטח של 
בווסטהמאפיינים דומים הם כנראה שברים שנוצרו  לאחר פגיעה של גופ ים 
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? פרוטופל נטה– ווסטה

,  וכן המבנה הייחודי שלו המכיל ליבה מתכתיתווסטההצפיפו ת הגבוהה של 
 שוב לאחר פעילות ו ולק ניות  מרמזת שאולי שהתצמקוו פ ניו הייחודיות 

שכתו צאה מהתנגשויות איבד את רוב ) פל נטה-פרוט ו (מדובר באב כוכב לכת 
המעטפת החיצונית שלו ולא הצליח להתגבש לכדי כוכב לכת גדול יותר

אל-ר יגאל פת "ד         www.education.org.ilגופים קטנים במערכת השמש          



 מבנה פ נימ יווסטה
   מקוטר האסטרואיד40%-גרעין ברזל ניק ל כ

שכבה של סלע 
קרום 

http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA15510
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אסטרואידי ם  קרו בי  ארץ

 אסטרואידים שנזרק ו  אל פנים מערכת השמש ומסלוליהם מביאים אותם לקרבה
–NEO's(  אסטרואידים קרובי ארץ –אלה קרויים . למסלול כדור הארץ

Near Earth Objects .(לגופים אלה פוטנציאל התנגשות עם כדור הארץ ,
, כאשר בעבר הרחוק  והקרוב התנגשו כמה מהם בכדור הארץ ואחד מהם

.הביא להשמדת הדינוזאורים,  מיליון שנ ה65-שהתנגש בכדור הארץ ל פ ני כ
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433אסטרואיד ארוס 
ארוס ). NEO(אסטרואיד ארוס הוא אחד מהשביטים שמסלולם הוא מסלול קרו ב ארץ 

). 2000בשנת , NEAR( הוא האסטרואיד הראשון שצולם מקרוב על ידי מקפת 
צורתו אינה עגולה בשל גודלו .  ומצולקיםמכות שיםעם פ ני שטח , Sאסטרואיד מטיפוס 

)מ" ק34x11.2x11.2(הקטן יחסית 
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 פני  שטח –ארוס 
סלעים ואבנים שנזרק ו  

גיעה של גוף פכתוצאה מ
הסלעים שלא . קטן בארוס

הועפו  לחלל נ ותרו על פ ני 
הקרקע במרחק של עד 

מ ממקום הפגיעה "כמה ק
מהירות ). קלוריסמכתש (

הבריחה מהאסטרואיד היא 
סלעים .   לשניה' מ10-כ

אלה הועפו כ נ ראה לצד 
.ונ ותרו  על פני השטח
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 מכתש י ם -ארוס 
  החללית יעף של

NEAR סביב 
האסטרואיד מגלה 

. מכותשיםאזורים 
יתכן וח לק  

מהמכתשים נו צר 
כתוצאה מהפגיעה 

הגדולה במכתש 
. הגדולקלוריס
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 י עף  ארוס מ כתש י ם – NEARמק פת 
מכתשים מסודרים בשורה עשויים 

להעיד על מקור שהוא כתוצאה 
מסלעים שהועפו כת וצאה מפגיעה 

.של גוף באסטרואיד
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 ארוס- NEARמק פת 

אזורים בהירים בתחתית מכתשים 
טריים מגלים שכבה מתחת לפ ני 

השטח 

אל-ר יגאל פת "ד         www.education.org.ilגופים קטנים במערכת השמש          



 מכתש י ם  צע ירי ם –ארוס 
ו המדידות הספקטרליות ) 0.25(האלבדו שלו . ק" גרם לסמ2.4 -צפיפות ו של ארוס היא כ

).Sסוג (מעידות על מבנה אבני 
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אסטרואידי ם  אחרי ם 
 במערכת השמש יש גו פים אחרים בעלי מאפיינים פיזיקליים הדומים לזה של

:על אלה נמנים. האסטרואידים

המקיפים את השמש , האסטרואידים הטרויאניים ממשפח ת צדק ונ פטו ן
של שני כוכבי הלכת האלה' לגרנז בנקודות 

 אסטרואידים שמסלוליהם מצויים במרחקים הדומים לאלה של – ק נטאורים
מס לוליהם אינם יציבים עקב ההשפעות  , מסיבה זו. הענקיים הגזיים

Charikloהגדולים שבהם הם. הכבידתיות של כוכ בי הלכת הענ קיים
.2060מ וכירון "  ק260 שגודלו 10299
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שבי טים 

. שם כולל לגופים שהרכבם העיקרי הוא קרח מים ובו כלואים גזים ואבק
.מ"מ עד כמה עשרות ק"גודלם האופייני של שביטים הוא כמה ק
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מקו ר ה שבי טים  
:לשביטים שני מקורות  עיקריים

לשביטים אלה מסלולים בזווית .   מעבר למסלולו של  נ פטו ן–  קויפרחגורת 
 והם הגדולים יותר המילקהנטייה של עד כמה עשרות מעלות ביחס למישור 

.מבין האסטרואידים
כמה עשרות אלפי יחידות ,  משתרעת עד לשולי מערכת השמש–עננת אורט 
מסלוליהם של שביטים בעננת אורט עשויים להיות בכל זו וית . אסטרונ ומיות

.המילקהביחס למישור 

או עם גופים אחרים כמו כוכבי הלכת ,  בינם לבין עצמםאינטרקציהבגלל 
  שביטים, )במקרה של עננת אורט(הגדולים או גופים מחוץ למערכת השמש 

. פ נימה או החוצה ממערכת השמשלהזרקעשויים 
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עננת אורט בי חס  למע רכת ה שמ ש  ה פני מית 
ט עננת אורט מקיפה את מערכת השמש בצורה של כדור ומשתרעת למרחק  של כמע

שק וטרה כאלפית ,  )עד נפט ון( מערכת השמש הפנימית –בריבוע . שנת אור מהשמש
NASA: מקור. מקוטר עננת אורט
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ה יראות ה ש ביטי ם  
כל עוד השביטים מרוחקים מהשמש הם מצויים בטמפרטורות נמוכ ו ת של 

גודל או פייני של (בשל גודלם הקטן מאוד .כמה עשרות מעלות קלווין 
.קשה מאוד לראותם כאשר הם רחוקים מהשמש, )קילומטרים

 מפ ניהם וכן  המנודףהקרח , רק כאשר הם מתחילים להתקרב אל השמש
מתחילים ליצור את , האבק והגזים הכלואים המשתחררים תוך כדי כך

אז השביט מתחיל . ההילה שגודלה גדול פי אלפים ויותר מקוטר השביט
.להיראות
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ה לי כי פ ל יטת מי ם  בשביטי ם 
חום השמש , כאשר שביט ממתקרב לשמש

הקרח מתנדף ויחד . מחמם את הפנ י השביט
.עמו הגזים והקרח הכלואים בו

מצילומי תקריב של שביט האלי על ידי 
 המירביתבעת התקרבותה  (יוטו'גהחללית 

מ מגרעין השביט "למרחק של כמה מאות ק
נראה שפני  השביט , משמאל) 1986, האלי

שחורים כמעט לחלו טין וזאת עקב נוכ חו ת 
של קרום כהה המכיל תרכובות של פ חמן   

אלה אוטמות .  תרכובות אורגניות אחרות
.את פני השביט

אדי המים יוצאים בצורה של סילונים דרך 
. סדקים בקרום הקשה של השביט
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ה דמיי ה  -פלי טת מי ם  על   ידי  שבי ט האלי  
נראה שביט האלי הכהה סובב סביב צירו תוך  , )NASA/JPL(בסרטון זה 

. שהוא פ ולט סילונים של אדי מים וגזים

אל-ר יגאל פת "ד         www.education.org.ilגופים קטנים במערכת השמש          



 הארטלישבי ט 
 והן מפ ני  שטח מהצד הפונה לשמשהן סילונים של גז  נצפו   הארטליבצילום של השביט 

 –צילום  (נראה בבירור שהאזורים הפעילים מצטמצמים לאזורים מוגבלים בלבד. אחרים
EPOXI, NASA(
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ה ה י ל ה 
קרינת השמש , כאשר השביטים נזרק ים אל מערכת השמש הפ נימית ומתקרבים לשמש

לוש     את הקרח והגזים והאבק הכלואים בו משתחררים ויוצרים הילה של ח ומר קמנדפת
. מ ויותר"גודלה של ההילה עשוי להגיע עד כמיליון ק. סביב גרעין השביט

Ivan Eder צולם על ידי - הולמסשביט  -בתמונה 
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זנב האבק
לחץ הקרי נה של  הש מ ש הו דף את  

חלקיקי  האבק המ צו י ים ב הילה ואלה 
הם ממ ש יכ ים  . מו עפים  הלאה מהשב יט 

.  להקיף  א ת השמ ש  במסל ול ים  ש ו נים 
התפלגות המסלול ים  של חלקיק י  

האבק סב יב הש מ ש  ק וב עת את הצ ו רה 
ב גלל לחץ הקרי נה . של  ז נב  השב יט 

של ה שמ ש  ז נ ב האבק תמ י ד יפנה 
.מהשמ ש   והאלה

בגלל התפלגות ש ו נה  של החלקיקים  
. בז נב הא בק  ע ש וי י ם להיות כמה ז נב ו ת
אורכם  ש ל ז נב ות  השביט   ע ש ו י להגי ע  

 –בתמ ו נה . מ"לע שר ות  מילי ו נ י  ק 
  2שב יט  מק נ וט  

Lawlersצ ולם   Gold Mine 
Western Australia
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Lovejoyזנב האבק  ש ל  שבי ט 
 צ ולם  על  ידי Lovejoyהזנב  המרהיב  של השבי ט  

מסיפו ן  מ עב ורת החלל בורב נ ק   האסטר ו נ או ט דן   
. הבינלא ו מית

ז נב האב ק מת עק ל מ עט  ש מאלה ו ז נ ב היו נ ים  נ י צב 

 

http://spaceflight.nasa.gov/gal lery/images/station/crew-
30/html/iss030e015472.html
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זנב ה יונ י ם 
אט ו מים  ולכן  לפירוק   בי ן  קרי נת ה ש מ ש  והג זים  המצ ו יים בהיל ת השביט  ג ורמת ל יי נ ו ן  ול ע יר ור  האינ טרק צ יה

היו נים  מסתדרי ם על  קו ו י הכוח  ש ל ). H- ו OH- פירוק  מולק ולת  המים ל –לדוגמה (של  מ ולק ולות הג ז  
.  לכיו ו ן ה שמ ש השדה המג נט י  ש ל השמ ש  ולכן  ז נ ב ות היו נ י ם נ מ שכי ם באופן  רדיאלי  ב מ נו גד

1996, בופ-שב יט  האל
   E. Kolmhofer, H. Raab; Johannes-Kepler-Observatory, Linz, Austria 

(http://www.sternwarte.at
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זנב נגדי
אורכו קצר יותר והוא מכיל . לעתים נוצר ז נ ב שביט המצוי בין גרעין השביט לשמש

שמפאת , לבעיקר חלקיקים כבדים יותר מגודל החלקיקים האו פייני בז נב השביט הרגי
.גודלם אינם מועפים על ידי רוח השמש

Joseph Brimacombe, Cairns, Australia על ידי 2 לוליןצילום של שביט 
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1טמפל  פניו  שב יט 
 לפ ני  שקליע שנורה לכיוון  השביט פגע Deep Impactצולמו על ידי החללית 

.מכותשיםמראה פ ני שטח חל קים לצד פני שטח , מ" ק6-שגודלו כ, השביט. בו

 NASA / Jet Propulsion Laboratory / University of Maryland
אל-ר יגאל פת "ד         www.education.org.ilגופים קטנים במערכת השמש          



1טמפל  הפג יע ה  בש ביט 
רגע הפגיעה של הקליע שנורה 

 על ידי 1טמפל בשביט 
. Deep Impactהחללית 

לבדוק   היתה מטרת המשימה 
את המאפיינים הפיזיקליים של 

התוצאות התאימו . פ ני השביט
לניסויי מעבדה שנ ערכו 
במעבדה לחקר  שביטים 

אביב על ידי -באוניברסיטת תל
'  פרו פ צוות  בראשותו ש ל 

דיאנה ' דר,  נ ון-עקיבא בר
.אל-יגאל פת' ודרלאופר 

NASA/JPL: צילום
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תרכובות אורגניו ת בשבי טים 

 מערכת הווצרותשבתקו פת   .בשביטים נמצאו תרכובות אורגניות רבות
תקו פ ה שבה פ נים השביט הכיל מים במצב נוזלי וכן תרכובות , השמש

השילוב של מים נו זליים בפ נים השביט עם תרכובות אורגניות  , אורגניות
.היה להביא ליצירת צורות חיים פרימיטיביות בשביטים
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שבי טים  ומ י ם ב כדור ה ארץ
כיום רווחת הסברה שהשביטים הם המקור העיקרי להידרוספירה של כדור 

הנח ה זו . הארץ וכי המים המצויים באוקיינוסים מקורם בעיקר בשביטים
 באוקינוסים דיאוטריוםמבוססת גם על השוואת שכיחות האיזוטופ  

,  שבה מימן אחדHDO יוצר את מולק ולת המים דיאוטריום(ובשביטים 
כאשר היחס שבין השכיחו יות שבין ,  אחד ואטום חמצן אחדדיאוטריום

 3יחס זה  גדול פי . 1:6300המולקו לה הזו לבין מולק ולת המים הוא בערך 
בערך מהיחס שנמדד באטמוספירה של צדק על ידי הגישושית של המקפת   

). גלילאו
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פני  ה ש ביט
כמו גו פים אחרים ,  במכתשי פגיעהמכותשותפ ני השביטים . שביטים עשויים בעיקרם קרח

אך יש גם מכתשים שנוצרו כנראה מקריסה של פ ני הקרקע כאשר כיס , במערכת השמש
.גז מתחת לפ ני הקרקע התחמם והגז פרץ ה חוצה

)NASA, JPL –צילום של השביט וילד  (
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Stardust,  שבי ט וילד
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 סי לו ן  פע י ל –שבי ט וילד 

NASA, JPL  -צילום
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Stardust, NASAמש י מת
 מעבר של חללית נו שאת שם זה דרך ז נב שביט ודגימת החלקיקים היתהמשימה שמטרתה 

שבו והחזרתם לכדור הארץ

אל-ר יגאל פת "ד         www.education.org.ilגופים קטנים במערכת השמש          



) אנימצ י ה(  מבנה פני ם –שבי ט וילד 

NASA, JPL
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Schwassman-Wachmann3התפרקות השביט 

סרטון שצולם על ידי טלסקופ   
החלל של האבל

כניסה של גל חום מגיעה לכיס גז 
, הגז מתחמם. מתחת לפ ני השטח

ומעיף חלק מפ ני השטח, מתפוצ ץ
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הולמ סהת פרצות שבי ט 
.כנראה עקב התפ וצצות של כיס גז לאחר הפ ריהליון, התבהר בפתאומיות

. אט אט גל החום חודר פ נימה אל תוך השביט.  כאשר שביט מתקרב לשמש פ ניו מת חממות
, לכן.  לשמשהמירביתהחימום הרב ביותר מתרחש בפריהליון של השביט עת הוא בקרבה 

.לאחר הפריהליון גל החום חו דר לעומק המשמעותי ביותר

הגז עשוי להתפ וצץ עקב חימומו   , אם מצוי כיס של גז מתחת ל פ נ י השטח של השביט
פיצוץ  כזה עשוי להסביר את ההתבהרות הגדולה . וגידול הנ פח ש לו בכיס בו הוא כלוא

.הולמסמאוד של שביט 

גם ניסויים שבוצעו . פ ני השטח של שביט וילד מראות קריסה של פ ני השטח לתוך חל ל
שפ ני שטח קרסו  , אביב הניבו תוצאה דומה-במעבדה לחק ר שביטים באוניברסיטת תל

. פ נימה לאחר חימום פ ני השטח ו פיצוץ גז  שהיה כלוא מתחת
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 ה תפרצות- הולמ סשבי ט 
)מצפה הכו כבים בגבעתיים(
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  שמ ש לוכ ח ישבי טים  
חלקם נ ו פלים על השמש ולא שורדים את . אלה שביטים המגיעים סמוך מאוד לפ ני השמש

.המעבר לידה
 שמש בעטרה יוצרת הפרעה מגנטית וגורמת להתפרצות  לוכחיייתכן ופגיעה של שביטים 

CMEבקורונ ה .
SOHO/ESA/NASAצילום 
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וכיסו י  פני  שטח ) סובל ימ צי ה (נידוף 
חימום פ ני השטח מביא לנידוף ,  יש פני שטח העשויים מקרח) שביט או ירח(כאשר לגוף 

אפשר להניח  , יש לזכור כי כשמדובר באבק. ולשחרו ר גזים הכלואים בקרח וכ ן גם אבק
כדי לחשב מהו הנידוף של פ ני השטח אנו צריכים לדעת מהו . גם סלעים בגדלים שונים
מעתה ואילך נתייחס .  שלו וכן מ הו המנגנון הגו רם לנידוףהאלבדו, מרחק  השביט מהשמש

.לשביט אולם הכוו נה היא לגופ ים במערכת השמש שפ ניהם הן קרח מים

.  ראו בנספ ח  שבסוף הפרקהנידוףאת החישובים של שטף 
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מטאורי ם ו מטאוריטי ם 
)NASA(מטאור שצולם מתחנת  החלל הבינלאומית 
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מטאורי ם 
הם . מרבית המטאורים הם חלקיק י אבק שגודלם אינו עולה על כמה גרמים

רק הגדולים בהם מצליחים לשרוד . אינם שורדים את הכניסה לאטמוספירה
.ולהגיע לפ ני הקרקע

שבהירותם ,  מטאורים בהירים הנראים כמו כדורי אש–) כדור אש (בוליד
אין הגדרה חדה בין מטאור לכדור אש. גבוהה מהמטאורים הממוצעים

אם כי ,  בדרך כלל זו  ההגדרה לכדור אש שבהיר יותר מהירח המלא– בוליד
.אין הגדרה רשמית למונ ח  זה
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 הג דרות-מטאורי ם  
הנ ראית כאשר חלקיק  , ) אוויר ביוונית–מטאו (השם מטאור הוא השם הכללי של התו פעה 

.  כוכב נו פל–השם העממי הוא . נכ נס לאטמוספירה של כדור הארץ

 המטאורידים.  אלה גופים הנעים בחלל ועשויים להילכד ולהפ וך למטאורים– מטאורידים
 לכן אין הגדרה מדויקת לגבול שבינם לבין גופים שמקורם בחגורת , קטנים מאסטרואידים

. מטרים10אם כי מקובל למקם את הגבול סביב , האסטרואידים

 הוא – אם מטאור שורד את הכניסה לאטמוספירה ומגיע לפ ני הקרקע –מטאוריט 
.מטאוריט
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מה י רות אופי ינ ית 

 לח לקיקים המצויים אופיניות במהירויות לאטמסופירהמטאורים מגיעים 
מהירות הכניסה שלהם היא . במרחק של יחידה אסטרונומ ית אחת עם השמש

המהירות היחסית שלהם ביחס לכדור הארץ בתוספת  המהירות שמעניקה 
 70-מ לשנייה ועד ל" ק15-להם הכבידה של כדור הארץ ויכולה לנוע בין כ

.מ לשנייה"ק
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 פל יטת אור–מטאורי ם  
הוא נת קל בלחץ ש ל ,  לאטמוספירהvכאשר חלקיק  אבק נכנס במהירות 
לחץ  זה מחמם את הגזים באטמוספירה . החלקיקים המצויים באטמוספירה

. ואלה מחממים את החלקיק

P=ρv2 הוא r בתווך שצפיפ ותו  vהלחץ  המופעל על ידי גוף הנע במהירות 

כאשר חלקיק נכ נ ס לאטמוספירה אנו מקבלים קרינה שמקורה הן בגז  , לכן
 המחומם על ידי החלקיק ועקב כך מעורר ומיונן  הן קרינה הנפל טת מהחומר

של החלקיק שאף הוא מעורר ובחלק ו מיונן 
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שובל  ל אחר מעבר מטאור
 בעל מסה גדולה ממטאורידבדרך כלל לאחר כדור אש שנובע , לעתים
צורתם מתעוותת והם . באטמסופירה של יונים שובליםאפשר לראות , יחסית

הסיבה היא . נעלמים לאחר פרק   זמן אופייני של שנ יות עד כמעט שעה
 של האטומים בגזים שעוררו ויו נ נו  על ידי מעבר המטאור רקומבנ יציה

עיוות השובל הוא כתוצאה מהרוחות  באטמוספירה המזיזות את הגזים . דרכם
.שהיו בנתיב המקורי של המטאור
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נפי ל ה  ש ל  מטאוריטי ם ג דולי ם 
מטאוריטים גדולים מאוד כמעט ולא יואטו  , בגלל התלות בגודל המטאוריט

אם ננ יח שהגרר .  ולמעשה יגיעו לקרק ע במהירות הדומה לז ו שבה נכ נסו
מטאוריט גדול שמגיע במהירות , מ"  ק 100המשמעותי מתחיל בגובה 

יחתוך את האטמוספירה בכמה שניות  , מ לשניה" ק15הנמוכה ביותר של 
ויגיע לקרקע במהירות בסדר גודל של קילומטרים לשניה עד כמה עשרות 

.תלוי בגודלו, מ לשניה"ק

אל-ר יגאל פת "ד         www.education.org.ilגופים קטנים במערכת השמש          



 ה רכב-מטאוריטי ם  
שמם ניתן להם הודות . קונדריטיםש ל המטאוריטים הם ) 86%(הרוב הגדול 

      ח נק ן  ומימן , חמצן,   והרכבן פ חמןקו נדרולים –כדוריות קטנ ו ת המכונ ות  
)CHON .(

מהווים , )כרונדריטים-א (קונ דריטיםשאינם מכילים , מטאוריטים סלעיים
 או כאלה ברזלייםהם מטאוריטים , 6%, היתרה.  מסך המטאוריטים8%

.סלע-שמכילים תרכובות ברזל 
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 ה רכב לפ י  צבע–מטאורי ם  
אפשר , את ההרכב המשוער של המטאוריטים או היסוד השכיח בהם יותר

.להניח לפי הצבע שלהם בעת הכניסה לאטמוספירה

 נתרן – כתום -צהוב 
 ברזל–צהוב 
 נ חו שת–כחל ח ל -ירוק

 אשלגן–סגול 
 סיליקטים-אדום 
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קונ דריטמטאוריט 
צבע כהה אופייני למטאוריט . ברזיל,  פאולו-בסאומטאוריט שנמצא 

.קו נדריטי

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Meteorito_Mar%C3%ADlia.jpg
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)ברזל (מטאוריט מתכתי 
העודה . 20-המטאוריט נמצא בתחילת המאה ה. באוסטרליהאדלהייד מצוי במוזיאון  

.שטרם הספיק להחליד מעידה על כך שהוא נפל כ נראה זמן מועט טרם נמצא

http://flickr.com/photo/47445767@N05/5868072482 
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מטאוריט אבני
)NASA –קרדיט (מטאוריט אבני שנמצא באנטרקטיקה 
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ALH94001–מטאוריט מה מאדי ם 
פגיעות של מטאוריטים מסיביים במאדים או בירח עשויות להעיף , לעתים

ח לק משברים אלה מועף למסלול סביב . מגופים קטנים אלה שברים לחלל
מטאוריט שהגיע ,  בתמונה. על ידי כוכבי לכת אחריםלהלכד השמש ועשוי 

1984אנטרקטיקה בשנת , הילסממאדים ונמצא באלן 
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?ALH84001מאובן  במטאוריט
 נמצא מה שנראה כמו מאובן   ALH84001בחתך שנעשה במטאוריט 
החייזר אזי זהו , אם אכן מדובר במאובן של תולעת. מיקרוסקו פי של תולעת

סביר להניח שמדובר בהתמצקות של , אולם. הראשון שהגיע לכדור הארץ
.חומר שנמצא במטאוריט

http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/gallery/marslife_96-12609_big.jpg
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מטרות מטאורי ם 
ונ דיר (אחד המקורות  של מטרות מטאורים הוא האבק הנפלט בעת ששביט 

האבק הנ פלט מגופים אלה ממשיך . חול פים ליד השמש, ) אסטרואיד–יותר 
אם מסלול כדור הארץ . להקיף את השמש במסלול דומה לזה של השביט

כאשר כדור הארץ מצוי , הרי בתאריך מסוים בשנה, חוצה את מסלול האבק
כיוון  שהמסלולים של כדור . יות ך עליו גשם של מטאורים, ברצועת האבק

מטרות מטאורים , )מסלול האבק בטווח הקצר(הארץ והאבק די קבועים 
.חלים סביב אותם תאריכים בשנה

אזי גם , בגלל שמסלולי השביטים סביב השמש הם במחזורים של כמה שנים
צפיפות  החלקיקים במסלול השביט אינה אחידה אלא תלויה במעברים של 

השביט ליד השמש ובאירועים שקרו לשביט עצמו
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מטר מטאורי ם 
בשנה יש כמה מטרות מטאורים כאשר כדור הארץ ח וצה את מסלולי האבק 

בימים בהם כדור .  אסטרואידיםשהותירו אחריהם שביטים ולעתים גם
הארץ חוצה את מסלול האבק  ניתכים עליו יותר מטאורים מאשר מטאורים 

בגלל חו קי הפרספ קטיבה והעובדה שלכדור . מקריים שניתכים מדי יום
המטאוריטים נראים , הארץ ולחלקיק י האבק נק ודת מפגש מוגדרת בשמים

מיקום . רדיאנט  –נקו דה זו קרויה . כאילו יוצאים מנק ודה אחת בשמים
מעניקה למטר המטאורים את שמו בהתאם לקבוצת הרדיאנט נ קודת 

אטא אקוו ארידים המטרות העיקריים בשנה הם . הכוכבים בה היא מצויה
. בדצמבר ועודמינידים 'ג,  באוגוסט פרסאידים,במאי

לתאריכים מעודכנים של מטרות המטאורים ראו בספר השנה

http://cosmos.co.il/book.pdf 
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הגדרות ש ל  מטרות מטאורי ם 

נקו דת המפגש של כדור הארץ עם ,  כתוצאה מחוקי הפרספקטיבה– רדיאנט
המטר קרוי על שם קבוצת הכוכבים . חגורת האבק הוא בכיוון מסוים בשמים

 בעת שיא המטרהרדיאנטבה מצוי 
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 מטר מטאורי ם –רדיאנט 
נראים , )1995, קרן-אלפא חד(בתמונה זו  נראה היטב שהמטאורים של המטר 

S. Molauיוצאים מנק ודה אחת בשמים  and P. Jenniskens, NASA Ames Research Center
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ש " קז 
הוא מספר המטאורים שייראו בעת שיא המטר לו ) לשעהזניטי קצב (ש "קז

לכל . ממוקמת בדיוק בזני ט בתנאי ראות אופטימלייםהרדיאנט היתה נ קודת 
ומספר זה , מטר מטאורים יש ניבוי למספר המטאורים שייראו בשעת השיא

פרסאידים במטרות כמו (עדוי להגיע ללמעלה ממאה מטאורים בשעה 
בדרך , עשיר במיוחדאיזור כאשר בשיא נחצה (ובהתפרצויות ) מנידים'וג

ש לכל מטר מטאורים מחושב "הקז. גם אלפים רבים) כלל אחת לכמה שנים
.למעשה לאחר איסוף נתונים של תצפיות מ רחבי העולם
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1998ה לי אונידים  מטאורי ם  ממ טר
מצפה  ,  וויזש"ברקע מצפה הכוכבים ע, גבזוצילם עופר  . שני כדורי אש

 שנים 33-הוא מטר מחז ורי ששיאו מגיע אחת להליאונידים מטר . רמון
הוא נוצר כאשר כדור הארץ ח וצה את מסלול חל קיקי האבק . בקירוב

. כאשר חלף ליד השמשטאטל -סוויפ טשנזרק ו  מהשביט 
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מה י רות סופית ש ל  מטאוריט

מופ עלת , vעל מטאוריט שנכ נס לאטמוספירה במהירות התחלתית מסוימות 
המטאוריט חש , אולם. gהכבידה של כדור הארץ המעניקה לו תאוצת כובד 
, בסופו  של דבר, לכן. גם את הגרר שפוע לת עליו על ידי האטמוספירה

 g שהיא המהירות שבה תוספת הת אוצה vsהמטאוריט מגיע למהירות סופית  
.מתקז זת  עם הגרר

לאופן  חישוב המהירות הסופ ית ראו נס פח ב סוף הפרק
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