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 מבוא. 1 

 : תקציר העבודה1.1
אנו חוקרים את פיזורה של הקרינה הקוסמית ברחבי כדור , במסגרת עבודת הגמר שלנו

. הארץ באמצעות  ביצוע ניסויים

והיא כוללת גלאי  (מיואונים)בידינו מערכת המיועדת לגילוי חלקיקי הקרינה הקוסמית 

וכרטיס  (פוטומולטיפלייר)מגבר אלקטרונים , ("נצנץ"סנטילטור או בשמו העברי )מיואונים 

. אלקטרוני המשמש כממשק למחשב

אנו משתמשים בשפת תכנות מיוחדת , לשם ניתוח התוצאות המתקבלות על ידי כלי המחקר

באמצעותה אנו בונים תוכנה אשר ממירה את המידע המתקבל למידע . Labviewהנקראת 

. והוא מאפשר לנו לנתח את תוצאות הניסויים שאנו מבצעים באמצעות המערכת, קריא

מה ההשפעות שלה על , מה מקורותיה, תחילה חקרנו לעומק מהי למעשה הקרינה הקוסמית

תהליך מעבר הקרינה באטמוספרת כדור , מהו המבנה החלקיקי שלה, כדור הארץ והאנושות

התהליכים הפיסיקליים , תכונותיו של החלקיק שאנו קולטים באמצעות הגלאי, הארץ

הבנה של הסימנים המעידים כי מה שנקלט , המתרחשים בתוך הגלאי ובתוך המגבר

חקרנו לעומק כל רכיב ורכיב , כמו כן. במערכת הוא אכן החלקיק הרצוי ולא רעשים למיניהם

חקרנו , הבנו את אופן פעולתו של מגבר האלקטרונים הפוטומולטיפלייר- במערכת ותפקידיו

המידע הנכנס , מטרתו, הפונקציות שהוא מבצע- את תפקידיו של הכרטיס האלקטרוני

המחקר והניסויים . 'החלקים החשובים בכרטיס תפקידם וכד, לכרטיס והמידע היוצא ממנו

.  שאנו מבצעים הם חלק ממחקר בינלאומי ובכך חשיבותם הרבה

  

 : מטרת הפרוייקט ויעדים1.2
חלקיקי )מטרתו הכללית של הפרויקט הבינלאומי היא לבצע מדידות באמצעות גלאי מיואונים 

לחקר פיזור הקרינה הקוסמית על פני כדור , (י המערכת שלנו"הקרינה הקוסמית הנקלטים ע

המדענים מעוניינים לגלות האם פיזורה של הקרינה הקוסמית הינו , כחלק מניסוי זה. הארץ

המטרה הספציפית של עבודתנו היא לבצע ניסויים . מקומי או גלובלי והאם הוא הומוגני

כמו . כרטיס חשמלי ומחשב, מגבר אלקטרונים, באמצעות המערכת הכוללת גלאי מיואונים
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מנתחת את הפולסים ומראה את , עלינו לוודא שהמערכת קולטת מיואונים אמיתיים, כן

. התוצאות על מסך המחשב

: נפעל בשלושה מישורים

. הכרת הבסיס הפיסיקלי.      א

. הכרת מצב המחקר בעולם.      ב

 .הבנת תפקידה, הכרת המערכת ובדיקתה.       ג

. מדידות.      ד

  

 : חשיבות הפרוייקט1.3
הגלאי המוצע לנו יכול לשמש להצגת פיזור . גלאי קרינה קוסמית קיימים במשך מספר שנים

טיפוס של הגלאים בבתי ספר שונים -הגלאי יכול לשמש כאב, יותר מכך. הקרינה הקוסמית

על מנת למדוד ולגלות את התופעה של השפעת הקרינה הקוסמית בו זמנית , ברחבי העולם

. באזור נרחב

הניסויים של . ב"פרויקט דומה החל גם בארה. תחום זה החל לעניין את המדענים לאחרונה

כמו )הזיהוי והגעתה הסימולטאנית של הקרינה הקוסמית למקומות המרוחקים זה מזה 

  .יכולים להוות ערך חשוב למדע (ב"למשל ישראל וארה

  

 :  תיאור המצב הקיים1.4

על . במצב הקיים איננו יודעים בוודאות כיצד מתפזרת הקרינה הקוסמית על פני כדור הארץ

מנת לגלות נתונים אלו נשתתף במחקר בינלאומי שמתבצע במקומות שונים על פני כדור 

מחקר זה יתרום להרחבת הידע בתחום .  בהם נאסף מידע לגבי הקרינה הקוסמית, הארץ

 .זה

השפעת הפרויקט שלנו בהיבט האנושי עצומה מפני שהיא יכולה להעניק מימד חדש לידע 

וזאת בשל שאנו בין היחידים . על הקרינה הקוסמית, וכן לידע שלנו בפרט, האנושי בכלל

על חשיבותה של הקרינה )שעושים פרויקט זה בישראל ואין לדעת לאילו תגליות נגיע 

 .(א ניתן לקרוא בסקירת הספרות בחוברת הפרוייקט"הקוסמית והשפעתה על כדוה

לאסוף ממנה , להרכיב אותה, המשימה שלנו היא ללמוד כיצד המערכת פועלת באופן פרטני

 .נתונים ולבצע בדיקות וניסויים באמצעותה

  
  

 : תחומי הדעת העיקריים בעבודה1.5
ממה מורכבת הקרינה ? מהי הקרינה הקוסמית: הכרת הבסיס הפיסיקלי -פיסיקה חלקיקית

מהי השפעתה של הקרינה הקוסמית על ? מהם מקורותיה של הקרינה הקוסמית? הקוסמית

תהליך מעבר הקרינה הקוסמית באטמוספירת כדור , הכרת טבלת התפרקויות? כדור הארץ
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מהם התהליכים ? מהם פוטונים? מהו המיואון- כמו כן. סוגי קרינה קוסמית, הארץ

, זמן הארה, התנוונות, יינון: התנהגות החלקיקים)? הפיסיקליים המתרחשים בתוך המערכת

 .ועוד, ('יצירת הבזקי אור וכד

 :חלקי המערכת

 . אשר ממיר את אנרגיית הקרינה לפולסים של אור: הסנטילטור -מערכת לגילוי מיואון

י " גילוי המיואונים  ע.מרכיביו ותפקידיהם, משמש כמגבר אלקטרונים: פוטומולטיפלייר

. 'הגברת אלקטרונים וכו, המערכת

 אל G.P.S-כרטיס אלקטרוני אשר מעביר את המידע מהגלאי והנתונים מה -אלקטרוניקה

 .המחשב

י הכרטיס "פיתוח תוכנת מחשב לטיפול בקלט שמועבר למחשב ע -אלגוריתמיקה

. האלקטרוני

 

 

 : ההיבטים בעבודה המוצעת1.6
 ההיבט החברתי

ממצאים , פני כדור הארץ-מעורבות והשתתפות במחקר בינלאומי לגלוי פיזור הקרינה על

  .חדשים ותגליות חדשות יוכלו לתרום רבות להתפתחות המדע

 

 המדעי ההיבט

 

 

 הטכנולוגי ההיבט

 .נלמד על הגלאי- מערכת לגילוי מיואון

נלמד על סוגים שונים של , הגברת והאצת אלקטרונים, הפוטומולטיפלייר- מגבר אלקטרונים

 .מגברי חלקיקים וההבדלים ביניהם

 .ואופן פעולתו, תפקידיו, כרטיס חשמלי- מערכת אלקטרונית

 
  

 : מתודולוגיה1.7
: אנו מתחילים את המחקר שלנו בהתבסס על מספר הנחות יסוד
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ש יגאל אלון יוקנעם "אורט ע)ההנחה הראשונה היא שהאזור הספציפי של בית ספרינו . 1

. נחשף לקרינה הקוסמית כמו באזורים שונים אחרים בעולם (עילית

ההנחה השנייה היא שתוצאות מדידות הקרינה הקוסמית במיקום שלנו יהיו דומים . 2

. א"י גלאים אחרים ברחבי כדוה"אשר ייאספו ע, לתוצאות המדידות באזורים אחרים

. כלי המחקר הם מדויקים ומתאימים למדידת מיואונים. 3

קבלת מידע על , למעשה, והצעד הראשון של הפרויקט שלנו הוא, נקודת המוצא שלנו

, במילים אחרות מדידת הקרינה הקוסמית. א"הקרינה הקוסמית אשר מגיעה לפני כדוה

. כמתואר בניסוי שלנו

 


