מבנה החומר
מחבר המאמר  :יוסי אסטרייכר ,הפקולטה לפיסיקה בטכניו
אחת השאלות המרכזיות שהעסיקו את אנשי המדע בכל הזמני הייתה ממה בנוי החומר ומה ה
ההבדלי הקיימי בי החומרי השוני .אחד ההסברי נית על ידי הפילוסו והמדע היווני
אריסטו שחי בי השני  384  322לפני הספירה .אריסטו הניח שהחומר ביקו בנוי מארבעה
יסודות :העפר ,המי ,האוויר והאש .הוא תיאר את ארבעת היסודות
באמצעות פירמידה שבבסיסה יסוד העפר ,שהוא הכבד מכול ,ומקומו
הטבעי הוא קרוב ככל האפשר לפני האר" .מעליו בפירמידה יסוד המי,
מעליה יסוד האוויר ,ומעל כול יסוד האש  .לכל אחד מהיסודות
קיימת נטייה לתפוס את מקומו הטבעי .האש קלה מאד ,והיא שואפת
להתרומ אל על ,להגיע לשמי ואל השמש .העפר כבד מכול והוא
שוקע נמו $ככל האפשר .יסוד האוויר מרח ,ויסוד המי יכול להימצא
ה באוויר וה בעפר .מעברי בי יסודות אפשריי באמצעות ארבעה
גורמי מתווכי .חו מתוו $בי אש לאוויר ,קור – בי מי לעפר ,יובש –
בי עפר לאש ורטיבות – בי אוויר למי .כל החומרי בטבע עשויי מכמויות שונות של ארבעת
היסודות ,ועובדה זו מסבירה את ההבדלי שביניה .חשוב לציי שהשערתו של אריסטו אפשרה
לבני האד ליצור בתודעת תמונה חושית ומחשבתית ברורה מאד של החומר ,והיה לה נוח
מאד להבי ולקבל אותה .מסיבה זו שלטה השקפתו של אריסטו בעול במש $למעלה מאל
וחמש מאות שני לאחר מותו.

מודל החומר המקובל כיו
תפיסת מבנה החומר עברה גלגולי ושינויי רבי עד שהגיעה למודל המקובל כיו במדע.
חשוב לציי שמבנה החומר המקובל כיו איננו מתאי לשו תמונה חושית שבני האד יכולי
לצייר בתודעת ,והמדעני משתמשי במודלי גיאומטריי רק כדי לייצג את חלקיקי החומר
ולתאר את הקשרי שביניה .כ ,$שא במודל מופיע חלקיק של חומר בצורת כדור ,אי כל
וודאות שזו צורתו האמיתית .יתרה מזו ,יתכ שבמציאות החלקיק חסר כל צורה מוגדרת .ואמנ
מרבית חלקיקי החומר אינ בעלי צורה מוגדרת ,ואי כל אפשרות ליצור תמונה מדויקת של
מיקומ וצורותיה.
כיו ידוע שכל החומר הרגיל ביקו בנוי מכ  100סוגי שוני של אטומי .החומר הרגיל הוא
חומר "רגוע" ויציב כדוגמת מרבית החומרי שעל פני כדור האר" .חומרי אלה אינ מעורבי
בתהליכי קיצוניי של טמפרטורות ,תנועה והתנגשויות ,הקיימי לדוגמה בזמ שכוכבי
חדשי נוצרי ביקו ,או בזמ שה מתפוצצי.
כל האטומי בנויי מחלקיקי הקרויי אלקטרוני,פרוטוני ונויטרוני .האלקטרוני מקיפי
בתנועה מתמדת,את גרעי האטו שעשוי מפרוטוני ונויטרוני .כל אחד מהפרוטוני
והנויטרוני כבד פי פי  2000בקירוב מהאלקטרוני  .הקשרי שבי האלקטרוני לגרעי ה
בעיקר קשרי חשמליי .העבירו מסרק בשערות ראשכ ביו יבש,
ותוכלו להרי באמצעותו פיסות נייר קטנות .בי המסרק לפיסות הנייר נוצר כוח הדבקה חשמלי,
הנקרא בלטינית כוח אלקטרי .כאשר את מקרבי מגנט לסיכות ברזל ,ה נצמדות אליו .זוהי
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דוגמה לפעולת כוח הדבקה מגנטי .שני הכוחות הללו מיצגי את הקשרי העיקריי הפועלי
בי האלקטרוני לגרעי האטו .מסיבה זו ה נקראי בש קשרי אלקטרומגנטיי.
השמות שניתנו לחלקיקי הבוני את האטו ,נגזרו מתו $הקשרי החשמליי הקיימי
ביניה .האלקטרו ,נושא את יחידת המטע היסודית של החשמל,שנהוג לסמ אותה כ ) (1
הפרוטו ,נושא ג הוא את יחידת המטע היסודית ,א $סימנה הפו $מזה של האלקטרו ,ונהוג
לסמ אותה כ ) .(+1הנויטרו ,נייטרלי מבחינה חשמלית ואינו נושא אתו מטע חשמלי כלל.
משיכה חשמלית הדדית קיימת בי גופי הטעוני במטעני חשמליי בעלי סימני מנוגדי .בי
גופי הטעוני במטעני חשמליי דומי קיימת דחייה הדדית.
האטו בנוי בעיקרו מכוחות משיכה אלקטרומגנטיי חזקי ,הפועלי בי האלקטרוני לבי
הפרוטוני שבגרעי ,שכ ה מנוגדי בסימ המטע החשמלי שלה.
את האטומי של החומר הרגיל  ,מסדרי המדעני בטבלה הנקראת ה"טבלה המחזורית של
היסודות בטבע" .סדר הופעת של היסודות בטבלה נקבע עלפי מספר הפרוטוני והנויטרוני
שבה ומידת מורכבות :מהיסוד הפשוט ביותר ועד למורכב ביותר.

בטבלה מציגי את נתוני האטו הבאי:
♦ מספר הפרוטוני בגרעי
♦ מספר הנויטרוני בגרעי
♦ פי כמה בקירוב כבד האטו מאטו המימ שהוא הקל ביותר
במקרי מסוימי מציגי ג את סדר האלקטרוני סביב לגרעי

אטו המימ שהוא האטו הפשוט ביותר ,הפשוט ביותר מכיל אלקטרו אחד ופרוטו אחד.
אטו האורניו מכיל  92אלקטרוני 92 ,פרוטוני ו  156נויטרוני ,והוא כבד מאטו
המימ פי .238
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ממה עשויי הפרוטוני והנויטרוני?
כאמור ,האטו בנוי מחלקיקי .הא ייתכ כי ג חלקיקי הבוני את האטו ה בעלי מבנה
פנימי ומורכבי מחלקיקי אחרי? ככל הידוע כיו לאלקטרו אי מבנה פנימי שכזה .לעומת
זאת לפרוטו ולנויטרו קיי מבנה פנימי של חלקיקי הנקראי בש "קוורקי" .השמות ניתנו
לה כיד הדמיו הטובה על ממציאיה ,ולא מסתתרות מאחורי השמות הללו שו משמעויות
נסתרות.
הפרוטו והנויטרו בנויי משני סוגי קוורקי ,ששמותיה הלועזיי ה "  ”UPו".”DOWN
הקוורק " ”UPנושא מטע חשמלי ההפו $בסימנו לזה של האלקטרו וערכו  2/3מהמטע
החשמלי של האלקטרו .והקוורק " ”DOWNנושא מטע השווה בסימנו לזה של האלקטרו,
וערכו  1/3ממנו.
הפרוטו בנוי משני קוורקי מסוג "”UPואחד מסוג " ”DOWNשיוצרי מטע שסימנו +1
הנויטרו בנוי משני קוורקי מסוג " ”DOWNוקוורק אחד מסוג ",”UPשיוצרי .0
בצורה גרפית נית לתאר אות כ.$
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עד כה תיארנו את המבנה הפנימי של האטומי בחומרי השכיחי והרגילי שעל פני כדור
האר" וביקו .אול ,חשוב לזכור שקיימי חומרי נוספי ביקו הנוצרי כתוצאה מהתנגשויות
בי חלקיקי שוני הנעי במהירויות גבוהות ביותר .בראשית המאה גילו המדעני שרמות
הקרינה רדיואקטיבית שנמדדו בבלוני פורחי בגובה רב ,היו גדולות מרמות הקרינה שנמדדו
על פני כדור האר" .תופעה זו הפתיעה את המדעני שכ בכדור האר" נמצאת כמות גדולה ביותר
של חומרי פולטי קרינה .ה קראו לקרינה שגילו בש קרינה קוסמית ,כלומר קרינה המגיעה
לכדור האר" מ היקו  .מחקרי שנעשו מאוחר יותר גילו שקרינה זו נוצרת בעיקר
מהתנגשויות בי חלקיקי מהירי מאד ,מרבית פרוטוני ,לבי אטומי של חומרי שוני
הנמצאי בשכבות העליונות של מעטפת האוויר שסביב כדור האר")האטמוספירה( .בהתנגשויות
אלה נתגלו ג חלקיקי יסודיי חדשי ,בנוס לאלה שכבר ציינו במאמר זה .כיו חוקרי את
החלקיקי הללו במתקני הנקראי בש מאיצי חלקיקי ,בה מייצרי באופ מבוקר
התנגשויות של חלקיקי הנעי במהירויות גבוהות מאד.
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