
 :2019-2018ד"ר רועי גרנות, סמסטר סתיו  –מבוא לגיאופיסיקה 

 סייסמולוגיה: – 1נושא 

 ידע. –סייסמוס: רעידות אדמה, לוגוס  –מיוונית 

על ידי למידה על התפשטות גלים אלסטיים דרך כדור הארץ נוכל ללמוד על המאפיינים הפיסיקליים של פנים כדור 

דמה, כמות האנרגיה שמשתחררת, סוג המקור, גיאומטריית העתקים, הארץ. המטרות: מציאת מקור רעידות א

התפלגות של רעידות אדמה, קבלה תמונה פנימית לכדור הארץ, גלישות קרקע, התפרצויות וולקניות וצונאמי, 

 מאפיינים פיסיקליים של פנים כדור הארץ. 

 איך הפרעה מתפשטת במרחב?

 , נוצר מעוות שמתפשט ויוצר גל אלסטי )סייסמי(.ברגע שמאמץ מופעל )או משתחרר( במקום כלשהו

 :תיאור מעבר הגל האלסטי בתווך

נדמיין שיש לנו מיתר שמפעילים עליו מאמץ או הפרעה כלשהי. נצפה לראות את ההפרעה נעה על גבי המיתר. 

 :x, t, שהוא פונקציה של uהנקודה הוסטה כלפי מעלה במרחק 

 

מאוד קטנות  𝜃במציאות, הזוויות המאמץ המופעל.  – Y .τר אלא רק בציר אין כוחות שפועלים על המית Xבציר 

 .u(t)כאל הנגזרת השנייה של  a, שזה השיפוע. כמו כן, נתייחס לתאוצה tan 𝜃-ולכן נוכל להגיד שהן שוות ל

∑ 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑑𝑥 

𝑎 =  
𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
 

𝐹𝑌 = 𝜏 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃2 − 𝜏 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃1 = 𝜏 ∗ [
𝜕𝑢(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
−

𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
] 

𝜏 ∗ [
𝜕𝑢(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
−

𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
] =

𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
+ 𝑑𝑥 ∗

𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
 

∑ 𝐹 = 𝜏 ∗
𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
∗ 𝑑𝑥 

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
=

𝜌 ∗ 𝑑𝑥

𝜏 ∗ 𝑑𝑥
∗

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
 

𝝏𝟐𝒖

𝝏𝒕𝟐
= 𝑽𝟐 ∗

𝝏𝟐𝒖

𝝏𝒙𝟐
 



כעת אנו יודעים לתאר התקדמות של הפרעה בתווך חד ממדי במיתר. פתרון המשוואה מתאר את התקדמות 

 ההפרעה בתווך, והפתרון הקלאסי למשוואה הוא גל הרמוני:

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐴 ∗ cos(𝜔 ∗ 𝑡 + 𝑘 ∗ 𝑥) 

 בזמן, ולכן ניתן לתאר אותו בדרכים שונות: גל הרמוני תלוי גם במרחב וגם

 

𝑇 - זמן מחזור =
1

𝑓
 היא התדירות של הגל. fכאשר  

𝜆 –לבין זמן המחזור  אורך הגלקיים קשר בין  = 𝑣 ∗ 𝑇 [𝑚] 

𝑘 -מס' גל  =
2𝜋

𝜆
 . מס' הגל מתאר תדירות מרחבית, כלומר עבור כל מרחק נתון איזה אורך גל הגל סיים.

ברעידות אדמה, חזיתות הגל מתפשטות במרחב, הקרניים הן כל מה שניצב לחזיתות  – (Wavefront) חזית הגל

 הגל. 

 

הגעה. זמן -במקור הפרעה סייסמי נקודתי, חזית הגל מתפשטת מתוך הנקודה ומחברת את כל הנקודות שוות

 מתפשטות כספרה מכיוון שהן נעות בפנים כדור הארץ. גלי גוףחזיתות גל של 

 מתפשטות במעגל, מכיוון שהן נעות רק על פני השטח. גלי שטחגל של חזיתות 

 

 

 



 :P Primary/Pressure Wavesגלי 

אלו הם גלי לחיצה, גלים אלו יוצרים שינוי נפח כאשר הם מתפשטים דרך לחיצה ומתיחה בחומר, ללא רוטציה, 

 בדומה לגלי קול שנעים באוויר:

 

 : S avesWSecondary/Shearגלי 

גלי גזירה, גלים אלו יוצרים גזירה ורוטציה בניצב לכיוון התקדמות הגל, ללא שינוי נפח כאשר הם  אלו הם

כאשר הוא  (SH)ורכיב אופקי  (SV)מתפשטים. הם אינם נעים בתווך נוזלי. גל הגזירה יכול לעבור פירוק לרכיב אנכי 

 מגיע אל פני השטח:

 

 :Surface Wavesגלי שטח 

מייצרת  SV-ל Pהאינטראקציה בין גלי גוף לפני השטח של כדור הארץ. האינטראקציה בין גלי גלים אלו מהווים את 

. לרוב, יש לגלים הללו תדירות נמוכה ואמפליטודה גלי לאבמייצרת  SH-ל Pוהאינטראקציה בין גלי  גלי ריילי

 גבוהה ועל כן הם גורמים לנזק רב לבניינים. 

 והם איטיים יותר מגלי לאב. 0.9Vs-גלי ריילי לרוב נעים במהירות של כ

 

 

 



 :Body Wavesגלי גוף 

 כעת נוכל לפצל את המשוואה לרכיבי מתיחה וגזירה ולקבל את המהירות הבאות:

P – 𝑽𝑷מהירות גל  = √
(𝑲+

𝟒

𝟑
𝝁)

𝝆
 

S - 𝑽𝑺מהירות גל  = √
𝝁

𝝆
 

𝑽𝑺 = √𝑽𝑷 Usually,  

זה כמה החומר יתכווץ או יתרחב כאשר  K-איזו מידה החומר נוטה לעבור גזירה( וזה צמיגות החומר )ב μכאשר 

 נפעיל עליו לחץ.

תמיד חיוביים, לכן המונה תמיד יהיה גדול יותר בגל גוף.  μ -ו K-מהירות גל גוף גדולה ממהירות גל גזירה מכיוון ש

 לא עובר בנוזל(. הוא אפס )גל גזירה  Vs-קטן ו Vpולכן  0הוא  μעבור נוזלים וגזים, 

 מהירויות סייסמיות מושפעות על ידי מאפייני הסלע:

 פורוזיות גבוהה מקטינה את מהירות הגלים.

על ידי מילוי החללים בסלע במינרלים מודול האלסטיות והצפיפות  –ליתיפיקציה )מידת הצמנטציה של הסלע( 

 .במהירויות עם העומקלעלייה במהירות קטנים, דבר הגורם 

 תלויה במאמץ האפקטיבי )ההפרש בין לחץ הכליאה לבין לחץ מי הנקבים(. Pמהירות גל  –לחץ 

 קטנה. Pקטן ולכן גם מהירות גל  Kככל שפרקציית הגז בחללים גדלה,  –רוויה בנוזל 

 עם העומק: Pמהירויות גלי 

 

 

 

 



 

 אמפליטודה:

שקיעים פרופורציונלית לאמפליטודה האנרגיה שמ –מתוך חוקי שימור אנרגיה, נוכל להעריך את האמפליטודה 

 בריבוע:

𝐸 ∝ 𝐴2 

𝐴ומכיוון שגלי שטח מתפשטים כמו עיגול, הפרופורציה היא בין האמפליטודה לרדיוס:  ∝
1

𝑟2. 

𝐴  מכיוון שגלי גוף מתפשטים כמו ספרה, הפרופורציה תהיה: ∝
1

𝑟
. 

מאמפליטודה של גלי גוף, ולכן גלי גוף  10פי  קטנהבגלל הגיאומטריה של גלי השטח, הם יהיו עם אמפליטודה 

 כמו כן, חיכוך פנימי גורם לירידת האמפליטודה של הגלים אשר מומרת לאנרגיית חום לפי: הרסניים יותר.

𝐴 ∝ 𝑒−𝑎∗𝑟 

 

 תיאוריית הקרן:

התווך  כאשר קרן חוצה תווכים שונים, למשל מחול לגרניט, זווית הקרן תשתנה בהתאם לתכונות המכניות של

החדש. לפי עיקרון פרמה, הקרן תנוע מנקודה לנקודה בדרך הקצרה ביותר אשר דורשת הכי פחות אנרגיה. אנו 

 נרצה לתאר את מסלול הקרן.

 

הממשק הוא הגבול בין שני תווכים שונים שבכל אחד מהירויות גל שונות. חוק סנל מתאר את ההתקדמות של הגל 

 (.α( תהיה גדולה מזווית הפגיעה )βזווית השבירה ) V2V<1ר )שבירה או חזרה(. כאש דרך הממשק

 



 חוק סנל ופרמטר הקרן:

sin(𝑖1)

𝑉1
=

sin(𝑖2)

𝑉2
= 𝑃 

 פונקציה של יחס המהירויות אשר מבטאות תכונות חומריות של התווכים. היא( ciהזווית הקריטית )

 נקבל רפרקציה של הקרן ומעבר אל התווך הבא. c<i(i(עבור זווית פגיעה שקטנה מהזווית הקריטית 

ותפלוט הקרן תנוע על גבי הממשק במהירות של התווך התחתון  c(i=i(ה ששווה לזווית הקריטית עעבור זווית פגי

 אל התווך העליון. (Head waves) גלי ראש

ת ולא יהיה מעבר אל התווך נקבל רפלקציה של הקרן הפוגע c(i>i(עבור זווית פגישה שגדולה מהזווית הקריטית 

 .הבא

 

Transverse Waves : קרן שפוגעת בממשק בין שני תווכים מבצעת עליו גזירה בכך שנוצרת זווית רפרקציה. בתווך

 ( שעבור שניהם תקף חוק סנל. S( וגם גל גזירה )Pהתחתון נוצר גם גל לחיצה )

 

sin (𝛼)

𝐶1
=

sin (𝛼𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑)

𝐶1
=

sin (𝛼𝑠,𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑)

𝐶1,𝑠
=

sin (𝛽)

𝐶2
=

sin (𝛽𝑠)

𝐶2,𝑠
= 𝑃 

 

 

 

 



 גלים ותדירויות:

 ניתנת לתיאור בכל מקום בתור גל מישורי שנע לאורך קרן. שגלים סיסמיים מתפשטים בחזית גל 

ה יותר מאשר אורכי הגל של הגלים שמתפשטים. שינויים במאפיינים האלסטיים מתרחשים במרחקים גדולים הרב

 . אנו מחלקים את הסיגנל של הגל לשלושה סוגים:100Hzלבין  0.3mHzשנעות בין  (f)לגלים סיסמיים יש תדירויות 

 f<20mHzסיסמולוגיית תדירויות נמוכות: 

 50mHz<f<10Hzסיסמולוגיית תדירויות גבוהות: 

אשר מגיעים לסביבה עם שינויים גיאולוגיים לאטרליים במרחב )כ f>10Hzסיסמיקה של חיפושי משאבים: 

 משתמשים באורכי גל גדולים(

 מהתדירות נוכל למצוא את אורכי הגל האופייניים בכל אזור בכדור הארץ לפי:

𝜆 = 𝑉 ∗ 𝑓 

𝑉𝐶𝑟𝑢𝑠𝑡 = 5
𝑘𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

𝑉𝑀𝑎𝑛𝑡𝑙𝑒 = 8
𝑘𝑚

𝑠𝑒𝑐
 

 צורת הגל הסיסמי:

יסמולוגיה היא איך למדוד את תנועת האדמה עם טווח רחב של תדירויות )אורכי גל( הבעיה הבסיסית בס

ואמפליטודות עם מכשיר שגם הוא נמצא על גבי האדמה. סיסמוגרף מודרני עושה שימוש בפיסיקה דומה אבל 

 ממיר את התנודות לסיגנל דיגיטלי:

 

ל המקור ולאחר מכן אל התחנות הבאות. בפיצוץ יזום חזית הגל תגיע ראשונה אל התחנה הקרובה ביותר א

 הסיסמוגרמות שמקליטות כל תחנה יראו כך:

 

 



 מרחק-עקום זמןעל ידי חיבור ההגעות הראשונות אל התחנות השונות כפונקציה של המרחק מהמקור, מתקבל 

Travel-Time Curve: 

 

 מרחק ליניארי הוא לא המקרה הכללי, אלא מקרה מופשט. -הערה: עקום זמן

רף מציג את זמני ההגעה כפונקציה של המרחק האופקי מהמקור. שיפוע הקו הוא ליניארי מכיוון שהמהירות הג

 היא קבועה במקרה המופשט והוא מתאר את פרמטר הקרן:

 

∆𝑠 = ∆𝑥 ∗ sin(𝜃) 

∆𝑠 = 𝑉 ∗ ∆𝑡 

𝑉 ∗ ∆𝑡 = ∆𝑥 ∗ sin(𝜃) 
∆𝒕

∆𝒙
=

𝐬𝐢𝐧(𝜽)

𝑽
= 𝑷 

מסוים וקטן ככל שעושים מרחק גדול יותר באותו  tים מרחק קטן יותר בזמן פרמטר הקרן גדל ככל שהגלים עוש

 מרחק הולך ומתמתן עם הזמן ועם המרחק. -לכן, השיפוע בעקום זמן מסוים. tזמן 

כעת נניח שיש לנו קרן שנעה כלפי מטה דרך סדרת שכבות סלע שונות, כל אחת עם מהירות גבוהה יותר, כך 

 גדלה עם העומק: θשהזווית 

 



 לפי חוק סנל מתקיים:

sin(𝜃1)

𝑉1
=

sin(𝜃2)

𝑉2
=

sin(𝜃3)

𝑉3
= 𝑃 

 כמו כן אנו יודעים ש:

𝑉1 < 𝑉2 < 𝑉3 

הקרן תהיה  –מעלות והקרן תנוע בצורה אופקית  90-תגיע לבסוף ל θולכן, אם המהירות ממשיכה לגדול, הזווית 

 בנקודת החזור שלה:

𝑃 =
sin(𝑖𝑐)

𝑉𝑇𝑢𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
=

sin(90°)

𝑉𝑇𝑢𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
=

1

𝑉𝑇𝑢𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
 

 לכן, מדידת פרמטר הקרן מהווה מדידה ישירה למהירות בעומק שבו נמצאת נקודת החזור של הקרן.

 מרחק:-עקומי זמן

 

טן הם תלולים יותר בפני השטח, יגיעו עמוק יותר לעומק כדור הארץ ולבסוף יגיעו קגלים בעלי פרמטר קרן 

 לתחנות רחוקות יותר. 

פרמטר הקרן הוא קבוע לאורך קרן מסוימת, אלא אם כן הממשק הוא בעל נטייה או שישנם שינויים לטרליים 

 במהירות.

 מרחק זה יראה כך:-בעקום זמן

 

 חק שווה לשיפוע בכל מיקום על העקום.מר-לאורך עקום זמן Pפרמטר הקרן 

 

 



 נניח שיש לנו קרן שנעה כלפי מטה דרך סדרת שכבות עם מהירויות שונות אשר גדלות עם העומק:

 

ואת פרמטר הקרן הרדיאלי )חוק סנל כדורי(, כאשר  Bנוכל להגדיר את הצלע 
sin (𝑖1)

𝑉1
≠

sin (𝑖2)

𝑉2
 

𝐵 = 𝑅2 ∗ sin(𝑖1
′ ) = 𝑅1 ∗ sin(𝑖1) 

sin(𝑖1
′ )

sin(𝑖2)
=

𝑉1

𝑉2
 

𝑅1 ∗ sin(𝑖1)

𝑉1
=

𝑅2 ∗ sin(𝑖2)

𝑉2
 

𝑹 ∗ 𝐬𝐢𝐧 (𝒊)

𝑽
= 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 = 𝑷𝑹𝒂𝒅𝒊𝒂𝒍 =

𝒅𝑻

𝒅∆
 

רות המקסימלית שגל מגיע אליה, שבה הוא נע בין נוכל להגדיר גם את נקודת החזור שעבורה מקבלים את המהי

 שתי שכבות סלע ולא מצליח לחדור כאשר הוא מגיע לזווית הקריטית:

𝑅𝑚𝑖𝑛 ∗ sin (90)

𝑉𝑇𝑢𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
=

𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑇𝑢𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
= 𝑃 

הגלים מגיעים לעומק כדור הארץ בצורה העומק, כאשר יש לנו עלייה קבועה של מהירות הגלים עם כאמור, 

 רציפה, וחוזרים חזרה במרחקים רציפים גדולים יותר:

 

בעומק, כאשר יש עלייה מהירה במהירות )תאוצה גדולה(, פרמטר הקרן קטן ועקב זאת מרחק הפגיעה בפני 

 הקרניים כביכול חוזרות אחורה: –השטח קטן 



 

 :Triplicationמרחק כזה, שנקרא -דולה במהירות הגלים אנו מקבלים עקום זמןלכן, לאורך מסלול שבו יש תאוצה ג

 

Caustics: .נקודות בהן שתי קרניים שונות מגיעות לאותה תחנה באותו זמן 

 מכיוון שקרניים שיצאו בשתי זוויות שונות מגיעות לאותה תחנה. Caustics-האנרגיה מרוכזת בשתי נקודות ה

 פאזות של גלים בקרום:

Pg –  גלP .שעולה בחזרה אל פני השטח מתוך הקרום 

PmP –  גלP מעטפת -שעולה בחזרה אל פני השטח מגבול קרום(Moho). 

Pn –  גלP .שעולה בחזרה אל פני השטח מהמעטפת העליונה 

 

, הוא אזור שבו יש ירידה קלה במהירויות הגלים בעומק. מתחת לליתוספרה LVZ (Low Velocity Zone)-אזור ה

קטנה(. מצב זה יוצר פער בהגעה של הגלים אל פני השטח  θן, הגלים הסיסמיים מתכופפים כלפי מטה )הזווית לכ

 .Shadow Zone –"אזור צל" אשר נקרא 

 

 

 



 פאזות של גלים בכל כדור הארץ:

P –  גלP .במעטפת 

K –  גלP .בגלעין החיצוני 

I –  גלP .בגלעין הפנימי 

S –  גלS .במעטפת 

J –  גלS לעין הפנימי.בג 

c –  החזרה של גל מהגבול בין המעטפת לגלעין(CMB). 

i – .החזרה של גל מהגבול בין הגלעין החיצוני לגלעין הפנימי 

 

 :מרחק גלובליים-עקומי זמן

 מרחק, מתקבל:-רעידות אדמה ומשליכים על עקום זמן 100,000-תחנות בנוגע ל 1,000-כאשר לוקחים מידע מ

 



 רפיה(:אינברסיה )טומוג

 עם סט התצפיות הזה )זמני הגעה( אנו נרצה לחשב את מבנה המהירויות שיוצר את התצפיות:

 

 מסלולי קרן של גלי שטח:

ההפרעה . , גלים דיספרסיבייםגלים עם תדירויות שונות יתפשטו במהירות גל שונה –מתפזרים  גלי פני

אורכי גל גדולים )תדירות  ,לכן. עכת עם העומקהאמפליטודה שלהם דווהמקסימלית של גלי שטח היא בפני השטח 

נמוכה( רגישים יותר למבנה עמוק, אבל בגלל שמהירות הגל משתנה עם העומק, אנו מקבלים מהירויות גל שונות. 

 כתוצאה מכך אנו מקבלים "רכבת" של מהירויות:

 

 מהירויות גלי שטח:

 את מהירות גלי השטח.על ידי סינון הסיגנל לתדירויות שונות, אנו יכולים לחלץ 



 

 סיסמולוגיה של רעידות אדמה:

 כאשר החלק העליון של הליתוספרה לא יכול לשאת מאמץ נוסף, מתרחשת רעידת אדמה. 

 : נקודת תחילת הרעידה.(Hypocenterפוקוס )

Epicenter.ההשלכה של ההיפוסנטר על גבי פני השטח של כדור הארץ : 

Rupture :.אזור הקריעה 

D – הסטה על גבי מישור התנועה.כמות ה 

 

במחקר על רעידות אדמה אנו נרצה לדעת את זמן רעידת האדמה בנוסף למיקום המדויק שלה, עוצמתה, 

 אוריינטציית ההעתק וכיוון התנועה על גביו.

 קו אורך, קו רוחב, עומק, זמן מקור. –עבור רעידת אדמה בפני השטח, יש לנו ארבעה נעלמים 

תחנות שונות )למרות שגם אחת עשויה  3-ה הזו בצורה מדויקת אנו זקוקים למידע לפחות מכדי לפתור את הבעי

 להספיק(. לפני כן נצטרך לדעת את מהירויות הגלים לאורך מסלול הקרן שמשתחררת מהרעידה.

אשר  Sלגלי  P, מסתכלים בסיסמוגרמה על ההפרש בזמני ההגעה בין גלי Hypocenter-כדי לדעת מה המרחק מה

  מרחק גלובלי ומחלצים את ערך המרחק.-אים להפרש הזמנים על גבי עקום זמןמת

 



 

 

עושים את זה לשלוש תחנות סיסמיות, עושים מעגל ברדיוס המרחק לכל תחנה ומחפשים את נקודת החיתוך 

הוודאות אם הרעידות הן רדודות, אי הוודאות נמוך, אבל אם הרעידה עמוקה אי  –קיים אי ודאות מסוים . ביניהם

התרחשו בדיוק, ואנו לא בטוחים במהירויות בכל מקום בכדור  S-ו Pכמו כן, לא תמיד נהיה בטוחים מתי גלי גדל. 

 הארץ. 

 

מרחק משתנה בעומק רב )רעידות האדמה -הסיבה לכך שבעומקים גדולים התוצאות אינן מדויקות היא שעקום זמן

 (.700km-העמוקות ביותר הן בעומק של כ



 

פרמטר נוסף שנצטרך לדעת לגבי רעידה זה את העומק שלה. לשם כך, נוכל להשתמש במידה מתחנות לכן, 

שמגיע ישירות  Pרעידת האדמה משחררת גל (. אלפי ק"מ – טלסיסמיות )תחנות רחוקות מאוד ממוקד הרעידה

כתוצאה מכך שני . P, במסלול מאוד דומה לגל Rשמגיע לפני השטח ואז חוזר לכיוון התחנה  pPוגל  Rלתחנה 

)מכיוון  2-בזמנים שונים. אם ניקח את הפרש הזמנים ביניהם, נכפיל במהירות ונחלק ב Rהגלים יגיעו לתחנה 

 שאותו מסלול בוצע פעמיים(, נמצא את העומק של הרעידה:

 

𝐷𝑒𝑝𝑡ℎולכן העומק יוגדר להיות:  =
𝑉𝑃(𝑡𝑝𝑃−𝑡𝑃)

2
. 

ל רעידות אדמה היא לנתח תדירויות של גלי שטח. רעידות אדמה רדודות יוצרות שיטה נוספת להערכת העומק ש

 שניות.  20-גלי שטח חזקים עם זמני מחזור של כ

 כמו כן, נוכל להעריך מיקום רעידות אדמה על סמך סיסמוגרמה אחת עם שלושה צירים:

 

ולהזיז את מערכת הצירים עד  בתור הערכה ראשונית לאזימוט ומרחק הרעידה ניתן לקחת את הנתונים הללו

 שאחד הרכיבים מתאפס.



 מגניטודה: –עוצמת רעידות האדמה 

עוצמה של רעידת אדמה היא כמו פריטה על גיטרה. רעידות חזקות מתרחשות על גבי מישור העתק גדול יותר 

ת האדמה יש לעוצמת רעידוהתדירות שלהן נמוכה יותר. כמו כן, סלעים רכים יוצרים הגברה בעוצמת הרעידה. 

ת השלכות רבות על הנזק הסביבתי. מגניטודת רעידת אדמה היא פרמטר חסר ממדים שנמדד בדרכים שונו

 רמטרים:, ומכיל את הפכפונקציה של המרחק מהרעידה, תדירות ואמפליטודה

LM – .מגניטודה מקומית  

bM – .מגניטודת גלי גוף 

sM – .מגניטודת גלי גזירה 

wM – .מומנט המגניטודה 

 

𝑀צורה כללית לסקלת המגניטודה:  = log (
𝐴

𝑇
) + 𝐹(ℎ, ∆) + 𝐶 

תיקון לשינויים באמפליטודה על סמך עומק  – Fזמן המחזור הדומיננטי,  – Tהאמפליטודה של הסיגנל,  – Aכאשר 

 פקטור סקלה מרחבית. – C-(, וΔ( והמרחק הזוויתי של הרעידה מהסיסמומטר )hרעידת האדמה )

מתבססת על האמפליטודה המקסימלית  מגניטודת ריכטר

שנמדדה. זוהי סקלה אמפירית שמבוססת על פעילות סיסמית 

 בקליפורניה:

נותנת את המרחק  S-ו Pמדידת הפרש הזמנים בין  -

 האופקי למקור הרעידה.
 מודדים אמפליטודה. -
מותחים קו בין שתי הנקודות כדי לחלץ את המגניטודה  -

 מהציר האמצעי.

 

 

ת אדמה ניתנות לחישוב פשוט יחסית על ידי מדידת שיא האמפליטודה של פאזה מסוימת )גל רעידו תמגניטודו

זוהי סקלה אמפירית, ללא קשר פיסיקלי  –(. חיסרון 8עד  1-סקלה יחסית פשוטה וקלה )מ –גוף, גל שטח(. יתרון 

 לרעידת האדמה והיא תלויה באוריינטציה מהמקור.

𝑀𝑆 = 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑎

𝑇
) + 𝑓(∆, ℎ) + 𝐶 

a –  ,אמפליטודת תנודת הקרקעT – ( 1-שניות לגלי שטח ו 20זמן מחזור דומיננטי  ,)שניה לגלי גוףf –  התפשטות

 פקטור שקשור לסיסמוגרף עצמו. – Cוהנחתה גיאומטרית כתלות במרחק ובעומק מהמקור, 

אשר  bM ניטודת גלי גוףמגהיא שימושית לרעידות אדמה רדודות וחזקות, לעומת  s(M( מגניטודת גלי גזירה

 .”Saturation in Magnitudes“שימושית לרעידות אדמה עמוקות או חלשות בגלל 

 , אשר מוגדר להיות:של האירוע המומנט הסיסמימדידת טובה יותר לעוצמת רעידת אדמה מתקבלת על ידי 

𝑀0 = 𝜇 ∗ 𝐴 ∗ �̅� 

 צעת במהלך הקריעה.הסטה ממו – Dשטח אזור הקריעה,  – Aצמיגות החומר,  – μכאשר 



 

המומנט הסיסמי מוערך לפי תדירות ההסטה, תצפיות גיאולוגיות על אזור ההעתקה, הערכות לגבי שטח ההעתקה 

 לאחר האירוע, מידול צורת הגלים הסיסמיים וצורת כדור הארץ באזור )גיאודזיה(.

 טרנספורמציית פורייה:

 טרנספורמציית פורייה ממירה מידע של זמן לתדירות. 

 

 :ולמגניטודות סיסמוגרמה מומרת לתדירויות

  

 

 

 



𝑀𝑊לבסוף, ניתן לחשב את מומנט המגניטודה של הרעידה לפי: =
2

3
𝑙𝑜𝑔10(𝑀0) − 10.7   

הביטוי הזה נותן לנו מגניטודה שמתקשרת ישירות לתהליכים שקשורים למקור הרעידה שאינם עוברים סטורציה 

log(𝐸)כן, ניתן לנסח קשר אנרגטי לפי: )עבור גלי גזירה(. כמו  = 11.8 + 1.5 ∗ 𝑀𝑆   

 .31.61.510=( היא פי sMלפיכך, העלייה באנרגיה שמתאימה לעלייה במגניטודה אחת )

 סגנונות העתקה מתוך רעידות אדמה:

Nodal Planes:  הללו מישורים ניצבים אשר מפרידים בין אזורי מתיחה לאזורי לחיצה. על גבי המישורים

. אחת מהמישורים הללו הוא מישור ההעתקה והאחר הוא 0האמפליטודה של הגלים הראשונים שמגיעים היא 

 .Null axis-או ה B-מישור העזר. קו החיתוך בין שני המישורים הללו נקרא ה

 המישור עליו מתרחשת ההעתקה. מישור ההעתק:

וגרפית הוא יהיה נקודה על גבי מישור ההעתק מקביל למישור ההעתק, ולכן בהשלכה סטריא ווקטור ההחלקה:

 בכיוון ההחלקה.

 ניצב גם למישור ההעתק וגם לווקטור ההחלקה. מישור העזר:

( משתנות החל Rakeמעלות לכיוון מזרח( עם זוויות החלקה ) 40-דרום )עם נטייה של כ-העתק בסטרייק צפון

 י.מהעתק הפוך, דרך העתק סטרייק סליפ ואלכסוני להעתק נורמל

 

 T-ו Focal Mechanism .P-( ניתנים למציאה מתוך הT( ומאמץ הלחיצה המינימלי )Pמאמץ הלחיצה המקסימלי )

 מתייחסים למה שקורה במקור רעידת האדמה.

 העתק נורמלי:

 



 

 

 העתק הפוך:

 

 העתק אלכסוני:

 

הזווית  – Rake-הגדיר אותו כנשים לב שוב שווקטור ההחלקה מקביל למישור ההעתק, מופיע כנקודה עליו וניתן ל

בין הסטרייק של מישור ההעתק לבין כיוון ההחלקה על גבי המישור. כמו כן, מישור העזר ניצב גם למישור ההעתק 

 וגם לווקטור ההחלקה. לכן, וקטור ההחלקה הוא הקוטב של מישור העזר.

 :Reflection Seismologyסיסמולוגיה של רפלקציה 

הפרעה האלסטית, ניתן להסתכל על הפרטים בסקלה יותר קטנה על הק"מ העליונים של מייצרים את ה אנוכאשר 

 .Pברפלקציה סיסמית מתייחסים רק לגלי הקרום. 

 

. התמונה 2011ניתן לראות חתך רפלקציה דרך אזור ההפחתה ביפן שבו התרחשה רעידת אדמה גדולה בשנת 

הקרקע. התצפית הזו -אשר יוצר הדמיה של תתהיא תוצר של העברת הפרעות אלסטיות, של ההחזר שלהן 

חיפושי נפט וגז, הנחת פסי רכבת וכבישים, וכל שאלה נוספת שדורש  –נעשית גם בשביל לענות על מס' שאלות 

 אקטיבית.\סיסמולוגיה רפקטיביתמבט ישיר על הגיאולוגיה בתת הקרקע. תחום זה נקרא גם 



 

Zero-offset: (. 0ה כלשהו )פטיש, פצצה( ושמים אתו גם סיסמוגרף קולט )במרחק נניח שאנו לוקחים מקור אנרגי

בנקודה אחת מייצרים הפרעה אלסטית בקרקע על ידי דפיקה בפטיש או הפעלת פצצה ומקשיבים להחזרות. מה 

שמתקבל זה גרף כפונקציה של הזמן שמתאר את ההחזרות הללו. אם נלך מס' מטרים הצידה ונבצע את אותו 

 רת החזרות. הדבר, נייצר סד

(. בצד שמאל Echoלדוגמה, ניסוי שבו בוצעו חמישה הפרעות מעל לשלוש שכבת סלע פשוטות והתקבל ההחזר )

 התוצאות: –הגיאולוגיה ובצד ימין  –

 

 

אנו לומדים לא רק על הגיאולוגיה של תת הקרקע אלא גם מקבלים אילוצים לגבי תכונות פיסיקליות שונות בקרקע 

 והבדלים ליתולוגיים למשל(.  )הבדלי צפיפויות

 כמה אנרגיה הולכת לגל המוחזר וכמה הולכת לגל הנשבר:

( לאורך מגע מסוים מכתיב את האנרגיה שמוחזרת מפני Impedence –)"עכבה" השינוי במהירות ובצפיפות 

𝑍השטח. עכבה אקוסטית ניתנת לביטוי על ידי  = 𝑉 ∗ 𝜌 

 

 

 

 



 

 :Rיחס הרפלקציה כלפי מעלה מוגדרת על ידי  עבור המקרה האנכי, האנרגיה שמוחזרת

𝑅 =
𝐴𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑

𝐴𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔
=

𝜌2𝐶2 − 𝜌1𝐶1

𝜌2𝐶2 + 𝜌1𝐶1
 

 האנרגיה שמועברת הלאה )שבירה( מוגדרת על ידי:

𝐴𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑

𝐴𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔
=

2 ∗ 𝜌1𝐶1

𝜌2𝐶2 + 𝜌1𝐶1
 

R – :כמה מוחזר. לדוגמה 

 

מהקרינה ממשיכה. כאשר הגל  86%-מהקרינה חוזרת אל פני השטח ו 14%כאשר הגל פוגע בממשק הראשון, 

מהקרינה ממשיכה. ככל שמעמיקים מקבלים החזרים  80%-מהקרינה חוזרת ו 20%ממשיך ופוגע בממשק השני, 

 נו מגיעים להחזרים אפסיים.יותר חלשים ומהר מאוד א

 ערוץ סיסמי:

הערוץ הסיסמי הוא סיסמוגרמה אחת מיני רבות שנקלטות בסקר סיסמי. הערוץ הסיסמי הוא שילוב מסוים של 

 פונקציית המקור עם פונקציית הרפלקטיביות.



 

שמוחזרת היא הוא שהם מאוד קלים לפענוח. החיסרון הוא שאנרגיית הרפלקציה  Zero-offsetהיתרון בניסויי 

 נמוכה ולכן מקבלים הרבה רעש.

 

ניתן לראות שתי יחידות שאחת מהן נטויה ואחרת אופקית. הגיאומטריה שלהן מיוצגת גם בסקר רפלקציה. 

מטרתנו היא ליצור מצב שבו ההחזרים מתת הקרקע עוצמתיים יותר )באופן מובהק( מרעש הרקע. הדרך לעקוף 

ולט במרחקים קבועים כך שכל ההחזרים הם החזרים שמגיעים מנקודת זאת היא להרחיק את המקור ואת הק

האמצע שלהם. כתוצאה מכך, נקבל הרבה החזרות מאותו חתך שכל אחת מהן היא אמנם עם אנרגיה נמוכה 

 מה שמקטין את הרעש.  –ואמנם דוגמת גיאולוגיה שונה, אבל מקבלים זמני החזרה שנובעים מאותן נקודות אמצע 

 

 :(Common mid-point - CMP)נקודת האמצע המשותפת את הסמנים על ידי  נאסוףך כתוצאה מכ



 

אנייה עם כבל במים וביבשה משארית עם כבל(. מפעילים את  –יש לנו נקודת מקור וכבל עם גיאופונים )בים 

שוב. עושים ההפרעה היזומה ומקשיבים להחזרים שמגיעים לגיאופונים, מזיזים את המערכת לכיוון הנכון ויורים 

זאת אלפי פעמים, כך שבכל פעם אנו יודעים איזו ירייה הייתה ומה המרחקים. לבסוף לוקחים את כל הנתונים 

 . להגדיל את הסיגנל ביחס לרעשהרלוונטיים לנקודות קמצע משותפות. מטרת התהליך היא 

 

 

גל  –קיימים שלושה גלים שונים  נניח שיש לנו מקור וקולטן. כאשר יוצרים הפרעה ומתפתחת חזית גל כלפי מטה

ישיר שנע על פני השטח )מגיע ראשון(, גל שמוחזר ברגע שפוגע בממשק )מגיע שני( וגל שנע על גבי הממשק ורק 

 אז מוחזר אל פני השטח )מגיע שלישי(. אנו נרצה לדעת מהם זמני ההגעה של כל גל. 

 מרחק ברפלקציה סיסמית:-עקום זמן

ף זמן מרחק, נוכל לראות קו ליניארי שמתאר את אם נעשה לניסוי הזה גר

-ההגעות של הגל הישיר, שהשיפוע שלו מתאים ל
1

𝑉1
. 

𝑡זמן ההגעה של הגל הישיר )משוואת הקו( מוגדר על ידי:  =
𝑥

𝑉1
. 

 

 

 



לגל לרדת למטה זמן ההגעה של הקרן המוחזרת יהיה הזמן שלוקח 

 : (TTWT – Two-ways Travel Time)ולעלות בחזרה למעלה 

𝑡2 = (
2 ∗ ℎ

𝑉1
)

2

+ (
𝑥

𝑉1
)

2

 

𝑡0 =
2 ∗ ℎ

𝑉1
 

גדול מאוד הגל המוחזר יהיה בעל התנהגות  X-זו משוואת היפרבולה, וב

 של הגל הישיר.

במידה וישנן מספר שכבות סלע, נקבל החזרות נוספות עם משוואות 

 העומק:שונות מכיוון שהמהירות משתנה עם הצפיפות ו

𝑡𝑛
2 = (∑

2 ∗ ℎ𝑛

𝑉𝑛
)

𝑛

2

+ (
𝑥

𝑉𝑟𝑚𝑠,𝑛
)

2

 

𝑉𝑟𝑚𝑠,𝑛
2 =

∑ 𝑉𝑛
2

𝑛 ∗ 2 ∗
ℎ𝑛
𝑉𝑛

∑ 2 ∗
ℎ𝑛
𝑉𝑛

𝑛

 

 

 

נשים לב להשטחה של הרפלקטורים עם העומק. על ידי התאמת העקומים הנצפים ניתן לחלץ את המהירויות 

 (.NMO – Normal Moveoutם )נקרא ג

מתוך הניתוחים הללו אנו מקבלים מידע בעיקר על מהירויות ועל עוביים, ולא על מבנים מורכבים יותר כמו 

העתקים. הסמנים השונים שמתקבלים כפונקציה של המרחק עוזרים לנו לדעת בדיוק )לפי המרחק מהסמן למקור( 

 איפה נקודת האמצע המשותפת. 

את היחס בין הסיגנל לרעש אנו יוצרים יותר מהפרעה אחת ביותר ממקור אחד, כך שהחזרות על מנת להגדיל 

 תחנות שונים:-מאותה נקודה יוקלטו על ידי זוגות מקורות



 

באופן סדיר אנו מזיזים את המקור ואת התחנה הקולטת לאורך פני השטח במרחקים שווים. מספר הפעמים שבה 

 6עשר גיאופונים )-, וזה קורה עם שניםfold-6 –במקרה הנ"ל  Foldנקרא אותה נקודה על הרפלקטור נדגמת 

 קולטים(. 6-מקורות ו

 

Normal Moveout – NMO: את העקומים )רפלקטורים( ולהדביק אותם אחד על  זהו תיקון דינמי שבו לוקחים

מנורמלים לאותו זמן,  השני מכיוון שהם דגמו את אותה נקודה ובכך לכווץ את ממד הזמן. כאשר כל הרפלקטורים

מגדילים את היחס בין מדובר במיצוע של הנתונים. על ידי כך אנו  –סוכמים אותם ומחלקים במספר הסמנים 

אשר תלויה בגיאולוגיה וכדי לעשות זאת נצטרך לדעת איך  NMO. הכיווץ נעשה לפי משוואת הסיגנל לרעש

 המהירויות והעוביים משתנים במרחב.

 

 Xההגעות הרפלקטיביות במרחק לבין  (dTמסע של הגל )הוא ההפרש בין זמני ה (x)ים במרחק מסו NMO-ה

 .0ובמרחק 

𝑡𝑥זמן המסע של גל רפלקטיבי:  = 𝑡0 ∗ [1 + (
𝑥

𝑉∗𝑡0
)

2
]

0.5

 

אם 
𝑥

ℎ
≪ 𝑡𝑥אז נוכל להגדיר את זמן המסע של הגל להיות:  1 ≈ 𝑡0 ∗ [1 +

1

2
∗ (

𝑥

𝑉∗𝑡0
)

2
] ≈ 𝑡0 +

𝑥2

2∗𝑉2𝑡0
 



𝑻∆יהיה:  NMO-ולכן ה = 𝒕𝒙 − 𝒕𝟎 =
𝒙𝟐

𝟐∗𝑽𝟐𝒕𝟎
 

𝒗 ונוכל להעריך את המהירות לפי: ≈
𝒙

(𝟐∗𝒕𝟎∗∆𝑻)𝟎.𝟓 

לבסוף אנו מקבלים חתך שבו כל נקודה היא מאסף של נתונים. כתוצאה מכך מתקבלת הדמיה לא רעה של תת 

 כבות סדימנטריות שהתגבשו על גבי הקרום האוקייני:הקרקע, ש

 

בעיה נוספת שקיימת היא במצבים בהם בודקים אוקיינוס עם יחידות סלעיות מתחת, ההבדל בעכבה בין גוף המים 

הללו  Multiples-לבין הסלעים הוא גדול ולכן יתקבלו החזרים חזקים כך שאותו גל יעלה וירד בתוך גוף המים. ה

ה מכיוון שהם ממסכים את הגיאולוגיה באותה נקודה. כדי להתגבר על כך מכווצים את הזמן ואת מהווים בעי

 נותר עקום ונוכל להיפטר ממנו. Multiple-הגיאולוגיה הממוסכת וכתוצאה מכך ה

 מתכון לקבלת חתך רפלקציה סיסמית:

 יורים ואוספים מידע סיסמי במיקומים שונים לאורך מסלול מסוים. -
 גיאומטריה של נקודת אמצע משותפת.התוצאות לפי אוספים את  -
 מעריכים את השתנות המהירויות בעומק. -

 .NMOמבצעים  -

 סוכמים. -

. Zero-offsetעד כה הנחנו שהגיאולוגיה היא פשוטה ללא שונות לאטרלית. כל סמן על המאסף ייצג לנו חתך של 

 קור והקולט:אבל במציאות נקודות הרפלקציה לאו דווקא נמצאות ישירות מתחת למ

 

לכל הכיוונים על גבי מישורי העתקים, דבר היוצר צורות של היפרבולות )דיפרקטורים(. הקרניים משתחררות 

 תהליך המיגרציה שואף לבטל את התהליך הזה ולמצוא את הגל ההתחלתי מתוך החתך הסיסמי. 

יים. לאחר תהליך נוסף של ניתן להתייחס אל הדיפרקטורים שמתקבלים כאל תוצר לוואי של מקורות נקודת

 מיגרציה מתקבל התוצר הסופי:



 

 רזולוציה אנכית:

יחידה שממנו כבר לא נוכל לקבל מידע מרפלקציה סיסמית. כאשר \אנו נרצה לדעת מהו העובי המינימלי של שכבה

(. מעבר לכך, אנו מגיעים לחצי אורך גל אנו מתחילים לקבל הפרעות, ברבע אורך גל מתקבל גלון יחיד )עובי טונינג

אם לדוגמה יש אמפליטודת הגלון דועכת. לכן, שכבות או יחידות גיאולוגיות חייבות להיות גדולות מרבע אורך גל. 

. כלומר, אם השכבה היא 25m, הרזולוציה תהיה 20Hzותדירות  m/sec 2,000לנו סלע גיר שמהירות הגל בו היא 

 כבר לא נראה אותה )זה די עבה(.  25mבעובי של 

בסיסמולוגיה רפלקטיבית אנו שולטים בתדירות ויכולים להנדס אותה כך שתהיה לנו רזולוציה גבוהה יותר. יש בכך 

 חיסרון מכיוון שאם התדירות גבוהה מאוד הדעיכה תהיה מהירה יותר. 

 רפרקציה סיסמית:

, מוחזרים אלינו גלים קיימת פאזה נוספת שעוד לא דיברנו עליה. במצב שבו אנו נמצאים מעבר לזווית הקריטית

 אשר נראים כמו קווים ישרים מתונים בדיאגרמה: Headwaves –"גלי ראש" שנקראים 

 

בסקרי רפרקציה אנו מקבלים תמונות בסגנון הזה, עם החזרות עמוקות מאוד ביחס לסקרי רפלקציה. התוצר הוא 

ות של מעבר הגלים הסיסמיים בתת לא חתך גיאולוגי מובהק אלא גרף שמאפשר לנו לתאר את העובי ואת המהיר

הקרקע. רפרקציה ורפלקציה מתקשרים בטווחים הרדודים, אבל הרפרקציה יורדת לעומקים גדולים יותר ובסקלה 

גדולה יותר. המפתח בניסויי רפרקציה הוא להיות עם מקור אנרגיה מספיק חזק ועם קולט במרחק גדול כך שנוכל 

 פיק רחוק כדי לקבל אותם."לשמוע" את הגלים מגיעים ולהיות מס



 

 ממנו מוגדר על ידי המשוואה שפותחה בשיעור: Xקולט שנמצא במרחק  להזמן שלוקח לגל ראש להגיע א

𝒕 =
𝒙

𝑽𝟐
+

𝟐 ∗ 𝒉

𝑽𝟏
∗ √𝟏 − (

𝑽𝟏

𝑽𝟐
)

𝟐

 

 (.x) עבור שכבה שאיננה נטויה, הזמן שלוקח לגל ראש להגיע לקולט תלוי אך ורק במרחק מהמקור

 מרחק זה יראה כך:-בגרף של זמן

 

בסקר רפרקציה אנו שמים את המקור  –אם בסקר רפלקציה לקחנו מערך של גיאופונים, ירינו ואז סידרנו נתונים 

 ":המרחק הקריטיבנקודה אחת ומרחיקים את הקולט. את גלי הראש אנו נראה רק ממרחק מסוים שהוא נקרא "

𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 = 2 ∗ ℎ ∗ tan (𝑖𝑐) 

 המרחק הקריטי תלוי ביחס המהירויות בין השכבות ובעומק. 

הנקודה שבה הגל הישיר וגל הראש מגיעים באותו זמן אל המקור )הם נפגשים( היא נקודת חיתוך מאוד ברורה 

 בניסויים והיא מוגדרת על ידי:

𝑋𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟 = 2 ∗ ℎ ∗ (
𝑉2 + 𝑉1

𝑉2 − 𝑉1
)

0.5

 

גל הראש בגרף והשיפוע של קו  V)1(קו הגל הישיר בגרף אומר לנו את המהירות בשכבה העליונה השיפוע של 

במקרה הפשוט של שתי שכבות(. לכן,  2Vאומר לנו את המהירות של השכבה הכי עמוקה שאליה הגיעו הגלים )

 )עובי השכבה(. hמהגרף, נוכל לקבל בקלות את  crossoverXכאשר אנו יודעים את המרחק 



ם נסתכל על סדרה של גלי ראש, נוכל לקחת לכל אחד מהם את השיפוע, למצוא את מהירויות השכבות א

במשוואת  x=0ולחשב עוביים )מציבים  Yולהמשיך את הקו הליניארי של גלי הראש עד לנקודת החיתוך עם ציר 

 הזמן(.

בות העליונות של הקרום בעולם האמיתי, סקרי רפלקציה מעולם לא ביצעו הדמיה לתחתית הסדימנטים בשכ

האוקייני מכיוון שאנרגיה לא מצליחה להגיע לשם. לעומת זאת, סקרי רפרקציה אומרים לנו מה עובי הסדימנטים, 

, קבוצת 90-. בשנות ה(Moho)מראים לנו את הגבול בין הסלעים הקריסטליניים ואת הגבול בין המעטפת לקרום 

קיבלה החזרות והשנייה הקשיבה להחזרות והסתכלה על גלי מחקר מהולנד באה עם שתי אוניות שאחת מהן 

 הראש שהגיעו אליה. אחד הפרופילים שהתקבלו נותן לנו הדמיה למהירויות ולעובי בתת הקרקע:

 

ממדי של המהירויות והעוביים של היחידות בנקודת האמצע, ובטבלה ניתן -למעשה, אנו מסתכלים על חתך חד

 כתלות בעומק.לראות את המהירויות משתנות 

 את הניסוי הזה ניתן לעשות במקומות שונים, ולקבל את הדגם הבא:

 

 המרחק והעומק.שבו הצבע הוא המהירויות כפונקציה של  טומוגרפי דרך הגיאולוגיה, מתקבל חתך

 

 

 



 רפרקציה בשכבות נטויות:

 

מהירות המדומה במורד כאשר השכבה נטויה, המהירות המדומה במעלה הדיפ גדולה מהמהירות האמיתית וה

 הדיפ קטנה מהמהירות האמיתית.

מעלות, הגל נע פחות מרחק במעלה הדיפ, זמן ההגעה הוא מהיר יותר והשיפוע של  4לדוגמה, כאשר הנטייה היא 

העקום בגרף משתנה לעומת מה שמקבלים בשכבה אופקית. הנטייה של העקום בגרף תהיה מתונה יותר מכיוון 

 (. למעשה, נראה את הקו התחתון ולא את הקו העליון.V/1הה יותר )כאמור השיפוע הוא שהמהירות המדומה גבו

כאשר יש לנו מקור וקולטים במרחקים דומים אבל בכיוונים הפוכים ביחס לשכבה הנטויה, במעלה הדיפ אנו נקבל 

ם יותר ממה שהיינו ועל כן שיפוע מתון יותר. במורד הדיפ אנו נקבל זמני הגעה איטיי מהירים יותרזמני הגעה 

 מקבלים אילולא השכבה הייתה אופקית, שיפוע הקו בגרף יהיה גדול יותר והמהירות המדומה תהיה נמוכה יותר.

אם מבצעים את הניסוי במעלה הדיפ ובמורד הדיפ ומקבלים תוצאות שונות )כלומר נטיות קווים שונות בגרף(, נוכל 

מקבלים שני גלי ראש עם נטיות שונות זה נותן לנו מידע לגבי עובי  לדעת שלשכבה שאנו חוקרים יש נטייה. אם אנו

 השכבה, הנטייה, והמהירויות האמיתיות.

 

 במורד הדיפ זמני ההגעה והמהירויות יהיו:

𝑡 =
𝑥 ∗ sin(𝑖𝑐 + 𝜃)

𝑉0
+

2 ∗ ℎ𝑑𝑜𝑤𝑛𝑑𝑖𝑝 ∗ cos(𝑖𝑐)

𝑉0
 

𝑉𝑑𝑜𝑤𝑛𝑑𝑖𝑝 =
𝑉0

sin (𝑖𝑐 + 𝜃)
 

 



 במעלה הדיפ זמני ההגעה והמהירויות יהיו:

𝑡 =
𝑥 ∗ sin(𝑖𝑐 − 𝜃)

𝑉0
+

2 ∗ ℎ𝑢𝑝𝑑𝑖𝑝 ∗ cos(𝑖𝑐)

𝑉0
 

𝑉𝑢𝑝𝑑𝑖𝑝 =
𝑉0

sin (𝑖𝑐 − 𝜃)
 

 שבשניהם התקבלו גלים ישירים וגלי ראש:דוגמה לניסוי שבוצע גם במורד הדיפ וגם במעלה הדיפ 

 

כל לחלץ את המהירויות המדומות והאמיתיות של השכבות, את הזווית הקריטית ואת נטיית השכבות, ומתוך אלו נו

 לחשב את העובי המינימלי של השכבה בעזרת זמני ההגעה:

 

כאשר השכבה )מימין( ושכבות בלתי נראות  כאשר עובי השכבות קטן מדי כמו כן, עשויות להיות שכבות נסתרות

מהירות שמתאימה לזווית שקטנה מהזווית הקריטית כך שבכלל אין גל ראש והגל עובר בעלת  האמצעית היא

 )משמאל(:רפרקציה וממשיך לשכבה הבאה 

 

 שכבות בעלות מהירות נמוכה ניתנות לזיהוי על ידי ניתוח אנרגטי מכמה זוויות שונות.

 



 שפיעת חום: – 2נושא 

פעילות מגמתית, מטמורפיזם, קונבקציה בתוך המעטפת ובגלעין  התהליכים התרמליים בפנים כדור הארץ כוללת

החיצוני )גיאודינמו( וטקטוניקת הלוחות. החום והטמפרטורה שולטים בריאולוגיה של הסלעים. לכן בשביל להבין 

את ההתנהגות המכנית של כדור הארץ, עלינו להבין את המבנה התרמלי שלו. כמו כן, בקנה מידה מקומי יותר, 

 ושפיעת החום שולטים על תהליכים גיאולוגיים, הידרולוגיים, ביולוגיים וכימיים רבים.החום 

ותצפיות גיאולוגיות מרמזים על כך שפני השטח של כדור הארץ נמצאים בתנועה.  GPSפעילויות סיסמיות, 

ת האנרגיה( האנרגיה לתנועה הזו חייבת להגיע מפנים כדור הארץ, ולכן נרצה לדעת מהם מקורות החום )מקורו

 ואיך החום מתפשט.

 מקורות החום:

. שמשתחררת כפונקציה של הזמן מאז היווצרותו שחרור חום כתוצאה מקירור כדור הארץ חום ראשוני: .1

אם זה היה מקור החום היחיד בכדור הארץ, היינו יכולים לחשב מה הייתה הטמפ' בזמן היווצרותו 

 )בהינתן הגיל(:

 p(C(ר בכל מעלה אחת של קירור על ידי הכפלת החום הסגולי של כדור הארץ מחשבים את סך כל החום שמשתחר

𝐶𝑃. במעטפת הסיליקטית: E(M(במסה שלו  ∗ 𝑀𝑚𝑎𝑛𝑡𝑙𝑒 = 7.1 ∗ 102 𝐽

𝑘𝑔∗°𝐶
∗ 4.1 ∗ 1024𝑘𝑔 = 𝟐. 𝟗𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟕 𝑱

°𝑪
 

𝐶𝑃ובגלעין הברזלי:  ∗ 𝑀𝑐𝑜𝑟𝑒 = 4.6 ∗ 102 𝐽

𝑘𝑔∗°𝐶
∗ 1.9 ∗ 1024𝑘𝑔 = 𝟖. 𝟕𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟔 𝑱

°𝑪
 

.𝟑 -לכן, כדי לקרר או לחמם את כדור הארץ במעלה אחת, סוכמים ומקבלים שנדרשת אנרגיה של כ 𝟕 ∗ 𝟏𝟎𝟐𝟕 𝑱

°𝑪
. 

4.2מתצפיות נראה כי כמות החום הגלובלית שמשתחררת אל פני השטח בכל שניה היא  ∗ 1013 𝐽

𝑠𝑒𝑐
. אם נחלק 

שטף החום באנרגיה שמשתחררת על ידי קירור של מעלה אחת כפי שחישבנו למעלה, נוכל למצוא את קצב  את

 הקירור של כדור הארץ:
4.2∗1013 𝐽

𝑠𝑒𝑐

3.7∗1027 𝐽

°𝐶

= 1.27 ∗ 10−14 °𝐶

𝑠𝑒𝑐
. 

ולכן אם נכפיל את קצב  ,sec17 1.41*10מיליארד ובשניות זה  4.5הזמן שעבר מאז היווצרות כדור הארץ הוא 

מעלות מאז היווצרות כדור הארץ. זה מספר גבוה ולא  1,500-הקירור במספר השניות שעברו נקבל קירור של כ

 150-( הטמפ' הייתה צריכה להיות כ450,000,000מכיוון שלפי הקצב הזה, בתקופת הקמבריום )לפני  הגיוני,

אמורים להיות מקורות חום נוספים  ,לכן יו מים בפני השטח.מעלות, והיום יש לנו עדויות שבתקופה הזו כבר ה

 בכדור הארץ.

. כיום, ייצור החום המוערך K40Th, 232U, 238U, 235בעיקר עקב דעיכות של היסודות:  דעיכה רדיואקטיבית: .2

2.1-מדעיכה רדיואקטיבית הוא כ ∗ 1013 𝐽

𝑠𝑒𝑐
 הזמן:, ובסך הכול ניתן לראות את השתנות ייצור החום עם 

 



 סוגי סלע שונים מייצרים חום כתוצאה מדעיכה רדיואקטיבית בקצבים שונים:

 

נשים לב להבדלים בין בזלת תלואיטית )קרום אוקייני( לבין פרידוטיט )מעטפת( לבין גרניט )קרום 

יצור סדרי גודל מי 3-ייצור החום בגרניט גדול בשני סדרי גודל מייצור החום בבזלת האוקיינית וב יבשתי(.

 החום במעטפת. 

𝐸∆ - שחרור אנרגיה פוטנציאלית כובדית .3 = ∆𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ גורם זה הרבה יותר זניח ביחס לחום המקורי .

ולפירוק הרדיואקטיבי. אם לוקחים ליתוספרה אוקיינית ומפחיתים אותה את תוך כדור הארץ, מקרבים 

 וממירים אותה לאנרגיית חום.אותה לכיוון מרכז הכדור ולמעשה לוקחים אנרגיה פוטנציאלית כובדית 

 ם מתבצעת בשלושה תהליכים:הולכת חו

תהליך שבו החום  :Conductionהולכה  .1

מועבר על ידי אינטראקציה מולקולרית 

)מועבר ממולקולה למולקולה(, בתהליך 

 זה אין שום תנועה נפחית של החומר.

תנועה של : Convectionקונבקציה  .2

ה חומר מובילה איתה גם חום. אדבקצי

היא תהליך שבו חומר מוצק זז ומשמר 

את החום שלו. לעומת זאת, נוזל או גז 

חמים הם פחות צפופים מסביבתם ולכן 

הטריגר  יכולים להסיע את החום.

 לתהליך זה הוא הבדלי צפיפויות!

 הסעה ישירה של החום על ידי קרינה אלקטרומגנטית. :Radiationקרינה  .3

 

 

 

 

 

 

 

 



 חום:שפיעת חום על ידי הולכת 

 

מתרחשת כל הזמן. אם יש לנו בסיס ליתוספרה חם, החום מועבר אל פני השטח. כעת  (Conduction)הולכת חום 

שהיא גבוהה מהטמפ' בפאה הקדמית שלו  2Tנניח שיש לנו גליל שאת הפאה האחורית שלו מחממים לטמפרטורה 

1Tהזה ולהגיד כמה חום הולך להשתחרר  . החום יתחיל לעבור הסעה בתוך הגליל. אנו נרצה לתאר את התהליך

חום משתחרר רק מהפאה הקדמית של הגליל והוא מוסע רק לכיוונה. הקצב  –מהחלק הקדמי של הגליל. ההנחה 

, כך שככל שהפרש שבו החום עובר הולכה דרך חומר מוצק הוא פרופורציונלי לגרדיאנט הטמפרטורות

יותר, ככל שהחומר )הגליל( דק יותר, הולכת החום תהיה  הולכת החום תהיה מהירה –הטמפרטורות גדול יותר 

  (.Kמהירה יותר. כמו כן, קיימת תלות בתכונות הפיסיקליות של החומר )נכנס תחת קבוע 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
∝ 𝐴

𝑇2 − 𝑇1

𝐿
 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −𝐾 ∗ 𝐴 ∗

∆𝑇

∆𝐿
 

𝑑𝑄

𝑑𝑡 ∗ 𝐴
= −𝐾

∆𝑇

∆𝐿
 

𝑞 = −𝐾 ∗
∆𝑇

∆𝐿
 

ידי משוואה זו, ובצורה הכללית ביותר ניתן לומר ששפיעת החום משתנה במרחב בצורה  חוק פורייה מוגדר על

 הבאה:

𝑞 = −𝐾 ∗ ∇𝑇 =
1

𝐴
∗

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −𝐾 ∗

𝑑𝑇

𝑑𝑧
 

𝑞 [
𝑊

𝑚2
] 

𝑘𝑅𝑜𝑐𝑘𝑠 = 1.7
𝑊

𝑚 ∗ °𝐶
− 4 

𝑊

𝑚 ∗ °𝐶
 

כל כיוון(. כעת נתייחס לבעיה כלומר, קיימת בתלות בשינויים המרחביים של הטמפרטורה )כמה היא משתנה ב

ממדית -אמיתית. מטרתנו היא לתאר את השתנות הטמפ' בתוך כדור הארץ ולכן נסתכל על הבעיה כאל בעיה חד

שבה החום מולך מתוך כדור הארץ החוצה והטמפ' משתנה בעיקר בממד האנכי.)
𝑑𝑇

𝑑𝑧
.) 

 



ר בפני השטח )ע"י מדידת ריכוזי איוזטופים אנו יודעים את שטף החום בפני השטח, יודעים כמה חום מיוצ

לצורך חישוב שפיעת החום נשתמש במשוואת פורייה. אם רדיוגניים בסלע( ואנו יודעים את הטמפ' בפני השטח. 

 נמדוד את הטמפ' בכמה עומקים אנו נדע את גרדיאנט הטמפ' ואת תכונות הולכת החום של החומר. 

 מדידת שפיעת חום בקרקעית אוקיינוסים:

באוקיינוסים, עושים זאת על ידי צינור חלול שיש בו מדי טמפ' לכל אורכו. מורידים משקולת גדולה למים עם הצינור 

עד לקרקעית הים. בשלב מסוים המשקולת מתנתקת מהכבל והצינור נכנס אל תוך הסדימנט. מודדים את הטמפ' 

 בעומקים שונים ומוציאים דוגמה של כור כדי למדוד את הריכוזים.

 

 מדידת שפיעת חום ביבשה:

מכניסים חיישני טמפ' אל תוך קידוחים עמוקים. ביבשה ישנם הפרשי חום בין החורף לקיץ ובין היום ללילה 

בעומקים הרדודים, וגם קיימת השפעה של הסעת מי תהום. לכן, עושים קידוחים עמוקים ומהם לוקחים דגימות 

 בדומה למה שעושים באוקיינוסים.

 65עת החום הממוצעת היא ביבשות שפי
𝑚𝑊

𝑚2  101ובאוקיינוסים היא 
𝑚𝑊

𝑚2 זה לא מסתדר עם מה שאמרנו מקודם .

על שפיעת החום בסלעים, לפיה בסלעים יבשתיים )גרניט( שפיעת החום גבוהה בסדרי גודל מסלעים אוקייניים 

 הסיבה לכך היא שיש משהו נוסף שקורה באוקיינוסים. )בזלות(.

 

 

 

 

 

 

 



 שפיעת חום גלובלית:

 

כדור הארץ מקרר את עצמו שפיעת החום הגבוהה ביותר נמצאת בגבולות בין לוחות וברכסים מרכז אוקייניים. 

 ניתן לראות את האינטראקציה המידית בין החום לבין הטקטוניקה בכדור הארץ.. דרך גבולות הלוחות

 )לפי רמת קירור(: הולכת חוםבתהליך של  מנגנוני הקירור העיקריים בפני השטח של כדור הארץ

 .של כדור הארץהטוב ביותר רכסים מרכז אוקייניים הם מנגנון הקירור  .א

 .אזורי הפחתהפעילות וולקנית מעל  .ב
 היבשות, בהם קורה יחסית מעט מאוד ובקירוב טוב השפיעה שם היא קבועה. .ג

 השפעת החום מהשמש על שפיעת החום בכדור הארץ:

 

 180וצאה מקרינת השמש היא בממוצע שפיעת החום כת
𝑊

𝑚2  משפיעת החום הגיאולוגית. 3,000, שזה בערך פי 

 

 

 

 

 

 

 



 תיאור גרדיאנט הטמפרטורות בעומק:

 

נתחיל מלוח דק מאוד שאת שפיעת החום שלו בחלק העליון אנחנו יודעים. נרצה לדעת מהי שפיעת החום מתחת 

𝑧יה דרך טור טיילור. נשאל את עצמנו מהי שפיעת החום בעומק לפרוסה הדקה, ולשם כך נסתכל על הבע + 𝑑𝑧: 

𝑞(𝑧 + 𝜕𝑧) = 𝑞(𝑧) +
𝑑𝑞

𝑑𝑧
∗ 𝜕𝑧 

𝑞(𝑧 + 𝜕𝑧) − 𝑞(𝑧) =
𝑑𝑞

𝑑𝑧
𝜕𝑧 

𝑑𝑞

𝑑𝑧
𝜕𝑧 = −𝐾

𝑑2𝑇

𝑑𝑧2
 

ייצור חום  כדי שיהיה הפרש בין שפיעת החום בפני השטח של הפרוסה לבין שפיעת החום בעומק, צריך להיות

 פנימי:

−𝐾
𝑑2𝑇

𝑑𝑧2
= 𝜌 ∗ 𝐻 

𝜌 ∗ 𝐻 + 𝐾
𝑑2𝑇

𝑑𝑧2
= 0 

𝐻 [
𝑊

𝑘𝑔
] , 𝜌 [

𝑘𝑔

𝑚3
] 

 איך הטמפ' ליחידת מסה משתנה עם הזמן )צורה נוספת להראות את המשוואה(:

נפח החומר ובשילוב , בכמות החום שנוצרת בתוך (𝑞∇)השינוי תלוי בכמות החום שנכנסת או יוצאת מהמערכת 

 בין השינוי בכמות החום והשילוב בשינוי בטמפ'. כל זה ניתן לתיאור על ידי משוואת דיפוזיה תרמלית:

𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑘 ∗ ∇2 + 𝐻 ∗ 𝜌 

𝜌 [
𝑘𝑔

𝑚3
] , 𝐶𝑝  [

𝐽

𝑘𝑔 ∗ °𝐶
]  

שאומרת לנו  .בשיווי משקלהולכה שמתארת טמפ' בתהליך של שפיעת חום ב זו משוואה דיפרנציאלית מסדר שני

כמה חום נוצר מהקרום היבשתי. כעת, נרצה לתאר את הגיאותרמה בתוך כדור הארץ כאשר אנו יודעים את 

שפיעת החום בפני השטח ידועה, ושני אחד כאשר  –. למעשה יש לנו שני תנאי סף 0qשפיעת החום בפני השטח 

 :Zמשוואה לפי העומק כאשר הטמפ' בפני השטח ידועה. נעשה אינטגרל ל

𝜌 ∗ 𝐻 ∗ 𝑍 − 𝐾
𝑑𝑇

𝑑𝑧
+ 𝐶1 = 0 

 𝟏𝒔𝒕 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏: 𝒒𝒛=𝟎 = 𝒒𝟎 



−𝐾
𝑑𝑇

𝑑𝑧
+ 𝐶1 = 0 

𝑞 + 𝐶1 = 0 

𝑪𝟏 = 𝒒𝟎 

𝜌 ∗ 𝐻 ∗ 𝑍 − 𝐾
𝑑𝑇

𝑑𝑧
+ 𝑞0 = 0 

 :Zנגזור שוב לפי 

𝜌 ∗ 𝐻 ∗ 𝑍2 − 𝐾𝑇 + 𝑞0𝑧 + 𝐶2 = 0 

𝟐𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏: 𝑻𝒛=𝟎 = 𝑻𝟎 

𝑇 =
𝑞0𝑧

𝐾
+ 𝑇0 −

𝜌 ∗ 𝐻 ∗ 𝑧2

2𝑘
 

היינו חוצים את  70kmמתקבלת גיאותרמה ליניארית. אם נשים את הסולידוס האופייני של המעטפת, בעומק של 

 הגיאותרמה ומייצרים נתך:

 

הגיאותרמה הזו לא  –א נוזלות. לכן אנו יודעים שגלי גזירה עוברים במעטפת ולכן רובה מוצקה וויסקוזית אך ל

הגיונית. הטמפ' שהגיאותרמה צופה הרבה יותר גבוהה ממה שקורה בפועל, והבעיה בהנחות שלנו היא בכך 

 (, אבל הוא לא הומוגני והוא משתנה כתלות בעומק. Hשהנחנו ייצור חום פנימי קבוע עם העומק )

 :0Hדועך בצורה אקספוננציאלית ובפני השטח יש לנו , נניח שהוא Zכפונקציה של  Hכעת, ננסה למצוא את 

 

𝐻 = 𝐻0 ∗ 𝑒−
𝑧

ℎ𝑟  



כעת נפתור שוב עבור אותם תנאי סף שבהם אנו יודעים את שפיעת החום בפני השטח ואת הטמפ' בפני השטח. 

לערך  , ולכן בעומק גדול שפיעת החום שואפתmqבעומק גדול מאוד, שפיעת החום שווה לשפיעת החום במעטפת 

 קבוע:

0 = 𝐾
𝑑2𝑇

𝑑𝑧2
+ 𝜌 ∗ 𝐻0 ∗ 𝑒−

𝑧
ℎ𝑟 

𝐶1 = 𝐾
𝑑𝑇

𝑑𝑧
+ 𝜌 ∗ 𝐻0 ∗ ℎ𝑟 ∗ 𝑒−

𝑧
ℎ𝑟  

𝐶1 = 𝐾
𝑑𝑇

𝑑𝑧
= 𝑞𝑚  

𝑞 = −𝑞𝑚 − 𝜌 ∗ 𝐻0 ∗ ℎ𝑟 ∗ 𝑒−
𝑧

ℎ𝑟 

𝑞בפני השטח  = 𝑞0  :ולכן𝒒𝟎 = 𝒒𝒎 +  𝝆 ∗ 𝑯𝟎 ∗ 𝒉𝒓 

יחד עם תלות אקספוננציאלית של דעיכה רדיואקטיבית עם העומק,  .10kmעומק האופייני הם בסביבות ערכים ל

 שפיעת החום בפני השטח היא פונקציה ליניארית של ייצור החום הרדיואקטיבי בפני השטח:

 

החום במעטפת בסלעים שונים בפני השטח. לכן, שפיעת  0Hρלבין  0qעבור אזור מסוים, מתקיים קשר ליניארי בין 

mq  היא נקודת החיתוך של הקו הליניארי עם צירY  של שפיעת החום והעומק האופייניrh .נגזר מהשיפוע 

 0qואת  0Hביטוי זה מאוד שימושי, מכיוון שניתן ללכת לאזורים שונים בכדור הארץ, למדוד את הצפיפות, את 

יה שניה על המשוואה כדי לפתור עבור ולקבל משוואה ליניארית עם שני נעלמים. כעת, נבצע אינטגרצ

 הטמפרטורה:

C2 − 𝐾𝑇 = −𝑞𝑚 ∗ 𝑧 + 𝜌 ∗ 𝐻0 ∗ ℎ𝑟 ∗ 𝑒−
𝑧

ℎ𝑟 

𝑨𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆: 𝒛 = 𝟎, 𝑻 = 𝑻𝟎 

C2 = 𝐾𝑇0 + 𝜌 ∗ 𝐻0 ∗ ℎ𝑟
2 

𝑻 = 𝑻𝟎 +
𝒒𝒎 ∗ 𝒛

𝑲
+

𝝆 ∗ 𝑯𝟎 ∗ 𝒉𝒓
𝟐

𝑲
(𝟏 − 𝒆

−𝒛
𝒉𝒓 ) 

ת, שמתארת קצב ייצור חום פנימי שדועך אקספוננציאלית עם העומק עקב הגיוני מתקבלת גיאותרמה יותרהפעם 

מקבלים עלייה מתונה יותר בטמפרטורה. לפי הפטרולוגיה ניתן לראות כי זה עדיין  –דעיכת יסודות רדיואקטיביים 

דועך בצורה שקרובה  Hר החום הפנימי לא מדויק אבל כן יותר קרוב למציאות. מתוך כך ניתן להסיק שייצו



תאי מגמה, קונבקציה,  –לאקספוננציאלית. ישנם תהליכים נוספים שאנו מתעלמים מהם לצורך הפשטות 

 טורבולנציות וכו'. הגיאותרמה הזו מתארת בצורה די טובה את הגיאותרמה האמיתית בתוך כדור הארץ.

 

 שפיעת החום בארץ ובעולם:

  

-חום של פני השטח בישראל, לפי הנקודות קידוח האדומות. הקונטורים מראים שפיעת חום ב מפת שפיעתרואים 
2mW/m ניתן לראות ששפיעת החום היא נמוכה יחסית והולכת וגדלה לכיוון דרום והולכת וגדלה לכיוון רמת הגולן .

 )חמת גדר(. 

ת חום מוגברת מתחת לקרח שפיעת החום באנטארקטיקה: בחלק העליון )מתחת לקרח( ניתן לראות שפיע

במערב אנטארקטיקה מכיוון שיש שם ביקוע של שני לוחות, הקרום מידקק, המעטפת עולה והשפיעה מתגברת. 

 יש לכך השפעה רבה על המסת הקרחונים כיום, כל זאת בנוסף להשפעות האדם על המסת הקרחונים. 

 

 

 



 שפיעת חום שמשתנה בזמן:

 קבועה בזמן )שיווי משקל( וזה תיאר בצורה טובה את הגיאותרמה היבשתית.עד כה הנחנו כי שפיעת החום היא 

𝑞כאמור לפי חוק פורייה  =
1

𝐴
∗

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −𝑘 ∗

𝑑𝑇

𝑑𝑧
→ −𝑘 ∗ ∇𝑇 

לפי פיתוח טיילור ראינו שייצור החום הפנימי שווה לכמות החום שנכנס או יוצא מהמערכת בהנחה שאין שינוי של 

כל מה קורה בעולם האמיתי שבו כן יש שינוי של הגיאותרמה בזמן. לפי משוואת הגיאותרמה בזמן. כעת נסת

𝜌𝐶𝑝הדיפוזיה התרמלית: 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑘∇2𝑇 − 𝐻𝜌  . .השילוב של מכפלת צפיפות כמו כן, נניח כי אין ייצור חום פנימי

מי נוחות נפשט את בחום הכמוס ובשינוי בטמפ' עם הזמן מתאר את השתנות הגיאותרמה עם הזמן. מטע

 המשוואה ונחלק בצפיפות ובחום הכמוס:

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜅∇2𝑇 −

𝐻

𝐶𝑝
 

𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦: 𝜅 =
𝑘

𝜌 ∗ 𝐶𝑝
 [

𝑚2

𝑠𝑒𝑐
] 

נניח שאנו מוזגים תה לתוך ספל. תוך כמה זמן נרגיש את השינוי בטמפרטורה? מתי יגיע הגל הראשון של 

מעלות, החום מתחיל לעבור דרך הספל עד שנרגיש אותו בדופן  70-מפרטורה הגבוהה? נניח שהכנסנו מים בהט

. על ידי שימוש בממדי טמפ' יעבור מרחק מסויםתוך כמה זמן השינוי בהחיצונית של הספל. נשאלת השאלה 

]הדיפוזיביות התרמלית 
𝑚2

𝑠𝑒𝑐
 תקדם בפרק זמן מסוים:נוכל להגיד כמה מרחק השינוי בטמפ' י [

𝐿 =  √𝜅 ∗ 𝑡 [𝑚2] 

 הוא: Lבאופן דומה, הזמן שייקח לשינוי בטמפרטורה לעבור מרחק 

𝑡 =
𝐿2

𝜅
 [𝑠𝑒𝑐] 

8.5לדוגמה, הדיפוזיביות התרמלית של סלע גרניט היא  ∗ 10−7 𝑚2

𝑠𝑒𝑐
. לכן, שינוי טמפ' עונתי של שישה חודשים 

 בסלע.  0.2mשעות יתפשט  12לילה של \י יוםבסלע ושינו 3.6mיתפשט 

 :ומבנה הליתוספרה האוקיינית בעיות גיאולוגיות שמתפתחות תרמלית עם הזמן

מכיוון שרכסים מרכז אוקייניים והליתוספרה האוקיינית הם המכניזם העיקרי שבו כדור הארץ מתקרר, אנו נתמקד 

 ה עם הזמן ואיך שפיעת החום מוכתבת לפיכך.בשאלה איך המצב התרמלי של הליתוספרה האוקיינית השתנ

 

מתחת לקרום האוקייני ישנה עלייה דיאבטית של חומר שעובר התכה חלקית. תאי מגמה נוצרים בעומק רב 

הטמפ' מתחת לרכס המרכז אוקייני היא טמפ' מעטפתית מאוד גבוהה. ברגע שהפרוסה  ומגיעים עד לפני השטח.



ידה )פתיחת הרכס המרכז אוקייני( מתחיל תהליך של קירור. הפרוסה האנכית של המעטפת עוברת וזהה הצ

האנכית נודדת מהרכס לשני הכיוונים והיא מתקררת בתהליך של הולכת חום. מתחת לרכס הטמפ' המעטפתית 

. תהליך הקירור בסופו של דבר גורם להיווצרות של אזורי הפחתה 0-קבועה אבל מעל הרכס הטמפ' קרובה ל

 ליתוספרה האוקיינית גדלה בצפיפות ככל שמתקררת.פסיבית בכך שה

מכיוון שאנו מתעסקים בליתוספרה האוקיינית ואנו יודעים שריכוז האיזוטופים הרדיוגניים בה הוא מאוד נמוך, נוכל 

להזניח את ייצור החום הפנימי ולהניח גיאומטריה דו ממדית מכיוון שהתנועה של פתיחת הרכס היא מלמטה 

 (:Z-ו Xיוונים נגדיים )בכיוונים למעלה ובשני כ

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜅∇2𝑇 → 𝜅(

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
) 

Z הוא העומק מפני השטח ו-X  .הוא המרחק האופקי מהרכס

היא הרבה יותר  Xאבל, מכיוון שהשונות התרמלית בכיוון 

 קטנה מגרדיאנט הטמפרטורה האנכי, אנו מקבלים:

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜅(

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
) 

משחק כאן תפקיד כפול. משתמשים במיקום כאל  xהמיקום 

, וגם בהקשר של Zזמן שבו מתוארת טמפ' בעומק מסוים 

𝑥מרחק מהרכס:  = 𝑢 ∗ 𝑡 כאשר ,u –  קצב הפתיחה של

 הרכס.

מק גדול מעלות( וטמפ' בעו 0-פני שטח בטמפ' קבועה )כאנו ננסה לפתור את המשוואה הזו תחת תנאי סף של 

 טמפ' המעטפת. –מאוד שווה לטמפ' קבועה 

  

מובא באופן קבוע אל פני השטח )רכס מרכז אוקייני( שם הוא נחשף לטמפ'  mTהבעיה: החומר המעטפתי בטמפ' 

טמפ' הפני השטח ב, t>0, בכל עומק הטמפרטורה היא טמפ' המעטפת. בכל זמן אחר t=0 בזמן. sTפני השטח 

. הגיאותרמה הולכת ונהיית mT, ובעומק הטמפ' שואפת לטמפ' המעטפת והקירור הולך וגדלמעלות(  0-)כ sTקבוע 

 . הגיאותרמה משנה את צורתה כתלות בגילעמוקה יותר ככל שמסתכלים על גיאותרמה עתיקה יותר. למעשה, 



 

1. mT=T ,t=0 ,y>0 .)בכל נקודה בעומק, הטמפ' שווה לטמפ' המעטפת( 

2. , y=0, t>0sT=T בפני השטח, הטמפ' שווה לטמפ' פני השטח(. )בכל נקודה 

3. mT→T  כאשרinfinity→y.בכל זמן. כלומר, בכל נקודה בעומק הטמפ' שואפת לטמפ' המעטפת , 

הופכים את . Similarityנוכל לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית החלקית באמצעות שיטה ידועה שנקראת 

תנים לפרמטרים אחרים שדומים לפיתרון הסופי, המשוואה למשוואה דיפרנציאלית מלאה, משנים את המש

 לצורך נוחות נגדיר: מציבים אותם ומשנים את תנאי הסף לפי הפיתרון הצפוי ופותרים. 

𝜃 =
𝑇 − 𝑇𝑚

𝑇𝑠 − 𝑇𝑚
 

ולכן המשוואה 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝜅(

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2)  :הופכת להיות
𝜕𝜃

𝜕𝑡
= 𝜅(

𝜕2𝜃

𝜕𝑧2) 

,𝜃(𝑦 נאי הסף אותם אנו בודקיםולכן ת 𝑡) :יהיו 

1. 𝜃(𝑦, 0) =  מכיוון שהטמפ' בכל עומק בהתחלה היא טמפ' המעטפת. 0

2. 𝜃(0, 𝑡) =  מכיוון שהטמפ' בפני השטח בכל זמן היא טמפ' פני השטח. 1

3. 𝜃(∞, 𝑡) =  מכיוון שהטמפ' בעומק אינסופי בכל זמן שואפת לטמפ' המעטפת. 0

יכולה להתבצע מבחינה אנליטית, אבל ניתן לתאר אותה באמצעות פונקציית האינטגרציה לפיתרון שמתקבל לא 

Error function: 

𝑇 − 𝑇𝑚

𝑇𝑠 − 𝑇𝑚
= 1 −

2

√𝜋
∫ 𝑒−𝜂2

𝑑𝜂
𝜂

0

 

𝜂 =
𝑦

2 ∗ √𝜅 ∗ 𝑡
 

erf(𝜂) = erf (
𝑦

2 ∗ √𝜅 ∗ 𝑡
) 

𝒆𝒓𝒇𝒄(𝜼) = 𝟏 − 𝐞𝐫𝐟(𝜼) = 𝟏 − 𝐞𝐫𝐟 (
𝒚

𝟐 ∗ √𝜿 ∗ 𝒕
) 

η – .משתנה שתלוי בעומק ובזמן, אותו מציבים על מנת להפוך את המשוואה הדיפרנציאלית החלקית למלאה 

 

 

 

 



 

של דעיכה אקספוננציאלית זה כמו גאוסיאן ולכן הרבה פעמים פיתרון משוואת  η-עד ל 0-האינטגרל המסוים מ

וע )כתלות באיפה אנחנו נמצאים בתוך פעמון דיפוזיה נראה כמו פעמון גאוסיאן. השטח של האינטגרל הוא שטח יד

אם  Complementary Error Functionאו  Error function, הפיתרון הוא טבלאי ונקרא 1-ל 0גאוסיאן( והוא רץ בין 

 . לכן, מתקבלת הפונקציה הבאה:1-מסתכלים על הערך שמשלים ל

𝑻 − 𝑻𝒎

𝑻𝒔 − 𝑻𝒎
= 𝒆𝒓𝒇𝒄

𝒚

𝟐√𝜿 ∗ 𝒕
 

, והטמפ' שווה לטמפ' בפני השטח. בעומק גדול מאוד, 1( החלק הימני של המשוואה הוא 0שטח )עומק בפני ה

 והטמפ' שווה לטמפ' המעטפת. 0החלק הימני של המשוואה יהיה 

גיל. עבור טמפ' \עם המשוואה הזו נוכל לחשב לדוגמה איך הטמפ' משתנות בתוך הליתוספרה האוקיינית בכל זמן

. עבור ליתוספרה אוקיינית בגיל sec/2m 7-3*10של  κמעלות,  0עלות, טמפ' פני שטח של מ 1,300מעטפת של 

5Ma( נתרגם את הגיל לשניות ונציב במשוואה כך שעבור עומקים ,y שונים נקבל )erfc  .שונים על סמך הטבלה

ובעומק לפי הטבלה נקבל את הערכים של הצד השני של המשוואה, נציב את הטמפ' הקבועות בפני השטח 

 מתקבלים העקומים הבאים עבור גילאי ליתוספרה שונים:בכל עומק.  Tונפתור עבור 

 



הגיאותרמות הולכות ומעמיקות בכל עומק עם הגיל. הגיאותרמה בקרום האוקייני היא תמיד יותר חמה בהשוואה 

ס הרטוב של מעטפת .  הקו המקווקו בגרף מתאר לנו את עקום הסולידו(Craton)לגיאותרמה של הקרום היבשתי 

 רטובה, אשר חוצה את הגיאותרמות ובקירוב טוב עשוי להעיד על התכה חלקית בליתוספרה האוקיינית.

 איזותרמות:

כמו כן נוכל לחשב את העומקים שבהם מתקיימת טמפ' קבועה וליצור עקומי איזותרמה )קווים שווי טמפ'(. מכיוון 

שהשבר 
𝑦

2√𝜅∗𝑡
𝑦פרבולית: רת האיזותרמה תהיה חייב להיות קבוע, צו  ∝ √𝑡. 

 מעלות: 400בתור דוגמה, נחשב את האיזותרמה של 

𝑇 − 𝑇𝑚

𝑇𝑠 − 𝑇𝑚
= 𝑒𝑟𝑓𝑐

𝑦

2√𝜅 ∗ 𝑡
 

400 − 1300

0 − 1300
= 0.69231 = 𝑒𝑟𝑓𝑐

𝑦

2√𝜅 ∗ 𝑡
 

0.27982 =
𝑦

2√𝜅 ∗ 𝑡
 

𝑥 = 𝑢 ∗ 𝑡 → 𝑡 =
𝑥

𝑢
 

𝑦 = 0.55964 ∗ √𝜅 ∗ 𝑡 = 0.55964 ∗ √𝜅 ∗
𝑥

𝑢
 

 נוכל לחזור על התהליך עבור טמפ' שונות ולקבל איזותרמות שונות כפונקציה של קצב פתיחה מסוים:

 

. אנו 𝑡√הליתוספרה האוקיינית מוגדרת על ידי איזותרמות, כך שעובי הליתוספרה האוקיינית גדל לפי שורש הגיל 

ות ככל שמתרחקים מהרכס המרכז אוקייני. כאמור נוכל לחבר את כל האיזותרמות ולראות איך נראות הגיאותרמ

האיזותרמות מגדירות לנו את עובי הליתוספרה, מכיוון שהטמפ' כפונקציה של העומק קובעת איפה יתרחשו 

 רעידות אדמה )אזור סיסמוגני(, את הצפיפות במרחב ואת עומק הליתוספרה.

אם ', השבר באגף הימני מקבל מספר קבוע. אם השבר באגף השמאלי של המשוואה )הטמפ'( קבוע עבור כל טמפ

 תהיה בצורה של שורש הזמן. yכך, הצורה של 

 מעלות.  1000-אנו יודעים לחשב את עובי הליתוספרה האוקיינית, קשר מתאים לאיזותרמה של כ

𝑌𝐿עבור שינויים בעובי הליתוספרה:  ≅ 2.3 ∗ √𝜅 ∗ 𝑡. 

 



נטי ונדע את עומק הליתוספרה האוקיינית, נוכל להגיד מה גיל אם נסתכל על מפה בתימטרית של האוקיינוס האטל

הסלעים )קיים קשר ישיר בין הבתימטריה של האוקיינוסים לגילם. ניתן לראות גרף של עומק קרקעית האוקיינוס 

כפונקציה של הגיל עם התאמה לא רעה של הנתונים סביב שורש הגיל. הרעש עשוי לנבוע מסדימנטים שנמצאים 

 קרקעית:על גבי ה

 

 שפיעת החום בקרקעית האוקיינוסים:

מכיוון שאנו יודעים את טמפ' פני השטח ואת הטמפ' בעומק, נוכל לחלץ את שפיעת החום על ידי חישוב גרדיאנט 

 הטמפרטורות. 

𝑞0 = −𝑘 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑚)
𝜕

𝜕𝑦
(𝑒𝑟𝑓𝑐(𝜂)) 

𝑞0 =
𝑘(𝑇𝑠 − 𝑇𝑚)

2√𝜅 ∗ 𝑡
(

2

√𝜋
𝑒−𝜂2

) 

𝒒𝟎 =
𝒌(𝑻𝒔 − 𝑻𝒎)

√𝝅 ∗ 𝜿 ∗ 𝒕
 

 

מרחק, ניתן לראות מגמה \בגרף של שפיעת חום מדודה )ריבועים( ושפיעת חום תיאורטית כפונקציה של הגיל

דומה אך מספרים קצת שונים. קרוב לציר הרכס אנו רואים שפיעת חום מדודה נמוכה, מכיוון שקצב הקירור ברכס 

ן שיש בו העתקה נורמלית עם תאי מגמה מתחת. בגלל ההעתקה, מים עוברים האוקייני הוא מהיר יותר מכיוו

 סירקולציה מהירה, הם נכנסים דרך סדקים אל העומק ומבצעים קירור מהיר יותר על ידי קונבקציה. 

הקו הירוק בגרף מניח קירור דרך הולכת חום, אבל ברכס האוקייני יש קירור גם דרך סירקולציה של מים דרך 

 זה גורם לכך ששפיעת החום בפני השטח תהיה נמוכה יותר בליתוספרה אוקיינית צעירה. .העתקים



 

 כמו כן נשאלת השאלה מדוע בגרף שפיעת החום הנמדדת בפני השטח גבוהה יותר משפיעת החום התיאורטית:

 ם.חיכוך ושחרור אנרגיית חו –הליתוספרה האוקיינית נעה על גבי המעטפת ויש ביניהן תנועה יחסית  -
 עשויה להיות מעטפת חמה במרחקים מסוימים מהרכס המרכז אוקייני. -

- Hotspots .שעשויים להיות במרחב 

 איזוטופים רדיוגניים שהתעלמנו מהם, אבל עשויים להוות גורם משפיע בליתוספרה מאוד עתיקה. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 גרביטציה: – 3נושא 

ם נותנים לנו עדויות על פיזור המסה בתוך הגוף ודרך התצפית הזו שינויים בתאוצת הכבידה על פני גוף מסה מסוי

 ניתן ללמוד על תהליכים, שינויי צפיפויות וכו'. 

 

חוק הכבידה האוניברסלי של ניוטון מגדיר את הכוח ששתי מסות מפעילות אחת על השניה כתלות במרחק בין 

 שתיהן בריבוע:

𝐹 =
𝐺 ∗ 𝑚1 ∗ 𝑚2

𝑟2
 

𝐺 = 6.67 ∗ 10−11
𝑚3

𝑘𝑔 ∗ 𝑠2
 

 החוק השני של ניוטון מגדיר את הכוח שפועל על מסה:

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 

ואם נחבר את שתי המשוואות הללו נוכל להגדיר את תאוצת הכבידה של שתי מסות כאשר אחת מהן היא כדור 

 הארץ והשנייה היא מסה כלשהי אחרת:

𝑎 = 𝑔 =
𝐺 ∗ 𝑀𝐸

𝑅𝐸
2 ∗ �̂� 

הוא אורך הווקטור ובהגדרה הוא  gהכובד מכוונת כלפי מרכז כדור הארץ אם אנו נמצאים על גביו. כלומר, תאוצת 

 תמיד חיובי.

 9.8, גלילאו היה הראשון שמדד את תאוצת הכבידה, שבקירוב טוב היא 16-במאה ה
𝑚

𝑠2  אשר משתנה כתלות

המצופה הזה. לעתים, ניתן להתייחס אל באיפה אנו נמצאים על גבי כדור הארץ. אנו נתמקד בסטיות מהערך 

, זו רזולוציה מאוד gal6-10. כיום, מכשירי מדידה יודעים למדוד סדר גודל של galתאוצת הכבידה ביחידות של 

 טובה. 

9.81 
𝑚

𝑠2
= 981 𝑔𝑎𝑙 

בה יותר , שהוא הרkg/m 5500)3(כאשר מנסים לחלץ מתוך המשוואה את צפיפות כדור הארץ, מקבלים ערך גבוה 

גבוה מצפיפות הסלעים בפני השטח של כדור הארץ. מתוך כך מסיקים כי בפנים כדור הארץ קיימים חומרים 

 כבדים יותר.

. ניתן להתייחס (M)יש אנרגיה פוטנציאלית כובדית עקב מיקומה בשדה הכבידה של מסה נוספת  (m)לכל מסה 

בהבאת  Mשנוצר על ידי מסה  (g)כוח הגרביטציה על ידי  mשעושה מסה  (W)אל האנרגיה הזו בתור העבודה 

 .Mממסה  rמאינסוף אל מיקום מסוים שנמצא במרחק  mמסה 

 



מחשבים את הווקטור ומקבלים שדה ווקטורי. במקום למדוד תאוצות וקטוריות בכל מקום בכדור הארץ, מודדים 

ת הכובד( בכל נקודה במרחב. את שדה הפוטנציאל של תאוצת הכובד )שהגרדיאנט או השיפוע שלו הוא תאוצ

( הוא האנרגיה שנצטרך להשקיע כדי להביא גוף מסוים מאינסוף אל Uכאמור הפוטנציאל בכל נקודה במרחב )

 נקודה מסוימת.

𝑎כאמור תאוצת הכובד היא:  = 𝑔 =
𝐺∗𝑀𝐸

𝑅𝐸
2 ∗ �̂� נוכל להגדיר את שדה פוטנציאל הכבידה )אנרגיית הפוטנציאל .

𝑈ממרכז כדור הארץ להיות:  rקב מסת כדור הארץ( במרחק הכובדית ע = −
𝐺∗𝑀𝐸

𝑟
. תאוצת הכבידה היא קצב 

𝑔 השינוי בשדה הפוטנציאל )גרדיאנט(: = −
𝑑𝑈

𝑑𝑟
. 

 

𝑈 = ∫ 𝑔𝑑𝑟 = 𝐺 ∗ 𝑀 ∫
1

𝑟2𝑑𝑟
= −

𝐺 ∗ 𝑀𝐸

𝑅𝐸

𝑟

∞

𝑓

∞

 

שדה ווקטורי )ובמקרה שלנו, תאוצה(. נניח משטח שווה הוא  Uמאפיינים חשובים: הגרדיאנט של השדה הסקלרי 

, 0לאורך המשטח הם  gהם מיקומים על גבי המשטח. הערכים של  2r-ו 1r-קבוע ו Uעם שדה סקלרי  Sפוטנציאל 

מכיוון שנוזלים אינם חווים מאמצי גזירה,  פוטנציאל.-שהשדה הווקטורי תמיד ניצב למשטח השווהמה שאומר 

משטח נוזלי מהווה משטח שווה ל גבי המשטח חייבים להיות ניצבים לפני השטח. לכן, הכוחות שפועלים ע

ולכן פני האוקיינוסים מתארים את שדה הפוטנציאל מכיוון שהם ניצבים לכיוון ווקטור תאוצת הכבידה.  ,פוטנציאל

וטנציאל של כדור אם נמפה את מפלס הים ואת הטופוגרפיה שלו האוקיינוסים, זה יתאר לנו את המשטח שווה הפ

 הארץ.

 הגיאואיד:

  

כאשר מסתכלים על כדור הארץ, ניתן להסתכל עליו כאל אליפסואיד. אבל מכיוון שיש לו שינויי צפיפות פנימיים 

שיוצרים סטיות מהאליפסואיד )טופוגרפיה( כדור הארץ קצת מעוות ומייצר צורה אחרת. שדה הפוטנציאל האמיתי 

אם נניח שאין זרימות באוקיינוסים, פני האוקיינוסים יהוו את הגיאואיד וניתן  איד.גאושמתאר כדור הארץ נקרא 

 למדוד אותו על ידי הטופוגרפיה של האוקיינוסים.

מיפוי הגיאואיד מתבצע על ידי שליחת לוויינים לחלל ומדידה של גובה המים באמצעות לייזר, מספיק פעמים כך 

ים באוקיינוסים, אותם ניתן להוציא מהמשוואה וכתוצאה מהם אנו שיודעים גם את הרעש כתוצאה מגלים וזרמ

 מקבלים את מיפוי הגיאואיד:



 

אנומליות הגיאואיד נמדדות במטרים והן משקפות את התפלגות המסה בעומק )כפונקציה של 
1

𝑟
(, עקב שינויי 

ד. האמפליטודה של גובה צפיפויות פנימיים וטופוגרפיה. למעשה מדובר בגובה של הגיאואיד מעל האליפסואי

 ולמעשה מדובר בגובה פני הים. 200m-האוקיינוסים היא כ

בשולי האוקיינוסים ישנה אנומליה חיובית מכיוון שאלו הם אזורי הפחתה שבהם לוקחים ליתוספרה אוקיינית 

 עתיקה וצפופה שהגרביטציה שלה גבוהה וזה מעלה את הגיאואיד. 

 פעילות של חומר חם בעל צפיפות נמוכה.  –לגבי זרמים עמוקים במעטפת אנומליה שלילית נותנת לנו אילוץ 

 ניתן לקחת את הגיאואיד מעל איי הוואי, לגזור אותו לפי הגרדיאנט ולקבל את תאוצת הכבידה בכל נקודה:

 

מיפוי תאוצת הכבידה בהוואי מראה לנו איך תאוצת הכובד משתנה באזור. תאוצת הכובד משתנה לפי הפעילות 

היא גדלה איפה שיש עודף מסה. מיפוי תאוצת הכבידה באוקיינוסים גרם לקפיצה  –ולקנית שמתרחשת באזור הו

 דינמיים. לדוגמה, פרופיל הבתימטריה של קרקעית הים:-בהבנת טקטוניקת הלוחות ותהליכים גיאו



 

לחשב את תאוצת הכבידה כבידה. באמצעות הגיאואיד נוכל בין תאוצת ניתן לראות שקיים קשר בין הטופוגרפיה ל

 ואת הבתימטריה של האוקיינוסים. 

 אנומליות בתאוצת הכבידה:

אנו נרצה להבין את ההשפעה ולחשב את אנומליית הכבידה של גוף קבור. הבדלי הצפיפויות הן אלו שמכתיבות 

יפים לה גוף בעל ולא הצפיפות המוחלטת. נגיד שאנו מסתכלים על גיאולוגיה הומוגנית ומוס –את צורת האנומליות 

 צפיפות גבוהה יותר בתת הקרקע. כתוצאה מכך אנו נקבל שינוי בתאוצת הכבידה:

 

על הגיאואיד לבין הערכים שנגזרים משדה הפוטנציאל.  gאנומליות הכבידה הן ההפרשים בין ערכים מדודים של 

תאוצת כובד גבוהה מסביב אם נסתכל על תווך אחר שבו צפיפות הרקע גבוהה יותר מצפיפות הגוף, נקבל כאן 

שונות מהרקע. למעשה, אנומליות הכבידה נותנות לנו מידע על  –לגוף, אבל גם כאן תיראה אנומליה בצורת הגוף 

 השינוי בצפיפות ביחס לצפיפות הרקע. 

 

 



 אנומליית גוף בצורת ספרה:

 נסתכל על גוף שקבור בתת הקרקע ונבדוק מהי החתימה שלו על הגרביטציה:

 

𝑔 = ∫ 𝑑𝑔

𝑉

= ∫
𝐺 ∗ 𝑑 ∗ 𝑚

𝑟2

𝑉

= ∫
𝐺 ∗ ∆𝜌 ∗ 𝑑𝑣

𝑟2

𝑉

=
𝐺 ∗ 4𝜋 ∗ 𝑅3

3𝑟2
∗ ∆𝜌 

מכיוון שמסת כדור הארץ גדולה יותר ממסת הגוף, השפעת הרכיב של כדור הארץ גבוהה בהרבה מהשפעת הגוף, 

 :Xולכן מה שנמדד זה הרכיב האנכי של השפעת הגוף על הנקודה במרחק 

𝑐𝑜𝑠𝜃 ∗ 𝑔𝑚 =
𝑏

𝑟
=

𝑏

√𝑥2 + 𝑏2
 

 

, כך שאם לוקחים עומקים שונים שבהם נמצאת המסה הספרית מקבלים הגרף הנ"ל מתאר את תאוצת הכבידה

. ככל שהכדור קבור בעומק גדול יותר, ההשפעה שלו על הכבידה קטנה mGalאנומליות מתאימות בערכים של 

 יותר )אנומליה קטנה יותר(:

∆𝒈 =
𝟒𝝅 ∗ 𝑮 ∗ 𝑹𝟑 ∗ ∆𝝆

𝟑
∗

𝒃

(𝒙𝟐 + 𝒃𝟐)𝟏.𝟓
 

, והשאר הם קבועים. ערך השינוי המקסימלי תמיד נמצא g-קיימים ארבעה פרמטרים שמשפיעים על השינוי ב

. קשה לתת אילוצים על הגורמים הנוספים, ולכן הכבידה שנמדדת לא תגיד לנו משהו על העומקים, Xישירות מעל 

 הצפיפויות.  הרדיוסים ועל הפרשי



 

כפי שניתן לראות, ישנם אינסוף קומבינציות של גופים שעשויים לייצר אנומליה שנמדדת. מתוך המדידה לא נוכל 

חד ערכיות של עולם שדות הפוטנציאל. ישנם -להגיד מהי צורת הכדור ומהם הפרשי הצפיפויות. זהו חוסר החד

. אבל, בכל זאת עושים את המדידות הללו (Non-uniqueness)הרבה שילובי פרמטרים שיתנו את אותה התוצאה 

כי זה כן נותן לנו מידע. באמצעות סקר רפלקציה לאורך הפרופיל נוכל לדעת גורמים נוספים של גיאומטריית תת 

 הקרקע.

 אנומליית שכבה גיאולוגית רציפה )גוף אופקי(:

 

ים אינטגרל על הטבעת עם עובי מאוד קטן . עושhמתחת לפני השטח, עם עובי  bלוקחים יחידה שקבורה בעומק 

 0עד עומק  hעד לאינסוף. לאחר מכן, עושים אינטגרל מעומק  0לוקחים אינטגרל מרדיוס  –ורדיוס מאוד קטן 

 ומקבלים את חתימת הכבידה:

∆𝑔 ∗ ∫ 𝑑𝑔 =
𝑉

∫
𝐺𝑑𝑚

𝑟2
=

2𝜋𝑟 ∗ 𝑑𝑟𝑑𝑧 ∗ 𝜌 ∗ 𝐺

𝑟2 + (𝑧 + 𝑏) ∗ 𝑧𝑉

 

𝒈 = 𝟐𝝅 ∗ 𝑮 ∗ 𝝆 ∗ 𝒉 

ואה זו נקראת משוואת בוגה והיא מתארת את החתימה של שכבה אינסופית בעלת צפיפות מסוימת עם עובי משו

 מסוים. 

 

 

 

 

 



 אנומליות כבידה ביבשה:

כאשר מסתכלים על תאוצת הכבידה בנקודה על גבי היבשה ואנו רוצים לקבל את האנומליה, עלינו לבצע מספר 

ופשי, תיקון בוגה ותיקון רכסים )לא בקורס(.תיקונים: תיקון קו רוחב, תיקון אוויר ח  

נניח שאנו מודדים את תאוצת הכבידה מקו החוף בהודו ועד לפסגת ההימלאיה. לשם כך צריך להתחשב גם 

רוחב וגם בעוד דברים. אנו נצטרך לערוך מספר תיקונים כדי לקבל בהתרחקות ממרכז כדור הארץ, גם בשינויי קווי 

קבור בעומק.את ההשפעה של גוף ספרי ש  

: מכיוון שכדור הארץ הוא גוף פחוס שמסתובב, זה גורם לכך שאם אנו נמצאים בקוטב לעומת קו תיקון קו רוחב

המשווה, אנו נמצאים ברדיוסים שונים ממרכז כדור הארץ. מכיוון שגם כדור הארץ מסתובב, התאוצה 

שווה היא נמוכה יותר ממה שמצפים.הצנטריפוגלית שדוחפת את הגוף החוצה )בניצב לציר הסיבוב( בקו המ  

 

אנו יודעים את מהירות הסיבוב של כדור הארץ, את הרדיוס של הגיאואיד ולכן נוכל לחשב את השפעת 

 הגיאומטריה של כדור הארץ הפחוס ושל הסיבוב:

𝒈(𝝀) = 𝒈𝒆(𝟏 + 𝜶 ∗ 𝒔𝒊𝒏𝟐𝝀 + 𝜷 ∗ 𝒔𝒊𝒏𝟒𝝀 

הזמן וגם רדיוס כדור הארץ מעט משתנה, המשוואה הזו והפרמטרים מכיוון שמהירות סיבוב כדור הארץ יורדת עם 

 שלה מתעדכנים בערך כל חמש שנים.

 תאוצת הכבידה מהקוטב ועד לקו המשווה היא:

 האנומליה של תאוצת הכבידה היא תאוצת הכבידה שמדדנו, פחות ה"רפרנס" שחישבנו:

𝒈 = 𝒈𝒐𝒃𝒔 − 𝒈𝝀 

 

 

 

 



ולא בגובה פני הים )הגיאואיד(. התיקון  hלעובדה שנקודת המדידה נמצאת בגובה מתייחס  תיקון אוויר חופשי:

הזה מביא את המדידות לאותו גובה ייחוס )הגיאואיד(. תיקון זה מניח שקיים חוסר מסה בין נקודת המדידה לבין 

 פני הים )"אוויר חופשי"(.

 

יוון ירושלים התרחקנו ממרכז המסה של הכדור נניח שלקחנו פרופיל מדידות מאשדוד עד ירושלים. עם העלייה לכ

ומגובה פני הים. לכן, לא נוכל להשוות ולדעת אם קיימת השפעה של גוף בתת הקרקע מכיוון שקיימת השפעה של 

ההתרחקות. לכן, מבצעים תיקון שלוקח בחשבון את ההפרש הטופוגרפי בין נקודת המדידה לבין גובה פני הים. 

 :rלפי המרחק  gכל מטר על תאוצת הכבידה, נגזור את כדי למדוד את השפעה של 

𝑔 =
𝐺 ∗ 𝑀

𝑅2
 

𝑑𝑔

𝑑𝑅
= −

2 ∗ 𝐺 ∗ 𝑀

𝑅3
= −

2 ∗ 𝑔

𝑅
 

. ולכן אי הוודאות לגבי הגובה (mGal 0.3086)וזו ההשפעה של כל עלייה בגובה של מטר על תאוצת הכובד 

 ר חופשי:המדויק הינה מגבלה שקיימת במדידות תאוצת כבידה. תיקון אווי

𝜹𝒈𝑭𝑨 =
𝟐 ∗ 𝒉

𝑹𝑬
∗ 𝒈(𝝀) 

מכיוון שתאוצת הכבידה הולכת ויורדת ככל שחישבנו עד כה  g-התוצאה היא אנומליית אוויר חופשי, אותה נוסיף ל

 שעולים.

𝒈 = 𝒈𝒐𝒃𝒔 − 𝒈𝝀 +
𝟐 ∗ 𝒉

𝑹𝑬
∗ 𝒈(𝝀) 

ה תאוצת הכובד לבין גובה פני הים. אנו מתייחס לעובי הסלעים שנמצא בין הגובה שממנו נמדד תיקון בוגה:

 מתייחסים אל הסלע כאל שכבה אופקית אינסופית ונשתמש בנוסחת בוגה כדי לתקן:

𝜹𝒈𝑩 = 𝟐𝝅 ∗ 𝑮 ∗ 𝝆 ∗ 𝒉 

למטר אחד עבור צפיפות סדימנט ממוצעת(,  mGal 0.1118-שכבת הסלע הנוספת מייצרת תאוצת כבידה נוספת )כ

 :את אנומליית בוגהולכן נחסיר את התיקון כדי לקבל 

𝒈 = 𝒈𝒐𝒃𝒔 − 𝒈𝝀 +
𝟐 ∗ 𝒉

𝑹𝑬
∗ 𝒈(𝝀) − 𝟐𝝅 ∗ 𝑮 ∗ 𝝆 ∗ 𝒉 

 (.Terrain Correctionניתן לבצע תיקון נוסף כאשר יש טופוגרפיה משמעותית, אחרת מזניחים אותו )

 



 ממדידות שנעשו בהודו, ניתן לראות:

 

לגבי הגיאולוגיה. אנומליית אוויר חופשי תגיד לנו אם  נוכל להפיק מאנומליית אוויר חופשי ומאנומליית בוגה מידע

יש לנו עודף מסה או חוסר מסה ואת השינויים נראה בפרופיל. מבחינה פיסיקלית, אנומליית בוגה תגיד לנו מה סך 

 כל המסה עד לקו הגיאואיד. באמצע הפרופיל ניתן לראות חוסר מסה בדיוק מתחת לטופוגרפיה הגבוהה. 

 לנו הר גדול אנחנו לא רואים באנומליית אוויר חופשי, למרות שיש כביכול עודף מסה. את העובדה שיש 

 קצרת גל. –ארוכת גל, אנומליית אוויר חופשי  –אנומליית בוגה 

 אנומליית אוויר חופשי קרובה לאפס ואנומליית בוגה שלילית. –בשיווי משקל איזוסטטי 

ופשי היא גדולה וחיובית )במידה והטופוגרפיה חיובית( ואנומליית אנומליית אוויר ח –אם אין פיצוי לטופוגרפיה 

 בוגה היא אפס.

 דוגמאות מרחבי העולם:

 פרופיל מאזור ההפחתה בקשת הרי הגעש באזור אלסקה:

 

( 0-. משני הצדדים האנומליה היא מאוזנת איזוסטטית )קרובה לניתן לראות את אנומליית האוויר החופשי באזור

האנומליה היא שלילית, ולידו היא חיובי )חוסר מסה כתוצאה מההפחתה ומכך שיש סדימנטים  Trench-ומעל ל

 יחסית רכים לעומת עודף מסה כתוצאה מההשלכות של ההפחתה(. במבט מפה זה נראה כך:



 

ניתן לראות כאן שלושה אזורי הפחתה ואנומליית אוויר חופשי. גם כאן, ניתן לראות חוסר מסה באזור ההפחתה 

 אחר מכך עודף מסה ליד ומעל התעלה.ול

 אנומליות בוגה ואוויר חופשי ביחס לרכס המרכז אוקייני:

 

בצורה רגעית, הליתוספרה והאסטנוספרה מתנהגות בצורה אלסטית, ובפרקי זמן ארוכים האסטנוספרה מתנהגת 

דברים על איזוסטסיה בצורה ויסקוזית )מתעוותת כמו חומר צמיגי בפרקי זמן של עשרות אלפי שנים(. כאשר מ

 מדברים על פרקי זמן של עשרות אלפי שנים ואף יותר.

 

 

 

 

 

 



 איזוסטזיה:

מצב שבו מתקיים שיווי משקל גרביטציוני שבו הקרום צף על גבי מעטפת "נוזלית". בתוך כל בלוק הלחץ עולה עם 

 "יציבות הידרוסטטית" -העומק אבל החלק מעומק מסוים הלחץ מתייצב 

 

זורם. כאשר יש חומר שמתעוות, החומר מתארגן כך שבבסיס יש \ארוכים הקרום צף מעל חומר צמיגיבפרקי זמן 

 שיווי משקל איזוסטטי. קיימים שני מודלים שמתארים איזוסטזיה:

 המודל של איירי:

 

איירי מסתכל על הקרום כאל חבורת בלוקים סמוכים שיודעים לעלות ולרדת בהתאם לשיווי המשקל הליתוסטטי. 

היא מניח כי הצפיפות של כל הבלוקים שווה וכל מה שמשתנה זה העובי של "המצוף". בדרך כלל לוקחים את 

עומק בסיס השורש כקו ייחוס, לוקחים שתי עמודות ומשווים. בכך מניחים יציבות הידרוסטטית בעומק מסוים 

 ורש לגובה:בין עומק הש 4.5ומבצעים מאזן מסה בשני מקומות.כך למעשה מגיעים ליחס של 

 ביבשות:

0 + 𝐻 ∗ 𝜌𝑐 + 𝑤 ∗ 𝜌𝑚 = (ℎ + 𝐻) ∗ 𝜌𝑐 + 𝑤 ∗ 𝜌𝑐  

𝒘 =
𝝆𝒄 ∗ 𝒉

𝝆𝒎 − 𝝆𝒄
 

𝑓𝑜𝑟 𝜌𝑐 = 2700
𝑘𝑔

𝑚3
 𝑎𝑛𝑑 𝜌𝑚 =  3300

𝑘𝑔

𝑚3
 𝑤𝑒 𝑔𝑒𝑡 𝒘 = 𝟒. 𝟓𝒎  

 

 



 המודל של פראט:

 

שמשתנה זה הצפיפויות לאורך הקרום. הדרך להגיע פראט מניח שבסיס הקרום הוא באותו העומק וכל מה 

לאיזוסטזיה היא על ידי שינוי צפיפות לטרלי. לבסוף, מקבלים שהגובה הטופוגרפיה שווה ליחס מסוים בין 

 הצפיפויות:

0 + 𝑤 ∗ 𝜌0 = 𝑤 ∗ 𝜌𝑝 + ℎ ∗ 𝜌𝑝  

𝒉 =
𝒘(𝝆𝟎 − 𝝆𝒑)

𝝆𝒑
 

 ופוגרפיה מקבלת פיצוי מקומי ושהבלוקים חופשיים לנוע:שני המודלים הללו מבוססים על ההנחה לפיה הט

 

מודל הלוחות האלסטיים מחבר את הבלוקים בצורה מופשטת שבה ניתן להסתכל על הליתוספרה כאל לוח קשיח 

 קוהרנטי. זה נובע מהחוזק הפנימי של הליתוספרה:

 

שורש מידי שנוצר. הליתוספרה היא  כאשר שמים עודף מסה על הליתוספרה, לקרום יש חוזק מסוים ואין איזשהו

כמו קורה שיכולה לעבור כיפוף אם יעמיסו עליה הרבה מסה. דוגמה לכך היא הר געש שיוצר העמסה של חומר על 

גבי הקרום. חומר שלא היה בעבר בסביבה. כתוצאה מכך, הקרום מגיב בכיפוף. דוגמה נוספת לכך היא תאי 

התנגשות והתקצרות מרחבים, מבנים וולקניים נוספים כמו לאקולית. מגמה, אזורי הפחתה, קימוטים כתוצאה מ

 מחקרים על הכיפוף או הגמישות של הליתוספרה מאפשרים לנו להעריך את המאפיינים האלסטיים שלה:



 

 הכוחות הפועלים על לוחות:

 בעיית הכיפוף של הליתוספרה דומה לכיפוף קורה מאוד צרה. 

 

 לייצר כיפוף:יש לנו מספר כוחות שיכולים 

w(x) )כוח מניע. –: ההסטה של הלוח )כמה הגוף עלה או ירד 

q(x).העמסה, כוח ליחידת אורך שפועל על הקורה : 

V.כוח הגזירה שפועל על הקצוות של הקורה : 

P)לחץ מהצדדים שפועל על הקצוות של הקורה )מאמץ נורמלי, חייב להיות מאוזן : 

M הקצוות של הקורה.: מומנט המאמץ הנורמלי שפועל על 

 אנו מניחים שיש לנו קורה דקה שעשויה מחומר אלסטי:



 

 משיקולי איזון כוחות ומומנטים מתקבל:

𝒅𝟐𝑴

𝒅𝒙𝟐
= −𝒒 + 𝑷 ∗

𝒅𝟐𝒘

𝒅𝒙𝟐
 

 ההנחה הראשונה שלנו היא שהמאמצים תלויים בצורה ליניארית במעוות )חוק הוק(:

𝜎𝑥𝑥 =
𝐸

(1 − 𝑣2)
∗ 𝜖𝑥𝑥 

 אלסטיות של חומר ניתנת לתיאור על ידי:

 ( המתאר את ההתארכות או את ההתקצרות כאשר מפעילים על חומר מאמצי מתיחה או לחיצה. Eמודול יאנג )

 ( המתאר את היחס בין ההתארכות הרוחבית לבין ההתארכות האורכית.vיחס פואסון )

 

 משוואות כלליות לכפיפה של קורה:

 

קורה בעלת עובי מסוים, החלק העליון נדחס והחלק התחתון נמתח. עוצמת המעוות קשורה כאשר מכופפים 

 בקורה אלסטית, מקבלים: Mכאשר סוכמים את המומנט למרכז הכיפוף. 

𝑴 = −
𝑬 ∗ 𝒉𝟑

𝟏𝟐 ∗ (𝟏 − 𝒗𝟐)
∗

𝒅𝟐𝒘

𝒅𝒙𝟐
 



 ונקבל:יגידיות( )קבוע ר Dנכניס את הפרמטרים שקשורים לתכונות החומר אל תוך פרמטר 

𝐷 =  
𝐸 ∗ ℎ3

12 ∗ (1 − 𝑣2)
 

𝑴 = −𝑫 ∗
𝒅𝟐𝒘

𝒅𝒙𝟐
 

עם המשוואה שקיבלנו מאיזון הכוחות והמומנטים, תתקבל את המשוואה שקיבלנו מסכימת המומנטים  חבראם נ

 המשוואה הבאה:

𝑫 ∗
𝒅𝟒𝒘

𝒅𝒙𝟒
+ 𝑷 ∗

𝒅𝟐𝒘

𝒅𝒙𝟐
+ ∆𝝆 ∗ 𝒈 ∗ 𝒘 = 𝒒𝒙 

𝐷כאשר  ∗
𝑑4𝑤

𝑑𝑥4   ,זה ההתנגדות לכיפוף𝑃 ∗
𝑑2𝑤

𝑑𝑥2  ,זה העומס מהצדדים∆𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑤  ו הכוח המרסןזה-xq  זה

 העומס האנכי.

ממד. מחקר על הכיפוף או על הגמישות של -זוהי משוואה כללית שאחראית על הסטות קטנות בקורה דקה בדו

והיא מסדר  X-ים האלסטיים שלה. המשוואה שקיבלנו תלויה רק בהליתוספרה מאפשר לנו ללמוד על המאפיינ

 (. כעת נשליך זאת על הליתוספרה של כדור הארץ.x( של הקורה במרחב )wרביעי ומתארת את הכיפוף )

אחראי על תכונות הכיפוף של הליתוספרה. נדמיין שבמציאות הקורה לא צפה, אלא דוחפת  Dכאמור, הפרמטר 

 :הכוח המרסן –שיש כוח שרוצה להרים אותה או להוריד אותה מהצדדים הצידה את המעטפת כך 

(𝜌𝑚 − 𝜌𝑐) ∗ 𝑔 ∗ 𝑤 

כך שהגובה הטופוגרפי בכל נקודה  xנניח שיש לנו טופוגרפיה פשוטה ביותר אשר מתנהגת כמו גל סינוס במרחק 

 יהיה:

ℎ𝑥 = ℎ0 ∗ sin (
2𝜋 ∗ 𝑥

𝜆
) 

ך תהיה השונות במשקל שמתאים ( כתוצאה מכqהמעמסה על הליתוספרה )

 להסטה שתתרחש:

𝒒𝒙 = 𝝆𝒄 ∗ 𝒈 ∗ 𝒉𝟎 ∗ 𝐬𝐢𝐧 (
𝟐𝝅 ∗ 𝒙

𝝀
) 

 אז נוכל לקבל ש: (P=0)אם נגיד שאין מעמסה נוספת מהצדדים 

𝐷 ∗
𝑑4𝑤

𝑑𝑥4
+ (𝜌𝑚 − 𝜌𝑐) ∗ 𝑔 ∗ 𝑤 = 𝜌𝑐 ∗ 𝑔 ∗ ℎ0 ∗ sin (

2𝜋 ∗ 𝑥

𝜆
) 

ה )טופוגרפיה בצורת סינוס(, אנו נצפה שגם ההסטה שתתקבל על הליתוספרה בעקבות המחזוריות של המעמס

 ( יהיה מחזורי:wתהיה מחזורית ולכן ננחש שהפתרון )

𝑤𝑥 = 𝑤0 ∗ sin (
2𝜋 ∗ 𝑥

𝜆
) 

 במשוואה, נבודד אותו ונקבל: xwנציב את 

𝒘𝟎 =
𝒉𝟎

𝝆𝒎

𝝆𝒄
− 𝟏 +

𝑫
𝝆𝒄 ∗ 𝒈

∗ (
𝟐𝝅
𝝀

)
𝟒 



זה מסביר למה . ןהיה מאוד קטי (w) פיצויההמכנה יהיה גדול ולכן אם אורך הגל של הטופוגרפיה מאוד קטן, 

באורך גל ארוך מאוד, החלק הימני של  אין בה פיצוי! –גל לא יוצרת דפורמציה בליתוספרה -טופוגרפיה קצרת

 את המודל של איירי: המכנה נהיה מאוד קטן ונופל. כתוצאה מכך, מקבלים את הביטוי שמתאר

𝒘𝟎 =
𝝆𝒄 ∗ 𝒉𝟎

𝝆𝒎 − 𝝆𝒄
 

לכן, באורכי גל גדולים הליתוספרה מתכופפת לפי המודל של איירי )אין לה קשיחות משמעותית( ויתקבל שורש 

ן שיווי משקל הידרוסטטי. לעומת זאת, כאשר אורך הגל יהיה קצר הכיפוף יהיה כאמור מאוד מאוד קט –פיצוי מלא 

כך שהקורה בכלל לא תתכופף. זה לא יהיה בדיוק המודל של פראט, אבל זה הכי קרוב שאפשר להגיע אליו. כמו 

 מאוד קטן, גם אז נקבל שורש פיצוי לפי המודל של איירי.  Dכן, במקרים נדירים שבהם 

 העמסת איים: –בעיה נוספת 

אי(. כאשר לוקחים ליתוספרה מגיל קרטיקון לדוגמה, העמסת הרי געש על הליתוספרה )שרשרת הרי הגעש בהוו

למשל, ומציבים את הרי הגעש ומעמיסים אותם על הליתוספרה הקיימת, גורמים לכיפוף של הליתוספרה. בסקר 

 סיסמי אנו נדע כמה מסה העמסנו על הליתוספרה ונוכל לראות את הכיפוף:

 

𝐷 ∗
𝑑4𝑤

𝑑𝑥4
+ 𝑃 ∗

𝑑2𝑤

𝑑𝑥2
+ ∆𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑤 = 𝑞𝑥 

 .P=0וגם  0xq=ולכן  x=0נגיד שהמעמסה מופעלת באופן נקודתי במרחק של 

𝐷 ∗
𝑑4𝑤

𝑑𝑥4
+ (𝜌𝑚 − 𝜌𝑐) ∗ 𝑔 ∗ 𝑤 = 0 

 עושים ארבעה אינטגרלים ומקבלים: - wכעת נוכל לפתור עבור 

𝑤 = 𝑒
𝑥
𝛼 ∗ (𝑐1 ∗ cos (

𝑥

𝛼
) + 𝑐2 ∗ sin (

𝑥

𝛼
)) + 𝑒−

𝑥
𝛼 ∗ (𝑐3 ∗ cos (

𝑥

𝛼
) + 𝑐4 ∗ sin (

𝑥

𝛼
)) 

𝛼 = (
4 ∗ 𝐷

(𝜌𝑚 − 𝜌𝑤) ∗ 𝑔
)0.25 

גדול יותר וזה משפיע על אורך הגל לפי  Dככל שהליתוספרה חזקה יותר,  –הוא פרמטר הפלקסורה  αכאשר 

 .αהפרמטר 

 



 אנו זקוקים לארבעה תנאי סף כדי לפתור את המשוואה הזו:

 במרחקים גדולים מהמעמסה. הכפיפה היא אפס .1

 העקמומיות היא אפס בנקודת המעמסה. .2
 (.0Vהמעמסה ידועה ) .3

 קיימת סימטריה בין שני האגפים. .4

 הפיתרון הסופי שיתקבל הוא:

𝒘 =
𝑽𝟎 ∗ 𝜶𝟑

𝟖 ∗ 𝑫
∗ 𝒆−

𝒙
𝜶 ∗ (𝐜𝐨𝐬 (

𝒙

𝜶
) + 𝐬𝐢𝐧 (

𝒙

𝜶
)) 

 ( לפי:x=0-ניתן לחשב את הכפיפה המקסימלית )ב

𝑤𝑚𝑎𝑥 =
𝑽𝟎 ∗ 𝜶𝟑

𝟖 ∗ 𝑫
 

 הערכת העובי האלסטי:

השוואה בין האמפליטודה ואורך הגל של אנומליית הכבידה שמתקבלת  ידי ניתן להעריך את העובי האלסטי על

 אנומליה החזויה ועל ידי השוואת הטופוגרפיה.בין הל

געש, ולהתאים את הגרף לתצפיות. מתוך כך ניתן להסתכל על תגובת הליתוספרה האוקיינית שהעמסנו עליה הר 

 נוכל להגיד מהו עובי הליתוספרה האלסטית באותה נקודה.

 

עובי הקרום האוקייני האלסטי גדל עם הגיל של הליתוספרה בזמן ההעמסה. כמו כן, שולי ים המלח מתרוממים 

 כתוצאה מירידת המעמסה בתוך ים המלח )הוא מתאדה(.

 

 

 

 



 מגנטיות: – 4נושא 

שדות מגנטיים הם שדות ווקטוריים בדומה לשדה הכבידה של כדור הארץ. השדה המגנטי מייצר כוח או ווקטור 

עם עוצמה וכיוון בכל נקודה במרחב. כלומר, קיים שדה סקלרי שאם נגזור אותו נקבל את השדה הווקטורי שהוא 

 השדה המגנטי. 

ם יש יכולת גם לרכוש שדה מגנטי וגם להקליט אותו. לכל חומר בטבע יש יכולת לרכוש שדה מגנטי ולמעט חומרי

ברגע שחומר ממוגנט, הוא מייצר שדה מגנטי מסביבו שמהווה שדה ווקטורי שהחומר מפעיל. מכיוון שבכדור 

הארץ פועל שדה מגנטי מאז היווצרותו ועד היום אשר נקלט על ידי סלעים מסוימים, אנו יכולים למדוד ולתאר את 

 השדה המגנטי של כדור הארץ. ההתפתחות בזמן של

השדה המגנטי של כדור הארץ הוא מאוד דינמי ומשתנה בסקלות שונות של ימים, שנים וכו'. השדה המגנטי של 

כדור הארץ נוצר כתוצאה מתנועה של גלעין ברזלי נוזלי סביב גלעין ברזלי מוצק, והוא משתנה בגלל התנועה 

נטיים נותנים לנו אילוצים לגבי התהליכים הדינמיים שמתרחשים הדינמית הזו שאיננה קבועה בזמן. שדות מג

בכוכבים אחרים. חוץ מהשימושים הגיאולוגיים של השדה המגנטי, ישנה אינטראקציה בינו לבין הביוספרה )נדידת 

 ציפורים, ניווט כלבי ים, כיוון השתנה של כלבים(.

 

ור הארץ והקווים האדומים מתארים את השדה הקווים הצהובים מראים את הקרינה הסולרית שמגיעה אל כד

הגיאומגנטי. חלק מהאנרגיה הסולרית נכנסת ומערערת את החלק העליון מעל האטמוספרה. לכן, כאשר עוצמת 

השדה המגנטי קטנה נכנסת יותר אנרגיה סולרית לפני השטח של כדור הארץ. דוגמה לכך הייתה בקנדה בשנות 

 אזן המגנטי בכדור הארץ. שסופות על השמש שינו את המ 90-ה

 

 

 

 

 

 

 



 עוצמת השדה המגנטי כיום:

 

המפות הללו מייצגות את עוצמת השדה המגנטי כיום. העוצמה הגדולה ביותר היא בקטבים והעוצמה הנמוכה 

, כך שהעוצמה של השדה המגנטי (T)ביותר היא באזור הקו המשווה. שדות מגנטיים נמדדים ביחידות של טסלה 

בקטבים. על המפה שרואים מושלכות נקודות  𝑛𝑇 70,000-בקו המשווה ו 𝑛𝑇 20,000כיום היא  של כדור הארץ

לבנות שבהן חל כשל באלקטרוניקה של לוויינים מעל כדור הארץ. במקומות בהם עוצמת השדה המגנטי חלשה, 

 הקרינה הקוסמית נכנסת עמוק יותר לאטמוספרה ומשבשת את האלקטרוניקה.

 חקר השדה המגנטי של כדור הארץ.מ גיאומגנטיזם:

 מחקר המגנוט של סלעים ומינרלים. מגנטיות סלעים:

 יישום מדידות המגנוט על הסלעים, על חפצים ארכיאולוגיים, ואנומליות מגנטיות בקרום. פליאומגנטיזם:

 גיאומגנטיזם:

 

"גופים" בעלי מטענים הפוכים( מבחינה פיסיקלית, אין מונופול כמו בשדה הכבידה, אלא קיימים שני קטבים )שני 

וכוח הדחייה שהם מפעילים אחד על השני מסומן בקווים ירוקים. כמות הקווים שיוצאת מהקוטב הדרומי שווה 

 אין שפיעה של קווי השדה המגנטי. –לכמות הקווים שנכנסת לקוטב הצפוני 

וואה הבסיסית שמתארת את השדה המגנטי מתואר כגרדיאנט של שדה פוטנציאל כלשהו. בדומה לכבידה, המש

𝐹(𝑟)המשיכה המגנטית היא לפי חוק קולון:  = 𝐾 ∗
𝑝1∗𝑝2

𝑟2 למעשה, נוכל להגדיר את השדה המגנטי שיוצר קוטב .

𝐵(𝑟)להיות:  pיחיד  = 𝐾 ∗
𝑝

𝑟2 =
𝜇0

4𝜋
∗

𝑝

𝑟2 הקבוע .𝜇0 וגודלו:נמדד ביחידות של הנרי ליחידת מטר , 



 𝜇0 = 4𝜋 ∗ 10−7  
𝐻

𝑚
קוטב ממרחק אינסוף  הביאמוגדר כעבודה שצריך להפעיל כדי ל p. הפוטנציאל של הקוטב 

 :rלמיקום 

𝑊 = ∫ 𝐵 ∗ 𝑑𝑟
∞

𝑟

=
𝜇0

4𝜋
∗

𝑝

𝑟
 

 חישוב הפוטנציאל בנקודה:

 

פול על ידי סכימה בשונה מכבידה, קטבים מגנטיים לא יכולים להתקיים בנפרד. נוכל לחשב את הפוטנציאל של די

בין אחד לשני. הפוטנציאל יהיה שווה  dשל הפוטנציאל בין שני קטבים שווים אך מנוגדים, אשר נמצאים במרחק 

 rלמה שהקוטב החיובי מייצר ועוד מה שהקוטב השלילי מייצר, ואת ההשפעה על נקודה שנמצאת במרחק 

ם. נניח שהמרחק בין הקטבים זניח לעומת המרחק בין הנקודה לבין קו הרוחב של הקטבי θמהקטבים ועם זווית 

בין נקודה לקטבים. כמו כן, במרחק מאוד גדול ניתן להניח שצלעות המשולש הקטן בקירוב טוב שוות, ולכן נתאר 

 הוא: rאת המרחקים כפי שמופיעים בשרטוט. הפוטנציאל בכל נקודה במרחק 

𝑊 =
𝜇0 ∗ 𝑝

4𝜋
∗ (

1

𝑟 +
−

1

𝑟 −
) 

𝑟+= 𝑟 −
𝑑

2
cos(𝜃) 

𝑟−= 𝑟 +
𝑑

2
cos(𝜃) 

𝑊(𝑟,𝜃) = 𝜑𝑚 =
𝜇0

4𝜋
∗

𝑑 ∗ 𝑝 ∗ cos(𝜃)

𝑟2
=

𝝁𝟎

𝟒𝝅
∗

𝐦 ∗ 𝐜𝐨𝐬(𝜽)

𝒓𝟐
 

𝑚זה המומנט המגנטי )הכוח שמייצר את השדה המגנטי(:  mכאשר  = 𝑑 ∗ 𝑝. 

כמו כן, ניתן לפרק את י בכל נקודה במרחב. אם נגזור את שדה הפוטנציאל בכל נקודה נקבל את השדה המגנט

 .ψ(B(מערב -(, ורכיב מזרחrBדרום(, רכיב אנכי )-)צפון θBרכיב אופקי  –השדה המגנטי לרכיבים 

 



𝐵𝑟 = −
𝜕𝜑𝑚

𝜕𝑟
=

𝝁𝟎

𝟒𝝅
∗

𝟐 ∗ 𝐦 ∗ 𝐜𝐨𝐬(𝜽)

𝒓𝟑
 

𝐵𝜃 = −
1

𝑟
∗

𝜕𝜑𝑚

𝜕𝜃
=

𝝁𝟎

𝟒𝝅
∗

𝐦 ∗ 𝐬𝐢𝐧(𝜽)

𝒓𝟑
 

𝐵𝜑 = −
𝜕𝜑𝑚

𝜕𝜓
= 0 

מתוך שתי המשוואות העליונות נוכל לראות מה תהיה עוצמת השדה 

המגנטי בקטבים לעומת העוצמות בקו המשווה.  בקוטב אין רכיב אנכי, 

cos(𝜃)כלומר  = cos(90) = , והעוצמה באה לידי ביטוי רק על ידי 0

לעומת בזאת בקו המשווה, הכיוון של השדה המגנטי הוא אופקי בלבד. אם נחשב  (.θBהרכיב האופקי של השדה )

, אבל 3)במפות המגנטיות רואים שזה פי  מאשר בקו המשווה 2נמצא שעוצמת השדה המגנטי גבוהה בקטבים פי 

 הקירוב הוא די טוב(. 

 מובן של זרם חשמלי:זרמים חשמליים יוצרים שדות מגנטיים. נוכל להגדיר את מאפייני השדה המגנטי ב

  

אם ניקח סליל חשמלי, נלפף אותו ונזרים בו זרם חשמלי, ייווצר שדה מגנטי סביב הסליל. אם נשים אבקת ברזל 

מסביב לתיל, האבקה תסתדר בכיוון השדה המגנטי המושרה. דבר זה יוצר דיפול. במקרה זה אנו יודעים מהו 

𝑚  ר הליפופים ובשטח:מכפלת הזרם במספ –שנוצר  (m)המומנט המגנטי  = 𝑛 ∗ 𝑖 ∗ 𝜋𝑟2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הדיפול המגנטי בכדור הארץ:

 

אנו יכולים לדעת את הזווית לפי קו הרוחב בכל נקודה בכדור הארץ, ואם נחלק את שני רכיבי השדה המגנטי נקבל 

 את זווית האינקלינציה: 

tan(𝐼) =
𝐵𝑉

𝐵𝑁
= 2 ∗ cot(𝜃) = 2 ∗ tan (𝜆) 

 דרת ווקטור המגנטיות המקומי:הג

( כך HB)את הווקטור המגנטי ניתן לתאר במערכת קואורדינטות גיאוגרפית. הווקטור המגנטי מושלך על גבי האופק 

, כך שאם הצפון המגנטי חופף לצפון Dזווית הדקלינציה לבין הצפון הגיאוגרפי היא  HBשהזווית בין הכיוון של 

א אפס. כאמור, זווית האינקלינציה היא הזווית מהאופק אל מרכז כדור הארץ בכיוון הגיאוגרפי זווית הדקלינציה הי

 (. Iהקוטב )

 

 

 

 



IGRF – :מבנה השדה המגנטי של כדור הארץ 

מודל המתאר את העוצמה והכיוון של השדה הגיאומגנטי בכל נקודה על פני כדור הארץ, מודל זה מבוסס על 

 .ועל נתוני תצפיות מגנטיותלוויינים 

 

מערב. אבל אנו -אם הקטבים היו מושלמים, אז קווי האינקלינציה על גבי כדור הארץ היו אופקיים בכיוון מזרח

רואים שיש מבנה מסובך ולא מושלם. כמו כן, חלק מהגיאולוגיה ממוגנטת ומייצרת שדות מגנטים, מה שגם עשוי 

 יחד עם המגנוט המושרה על ידי הגיאולוגיה. –להשפיע. לכן, מה שמתקבל זה השדה הגיאומגנטי של כדור הארץ 

כיום, הקוטב של השדה המגנטי נמצא צפונית לקנדה והוא נודד על הזמן. הקוטב הגיאומגנטי מהווה ערך ממוצע 

של הקוטב המגנטי. כאמור, הזווית בין הקוטב המגנטי לבין הקוטב הגיאוגרפי היא זווית הדקלינציה. זווית זו 

גלל "נדידת הקוטב" בקצב של כחצי מעלה בשנה. ניתן לקחת את כל הנתונים לגבי משתנה בכל רגע נתון ב

 הקטבים ולהתאים אותם לתצפיות. 

 אם נשוט מאוסטרליה לאנטארקטיקה ונמדוד את עוצמת השדה לאורך האוקיינוס:

 

המדידה  הקו האדום מחושב על ידי מדידות לוויינים וזה המודל שהכי מתאים לשדה המגנטי של כדור הארץ.

 שנעשה לאורך האוקיינוס רצה על הקו השחור. בדרך ניתן לראות סטייה שכנראה נובעת מהגיאולוגיה. 



השתנות זווית אם ניקח מדידות מרחבי כדור הארץ ונסתכל על  –עדות נוספת לכך שהשדה הגיאומגנטי הוא דיפול 

 האינקלינציה כפונקציה של קו הרוחב:

 

של זווית האינקלינציה )צפי עבור דיפול מושלם( והנקודות השחורות הן המדידות.  הקו האדום הוא לפי המשוואה

ניתן לראות התאמה טובה. כמו כן, הרעש בחצי הכדור הדרומי )קווי רוחב שליליים( כנראה נובע מכך שיש פחות 

 תחנות מדידה ופחות יבשות. 

ועד היום וניתן לראות שהשדה המגנטי  1600ים בפריז נעשו מדידות של זוויות הדקלינציה והאינקלינציה בין השנ

 של כדור הארץ הוא מאוד דינמי:

 

חייב להיות קשר מסוים בין הטקטוניקה של כדור הארץ לבין התנהגות השדה המגנטי )זרימה בגלעין החיצוני( 

טיים. חוקרים בפרקי זמן ארוכים. כאמור, ישנם סלעים שיש להם יכולת להתמגנט, ולפיהם אנו רואים היפוכים מגנ

בעבר תיארו את הסלעים ויצרו ציר זמן שמתאר את ההיפוכים של השדה המגנטי של כדור הארץ. השדה המגנטי 

של כדור הארץ עבר אלפי היפוכים בהיסטוריה הגיאולוגית. ההיפוך האחרון שאנו מזהים הוא ההיפוך שנקרא 

 מתויאמה". -"ברונס



  

 עים מכיוון שלהיפוכים יש את אותה חתימה בכל כדור הארץ.בעזרת הברקוד הזה ניתן גם לתארך סל

 עוצמת השדה המגנטי של כדור הארץ בזמן:

 

מומנט  – Yגיל, בציר  – Xהשנים האחרונות העוצמה של השדה המגנטי השתנה בסדרי גודל. בציר  800,000-ב

 מגנטי. 

השדה המגנטי ולאחר ההיפוך ישנה  כמו כן, ניתן לראות שלפני היפוכים מגנטיים ישנה ירידה חדה בעוצמת

 התאוששות )עלייה בעוצמה( איטית:



 

ניתן להריץ מודל ולנסות לחזות מתי יהיה ההיפוך הבא. הבעיה היא שהצמיגות של הגלעין החיצוני גבוהה בהרבה 

ול שהוא מהצמיגות של האמוספרה ולכן התחזיות אינן מדויקות. על סמך סימולציות נומריות, ניתן להשוות בין דיפ

 קרוב להיפוך לבין דיפול "יציב":

 

 – PSVראינו שהשדה הגיאומגנטי ניתן לתיאור על ידי שדה דיפולי. השדה משתנה עם הזמן )בתהליך שנקרא 

Paleo-Secular-Variations.גם בעוצמה, גם במיקום הקטבים וגם קצבי ההיפוכים ) 

, לפיה אנו אומרים GAD – Geocentric Axial Dipoleההנחה העיקרית שבה משתמשים בפליאומגנטיות היא 

שהקטבים של השדה המגנטי חופפים במיקומם לצירי סיבוב כדור הארץ. המפה הבאה מהווה הוכחה ללמה זה 

 נכון להגיד זאת:



 

ניתן לראות שלושה מסלולים של הקוטב הצפוני בשלושה צבעים, אשר מראים את נדידת הקוטב המגנטי הצפוני. 

ובבים בקירוב טוב סביב הקוטב הגיאוגרפי של ציר כדור הארץ. אם לוקחים מספיק נקודות בזמן, הקטבים מסת

 שדה דיפולרי נקי.נוכל להניח שהקוטב היה חופף בקירוב טוב לציר כדור הארץ ולכן נוכל לתאר את כדור הארץ כ

יה מתנהגת לפי משוואת היא שקוטב השדה המגנטי חופף לקוטב הגיאוגרפי ולכן האינקלינצ GADהמשמעות של 

הדיפול )קיים קשר בין זווית האינקלינציה לבין קו הרוחב בו אנו נמצאים(. במפה הנ"ל ניתן לראות שעוצמת השדה 

 המגנטי גדלה בקטבים תחת הנחה שאין דקלינציה בכדור הארץ:

 

 מגנוט סלעים ומינרלים:

 ני סוגי מגנוט:אנו מדברים על חומרים עם תכונות חומר מסוימות, כך שישנם ש

Induced Magnetization: מגנוט זמני ברמה האטומית. חומר מתמגנט רק בהינתן שדה מגנטי חיצוני. ה-spin  של

האלקטרונים בחומר מושפע מהשדה החיצוני ואנו מסיטים את מצב האפס של החומר ומוציאים אותו משיווי 

כל חומר בטבע מרגיש שדה מגנטי חיצוני )כלומר,  משקל, כך שהוא מייצר שדה מגנטי משל עצמו שיש לו עוצמה.

המגנוט נעלם. חומרים כאלו נקראים דיאמגנטיים או  –מתמגנט(, אבל כאשר מכבים את השדה המגנטי החיצוני 

 פאראמגנטיים.

 

אין מגנוט ספונטני, כלומר אין זיכרון שבו השדה המגנטי נשמר. היכולת של הסלעים  Induced Magnetization-ב

לבין השדה שמופעל מושפע ממבנה השריג  Induced Magnetization-וש מגנטיות היא מורכבת, הקשר בין הלרכ

 ופרמטרים נוספים. לכן, המגנוט הזה הוא לרוב אנאיזוטרופי.



 

Diamagnetic Magnetization זוהי התמגנטות ברמה האטומית, שאותה יכול לרכוש כל אטום בטבע. כיוון :

 שלילי(. χא הפוך לכיוון השדה המגנטי המושרה ואין תלות בטמפרטורה )מקדם ההתמגנטות הזה הו

Paramagnetism מגנוט זה מתרחש רק כאשר האטום הוא תחת השראה של שדה מגנטי. ההתמגנטות היא :

 .Diamagnetism-חיובית )בכיוון השדה המגנטי המושרה( וגדולה יותר מ

הכרח חייב להיות מקביל. יכול להיות מצב שבו נשרה שדה מגנטי על כיוון השדה המגנטי המושרה על השריג לא ב

, נמדוד את כיוון השדה המגנטי המושרה ואת הכיוון של השדה שנוצר בשריג, והכיוון יהיה שונה. במצב זה, אטום

 .הגביש מתמגנט בצורה אנאיזוטרופית –הוא לא מספר קבוע אלא מטריצה  χהמקדם 

או  Remnant, אשר אומר לנו כמה החומר נוטה להיות Induced-לבין ה Remnant-ן היחס קוניגסברג הוא היחס בי

𝑸לא:  =
|𝑴𝑹|

|𝑴𝑰|
. 

Remnant\Spontaneous Magnetization:  מגנוט קבוע ברמת הגביש. לחומרים מסוימים בטבע יש מגנוט קבוע

ליים כמו מגנטיט וכו'. לא משנה אם השדה זמן גיאולוגיים(. לדוגמה, מינרלים ברז ישאינו משתנה בזמן )בפרק

החיצוני מפסיק לפעול, המינרלים נשארים עם המגנוט הקבוע. המגנוט הזה עשוי להשתנות על פני פרקי זמן 

 מאוד אבל המינרלים הללו עומדים בבסיס ענף הפליאומגנטיות.ם ארוכי

 

קורי של השדה המגנטי בעת ההתגבשות. טמפרטורה. הסלע ממוגנט באותו כיוון מ – Xמגנוט, בציר  – Yבציר 

המגנוט הזה קורה במעט מאוד מינרלים ומה ששולט ביכולת להתמגנט זה מבנה השריג. אם נחמם מספיק את 

המינרלים שחווים מגנוט כזה, הגביש מתרחב והאינטראקציה בין אטומים חלשה יותר ולבסוף, מעבר לטמפ' קירי 

. המגנוט הוא תלוי טמפרטורהדי אנרגיה תרמלית והוא יימחק. כלומר, המגנוט של מינרל פרומגנטי נשלט על י

 .Paramagneticמעל טמפ' קירי המגנוט יהפוך להיות 

. הגבישים שמתמגנטים ספונטנית הם גבישים שנמצאים Induced-גדול בסדרי גודל מ Remnantמבחינת עוצמה, 

 בטמפ' נמוכה מטמפ' קירי, והחל ממנה המגנוט נמחק. 



Ferromagnetic Minerals:  .מינרלים אלו מתמגנטים בצורה מלאה מינרלים שמתמגנטים בצורה ספונטנית

. Fe, Tiומיטבית. לדוגמה, ברזל נקי. חשוב לדעת שמינרלים מתמגנטים בצורה ספונטנית בדרך כלל כשיש בהם 

ם החמצן נמצאים כאשר היסודות הללו יושבים בשריג הם יוצרים מצב שבו האלקטרונים שמשתפים פעולה ע

 באינטראקציה עם השדה המגנטי החיצוני וכתוצאה מכך הם מתמגנטים.

מגנטיים נושאים עמם את השדה הגיאומגנטי העתיק, -בסיס הפליאומגנטיות הוא העובדה שחלקיקים פרו

 מגנטיים.-מגנטיים ופארא-והחלקיקים הללו נמצאים בין חלקיקים דיא

 יציבות מגנטית:

 

האנרגיה המגנטית האנאיזוטרופית ( הוא Remnant Magnetizationטיות )ולרכישת של המפתח לפליאומגנ

(Magnetic Anisotropic Energy).  אנרגיה זו מנסה לסדר את הספינים של האלקטרונים בכיוונים מסוימים בתוך

בכיוונים  הגביש. האלקטרונים הללו הם במצב אנרגטי נמוך יותר מהאחרים ולכן נדרש שדה מגנטי חזק יותר

יש  Fe, Tiמסוימים כדי להשוות בין הספינים לספינים האחרים. האנרגיה הזו מתארת מצב שבו לגבישים שיש בהם 

מצב מועדף לספינים של האלקטרונים, מצב שהוא מאוד אנאיזוטרופי. האנרגיה הזו מאפשרת למגנוט להגיע 

 ם מכיוון שנוצרים מחסומים אנרגטיים. לשיווי משקל עם השדה המגנטי החיצוני ואז להקפיא אותו במקו

 האנרגיה המגנטית האנאיזוטרופית מושפעת על ידי מבנה הגביש, צורת הגרגר והמאמצים.

 

שיתוף האלקטרונים בשריג גורם לכך שישנה אנאיזוטרופיות מגנטית בגביש. בטמפ' גבוהה, מתווספת אנרגיה 

)הצורה הימנית הולכת וקטנה עד לראשית הצירים(,  תרמלית למערכת והמכשולים האנרגטיים הולכים וקטנים

. אם נקרר את הגביש הצורה תגדל בחזרה, המכשולים האנרגטיים יגדלו Paramagneticוהגביש מתנהג בצורה 

. מצב האנרגיה המגנטית של הגביש הוא 4O3(Fe(והמגנוט יינעל. בתור דוגמה נסתכל על המגנטיט הקובייתי 

( יש מחסום אנרגטי נמוך יותר מכיוונים אחרים 111הספינים. לכיוונים מסוימים )כמו  פונקציה של הכיווניות של

 (.001, 000)כמו 



בהקשרים הללו, שיווי משקל דינמי מתייחס לשיווי משקל בין האנרגיה המגנטית האנאיזוטרופית, השדה החיצוני 

 והאנרגיה התרמלית. 

 טיות של מאסף גרגרים כאשר שמים אותם בשדה מגנטי אפסי:הוא קבוע זמן הדעיכה של המגנ (τ)זמן הרלקסציה 

𝑀(𝑡) = 𝑀0 ∗ 𝑒−
𝑡
𝜏 

המגנוט שווה  –כאשר הזמן שחלף קטן מזמן הרלקסציה 

למגנוט ההתחלתי 
𝑡

𝜏
≪ 1 → 𝑴𝑹 = 𝑴𝑹𝟎 

אין מגנוט  –כאשר הזמן שחלף גבוה מזמן הרלקסציה 
𝑡

𝜏
≫

1 → 𝑴𝑹 = 𝟎 

, הספין של האלקטרונים מתחיל לדלג בצורה דיפוזיבית

והמגנוט שלו נחלש עם הזמן. אם ניקח מינרל מסוים וניתן 

לו מספיק זמן, בהמהלכו נשים לו שדה מגנטי אחר, 

המגנוט הראשונים יתפרק ויהפוך לאקראי באופן טבעי. ככל שהמחסום האנרגטי גבוה יותר, הקצב הדיפוזיבי יהיה 

מתמגנט מחדש בצורה דיפוזיבית. השאלה היא כמה גבוה המחסום האנרגטי ומהי  איטי יותר. עם הזמן, כל גביש

. לדוגמה, כידוע השדה המגנטי בירח הפסיק לעבוד זמן הרלקסציההטמפ' שהוא חווה. זמן הדיפוזיה נקרא גם 

גנטי מיליארד שנה, ברגע שנכבה השדה המ 4מיליארד שנה. לכן, אם יש לנו סלע שהתמנגט בירח לפני  4-לפני כ

קצב הדיפוזיה יהיה  –התחיל תהליך דיפוזיבי שבו הסלע מתמגנט מחדש. אם המכשול האנרגטי של הסלע גדול 

איטי עד אפסי. ככל שזמן הרלקסציה גדול יותר, קצב הדיפוזיה יהיה נמוך יותר. כל זאת בתנאי שאין שדה מגנטי 

 חיצוני. אם יש, אז הסלע יתמגנט מחדש לפי השדה המגנטי הקיים.

𝜏 =
1

𝐶
∗ 𝑒

𝐴𝑛𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦
𝑇ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 =

1

𝐶
∗ 𝑒

𝐾𝑇∗𝑉
𝑘∗𝑇  

TK – .קבוע צפיפות האנרגיה האנאיזוטרופית 

V – .נפח 

k – .קבוע בולצמן 

T – .טמפרטורה 

C – .פקטור התדירות 

 

כאמור זמן הרלקסציה תלוי במכשול האנרגטי. ככל 

אנרגיה התרמלית גבוהה יותר, זמן הרלקסציה שה

יהיה קטן יותר. כמוכן, קיימת תלות של זמן 

 0-הרלקסציה במספר תכונות של החומר. לדוגמה, אם לוקחים גבישים מאוד קטנים )נפח אפסי( אז המונה יורד ל

בי הגביש )קשור ומקבלים זמן רלקסציה קטן מאוד. בגרף, ניתן לראות את הקשר בין זמן הרלקסציה לבין עו

שניות. גבישים אלו הם  100-אנו מקבלים זמן רלקסציה של מתחת ל 20nm-לנפח(. עבור גבישים שעוביים קטן מ

Paramagnetic  .ואינם רוכשים מגנוט 

משמעות האנרגיה האנאיזוטרופית היא שבחוסר שדה מגנטי חיצוני, המומנט יהיה מקביל לצירים ה"קלים". 

𝑚ת את מצב הנעילה של המגנוט היא אנרגיה כתוצאה משדה חיצוני: האנרגיה שיכולה לשנו ∗ 𝐵 = 𝑚𝑏 cos(𝜃) ,

 . k*Tאו אנרגיה תרמלית 

 

 



מתרחשת מכיוון שזמן הרלקסציה משתנה. מקטינים את זמן הרלקסציה על  Remnant-רכישת השדה המגנטי ה

עול את המגנוט. ניתן לעשות זאת לדוגמה מנת להגיע לשיווי משקל מגנטי ואז מגדילים את זמן הרלקסציה כדי לנ

 Viscous Remnant -מגנוט משני  על ידי שינוי טמפ' או שינוי נפח. נשים לב שבכל מקרה, מתקיים

Magnetization (VRM) בגרף הבא ניתן לראות את התפתחות המגנוט ורכישת .VRM: 

 

הוא  VRM. של הזמן יתנהג לפי הגרף הנ"לאם נפעיל שדה מגנטי חיצוני על מינרל ממוגנט, המגנוט כפונקציה 

 האויב מכיוון שהוא מוחק לנו את הרקורד שהיה בעבר.

 הדומיין המגנטי:

העניינים קצת מסתבכים עבור גודלי גביש גדולים. לגבישים כאלו יש אנרגיות עצמיות גבוהות שמתגברות על 

 ספינים של האלקטרונים נהיה מורכב. האנרגיה המגנטית האיזוטרופית ויוצרת החלפת אנרגיות ולכן מבנה ה

 

יכולים לרכוש מגנוט. בגבישים  והם Single Domain-אנו נמצאים בשדה ה 20nm<SD<40nmעבור גודלי גביש של 

תאים בו ונוצרים  עובר חלוקה מגנטיתבצורה כזו שהוא הספין הופך להיות לא יציב והוא מתמגנט  200nmמעל 

המינרלים שמעניינים אותנו הם מינרלים שיש להם מגנוט חזק עם  .(Multi-domain)שממוגנטים בצורה הפוכה 

נפחם קטן ולכן זמן הרלקסציה קטן. בשורה תחתונה, טווח הגדלים הטוב זמן רלקסציה ארוך. אם הם קטנים מדי, 

 . דוגמה לתאים מגנטיים בגביש מגנטיט )תחת מיקרוסקופ אלקטרונים(:200nm-עד ל 20nmביותר הוא בין 

 



ומקבלים מבני  Pseudo-Single-domainאנו נמצאים באזור של  (40nm<PSD<200nm)בטווחי גודל גרגר בינוניים 

 מגנוט אופייניים:

 

-בסלעי בזלת קצב הקירור הוא גבוה מאוד ולכן גודל הגביש הוא מאוד קטן. לכן, סלעים וולקניים הם לרוב באזור ה

Single Domain וטוניים אנו נכנסים לבעיה של וזה טוב לנו. בסלעים פלMulti-Domain . 

. המינרלים הללו Titanohematite -ו Titanomagnetite-רוב המינרלים המגנטיים הטבעיים הם מסדרת ה

בגביש, זה גורם  Ti-ב Feמתגבשים מתוך תמיסה מוצקה בתהליך אקסולוציה. אם אנו מקבלים החלפה של 

 להקטנת המגנטיות ולהקטנת טמפ' קירי.

 

ובצלע הימנית את המינרלים העשירים  Ti-בצלע השמאלית של המשולש ניתן לראות את המינרלים העשירים ב

הוא סוג של אויב  Ti-בברזל. לאורך התמיסה המוצקה ניתן לראות את טמפ' קירי השונות כתלות בהרכב. גם ה

 טמפ' קירי וזמן הרלקסציה יורדים. Tiמכיוון שככל שיש יותר 

 

 

 

 

 



 האקסולוציה: תהליך

 

תהליך האקסולוציה הוא טוב לפליאומגנטיות והוא מציל אותנו מכיוון שהוא עושה שני דברים. במקום שלמינרל 

אנו מקבלים שני מרכיבי קצה. תהליך האקסולוציה מייצר לאמלות שבהן הפסים הם  Ti 60%הסופי יהיה לדוגמה 

Ulvospinel נו(:והמלבנים הם מגנטיט נקי )המגנטיט טוב ל 

 

עם יכולת ( Tiתהליך האקסולוציה גורם לכך ששתי פאזות של מינרלים מגנטיים ייווצרו: פאזה אחת  )עם מעט 

( שלא תרכוש. כמו כן, תהליך האקסולוציה שובר Tiופאזה שנייה )עם הרבה  Remnantחזקה לרכוש שדה מגנטי 

 ( שהם יציבים יותר מבחינה מגנטית. Single-domains-את האינקלוזיות לדומיינים קטנים יותר )כלומר, ל

 היתרון הוא שהתהליך מאפשר לסלעים עשירי טיטניום שמתקררים בקצב איטי )כמו גאברו( לרכוש מגנטיות.

 רכישת השדה המגנטי ולמה גם סלעים קלסטיים יכולים להתמגנט:

שהמכשול האנרגטי גדול יותר,  מכשול אנרגטי מגנטי. ככל – Xגודל גביש ובציר  – Yבגרף הבא ניתן לראות בציר 

זמן הרלקסציה גדול יותר. כמו כן, ככל שגודל הגביש גדול יותר זמן הרלקסציה גדול יותר. במציאות סלעים 

מורכבים מגודלי גביש שונים ומתקבל עבורם שדה יציבות. הקווים בצבע כחול, אדום וירוק מתארים זמני 

 רלקסציה:

 



 הוא בעל מגנוט קבוע. –מיליארד שנה  4.5קו האדום של זמן רלקסציה של היציב מעל לכל סלע שנופל בשדה 

 השפעת הטמפרטורה:

הפחתת הטמפרטורה של החלקיקים שמה אותם בתוך שדה היציבות )מעל העקום האדום( ולכן הסיגנל המגנטי 

 :Thermal Remnant Magnetization (TRM)"ננעל". תהליך זה ידוע בתור 

 

 אוקייניים יש לנו טמפרטורה גבוהה ולכן זמן הרלקסציה הוא קטן. מתחת לרכסים מרכז 

 השפעת הנפח:

הגדלת הנפח של החלקיקים )על ידי החלפה או המסה בתמיסות( מכניסה אותם אל שדה היציבות )מעל הקו 

 :Chemical Remnant Magnetization (CRM)האדום( ולכן המגנוט "ננעל". תהליך זה ידוע בתור 

 

בה לכך היא תהליך מטמורפיזם שבו מעבר לחימום הסלע מתבצעות החלפות מינרלוגיות והגדלה בגודל דוגמה טו

 הגביש. 

DRM – Depositional Remnant Magnetization:  מגנוט כתוצאה משקיעה של סלעים סדימנטריים, כלומר

ריינטציה אופקית ולכן כיוון שקיעה של גרגרים שכבר התמגנטו בעבר. קומפקציה גורמת לגבישים הללו להיות באו

והעוצמה תהיה מתונה יחסית. בכיוון השדה הגיאומגנטי באותו זמן ההתמגנטות של הגרגרים יהיה קרוב לאופק 

מגנוט מסוג זה הוא מאוד מורכב מכיוון שהוא תלוי בתנאים הסביבתיים של התרחיף שבו שקע הסדימנט, בעוצמת 

 גבישים וכו'. השדה המגנטי באותה תקופה, בבלייה של ה



 

שנוצר בסדימנט ששוקע בתנאים  DRMשנוצר בסדימנט ששוקע במים מתוקים לבין  DRMקיים הבדל גדול בין 

ימיים. בתנאים ימיים הגרגרים נדבקים אחד לשני )כתוצאה מהמליחות( ולכן הדינמיות של רכישת המגנוט משתנה 

יות מקבילה ופרופורציונלית לשדה הגיאומגנטי והמגנוט המגנוט שנרכש עשוי להראות כיוונבאופן דרמטי. כמו כן, 

 עשוי לעבור הרדדה בסיגנל של זווית האינקלינציה.

 

Isothermal Remnant Magnetization (IRM) : כאשר משרים שדה מגנטי מאוד חזק על מינרלים פרומגנטיים, גם

פוגע בסלע בזלת הוא משנה את  בטמפרטורות נמוכות. בטבע, זה קורה על ידי פגיעות ברקים. כאשר ברק

 .DRM-או את ה TRM-הוא לא טוב לנו מכיוון שהוא עשוי למחוק את ה IRM-המגנוט של הסלע. ה

 לסיכום:

VRM – .)נוצר על ידי נוכחות ארוכת זמן בשדה מגנטי מסוים הגבישים עם זמן רלקסציה נמוך )פחות יציבים 

TRM – דה המגנטי. מתרחש כאשר סלע מתקרר.נוצר שדה מגנטי מקביל ופרופורציונלי לש 

DRM – .)מנגנון מורכב, עשוי להיות מקביל ופרופורציונלי לשדה המגנטי אבל יש לו הרבה שגיאות )כמו ההרדדה 

CRM – .נוצר שדה מקביל לשדה המגנטי, נוצר במהלך דיאגנזה או מטמורפיזם, גם זמן רב לאחר היווצרות הסלע 

IRM – ים, לא טוב.נוצר על ידי פגיעת ברק 

 

 

 

 

 



 חילוץ המגנוט בסלעים, סטטיסטיקה וקוטב גיאומגנטי מדומה:

ואת העוצמה שלו בסלעים. ניתן לראות גלעין  Remnant-לצורך מטרות שונות, אנו נרצה לחלץ את כיוון המגנוט ה

 ח:מתאר את העומק מפני השט Yמתאר את זווית הדקלינציה של השדה המגנטי וציר  X-קידוח שבו ציר ה

 

כפי שניתן לראות הסלעים בטבע מתעדים את ההיפוכים של השדה המגנטי. ניתן לקחת את ציר הזמן של 

 אז איך עושים זאת:ההיפוכים המגנטיים ולהשתמש בהם כדי לתארך סדימנטים. 

 שלב הדגימה:

ידועה שנמדדת על  כאמור מה שמעניין אותנו זה כיוון המגנוט של הסלע. לכן, צריך לדגום את הסלע באוריינטציה

ידי מצפן שמש ולא מצפן מגנטי. הדרך שבה דוגמים סלעים היא בצורה מכוונת ובצורה שאינה משפיעה על 

האוריינטציה שלהם במהלך הדיגום. קודחים עם מקדח שעשוי מחומר לא מגנטי, עם מים שמוזרמים לראש 

-ל 6על סלע שנמצא באתר ודוגמים בין . הדגימה מתבצעת TRMהמקדח כדי לשמור על טמפ' נמוכה כדי למנוע 

מעלות. ה"דריסה" הטקטונית המקומית מתוקנת  2-3דוגמאות ובכמה זוויות מקדח שונות, עם אי וודאות על  12

 על ידי תנאי הסטרוקטורות הגיאולוגיות )כיווניות הסלעים בשדה(.

 ם הכיוונים.סדימנטים רכים או חומר ארכיאולוגי נדגמים בתוך קופסאות שעליהן מסומני

 



 שלב המדידה:

שמים את דוגמת הסלע בתוך מגנומטר שמסובב את הדוגמה מהר ובכך הדוגמה משרה  מגנטומטר מסתובב:

שדה מגנטי מתחלף וזרם חשמלי פרופורציונלי לשדה המגנטי בסלע. בתוך הקופסה השחורה ישנם חוטי תיל 

צירים הניצבים של הדוגמה בכדי לחלץ את ווקטור שמרגישים את הזרם החשמלי אותו אנו מודדים. מודדים את ה

 רזולוציה לא טובה, אידיאלי לסדימנטים אגמיים וסלעים מגמתיים. –אמין וזול. חיסרון  –המגנוט המלא. יתרון 

 

. המכשיר יכול למדוד את Heמוליכים של טמפ' נמוכה ע"י קירור באמצעות גז -בתנאים סופר מגנטומטר קריוגני:

מאוד  –של הסלע, שהוא פרופורציונלי למגנוט עצמו. יתרון  Induced Magnetization-נים של ההקוונטים הקט

 מאוד יקר ודורש הרבה תחזוקה. –רגיש, הסלעים יציבים במהלך המדידה ולא מסתובבים. חיסרון 

 

הנוכח המתאר את המגנוט , NRM – Natural Remnant Magnetizationהמגנוט שמתקבל מהמכשירים הללו הוא 

משקף את  NRM-מהווה את הסכום הווקטורי של כל רכיבי המגנוט בסלע. ה NRM-בסלע לפני הטיפול במעבדה. ה

מגדיר את  NRM-ההיסטוריה הגיאולוגית של הסלע )שדה מגנטי, אבולוציה תרמלית, תכולת ברזל(. כמו כן, ערך ה

 אנומליות המגנטיות בכל מקום.ה

 



𝑄בין המגנוט הקבוע למגנוט הזמני:  הערכה של היחס יחס קניגסברג: =
𝑁𝑅𝑀

𝐾∗𝐻
 

NRM –  ,גודל ווקטור המגנוט המתקבלK –  ,הרגישות המגנטיתH – .שדה המגנטי המקומי 

 Inducedהמתקבלת מהמדידה לבין היכולת של הסלע ליצור  NRM-היחס הזה מתאר את היחס בין עוצמת ה

Magnetizationיא על ידי , השליטה ה1-. אם היחס גדול מNRM .ולא על ידי משהו אחר 

 

 הקווים הליניארים הם יחסי קניגסברג. ניתן לראות שהבזלות האוקייניות הן בעלות יחס גבוה. 

תהליך שבו הדוגמה נחשפת לטמפ' שהולכות וגדלות  :Thermal Demagnetizationמגנטיזציה תרמלית -דה

י. בכל שלב חימום )בכל שעה( המגנוט נמדוד. )מעלים את הטמפרטורה בכל שעה( תחת אפס שדה מגנט

 חסימה.-התרומה של המגנוט לכל הגרגרים בדוגמה נהרסת כאשר מגיעים לטמפ' האי

 

𝐽

𝐽0
מגנוט(. כאשר  100%)כלומר  1מעלות יש לנו יחס של  0. בהתחלה בטמפ' של NRM-מתאר כמה נשאר מה 

אמור להתמגנט מחדש. אבל, מכיוון שאין שדה לב מסוים מחממים ומתקרבים לטמפ' קירי המגנוט נמחק ובש

. בכל חימום, מודדים את המגנוט וכתוצאה מכך יש לנו סדרת ימחק לגמרימגנטי בתוך התנור השחור אז המגנוט 

 וקטורים שכל אחד נמדד בטמפ' שונה. 

 

 



Alternating Field Magnetization: נטי משתנה.שיטת מדידת לפי הדוגמה עוברת חשיפה לשדה מג 

קטנה  C(H(התרומה למגנוט של כל הגרגרים עם קוהרסיביות, כלומר התנגדות החומר להתמגנטות מחדש 

 מהשדה המקסימלי שמופעל נהרסת.

מכניסים את הדוגמה לתוך מכשיר שמשרה שדה מגנטי חזק מאוד )כמו מכת ברק( כך שהכיווניות של המגנט 

צמת השדה המגנטי המושרה ולמעשה מפחיתים את המגנוט של בדוגמה מתהפכת. תוך כדי, מורידים את עו

 הסלע. ככל שמשנים את עוצמת השדה המגנטי המושרה, מודדים את ווקטור המגנטיות של הסלע.

של סלע. בזמן הקירור, הסלע נחשף לשדה מגנטי שמכוון צפונה ואנו רוצים לחלץ את כיוון  TRMנסתכל על דוגמת 

לכיוון צפון(  –וכיוון של המגנוט )הכיוון הוא סך כל ההתמגנטויות שחווה הסלע  הווקטור הזה. מודדים עוצמה

 והמרחק מראשית הצירים זה העוצמה:

 

מוחקים כל פעם חלק מהמגנוט ( בכל שלב. 5mTמעלות )או  50עם קפיצה של החימום בוצע בארבעה שלבים, 

ץ שמחבר את כל הנקודות הוא יילך מדרום ולכן עוצמת המגנוט יורדת ומתקרבים לראשית הצירים. אם ניקח ח

שחווה הסלע  המגנוט הראשוניהתוצר הוא כיוון  לצפון וזה יגיד לנו את כיוון השדה המגנטי בזמן היווצרות הסלע.

 הגענו לבסוף לראשית הצירים והנקודות יצרו קו ישר. –משתי סיבות 

מעלות ועלה  1200-סלע שהתקרר מסלע שמתקרר תחת שדה מגנטי שמתפתח.  –במקרה קצת יותר מורכב 

לפני השטח, בהתחלה רעש שדה מגנטי שהיה בכיוון מזרח )או לפני היפוך מגנטי או שהסלע עבר רוטציה( 

ובטמפ' נמוכות יותר הוא הרגיש שדה מגנטי בכיוון צפון. המינרלים המגנטיים מכילים שתי אוכלוסיות של גרגרים 

 י גבוהה ולשנייה טמפ' קירי נמוכה:עם שני כיוונים שונים שלאחת טמפ' קיר

 

 הוא סכימה של שני הווקטורים, המדידה תיראה כך: NRM-מכיוון שה



 

 –המדידות מבטאות את ההיסטוריה המגנטית שהסלע הרגיש במהלך הקירור שלו. מתקבלים שני ווקטורים 

, והווקטור של מגנוט משני – תדרום מכיוון שנרכש בטמפ' נמוכו-הווקטור של הטמפ' הנמוכות הולך בכיוון צפון

ממד. במציאות הדברים -. עד כה ראינו זאת בדומגנוט ראשוני – טמפ' הגבוהות מעיד על שדה מגנטי בכיוון מזרח

 דיאגרמת זיידרבלד.הם בתלת ממד ומסתכלים עליהם ב

 

ך להסיק על למעשה אפשר פשוט להסתכל על זווית האינקלינציה ולראות איך היא מטיילת במרחב האנכי ומכ

השתנות השדה המגנטי בהיסטוריה של הסלע. כאשר מסתכלים על נתונים פליאומגנטיים עושים זאת במבט צד 

ההשלכה של הרכיבים האנכיים על המישור האופקי והחיבור ביניהם נקרא דיאגרמת  –ובמבט מפה ואז מאחדים 

 תואמות: (AF & Thermal)י השיטות זיידרבלד, ממנה ניתן לחלץ ווקטור מגנוט אמין כאשר התוצאות משת

 



הנקודות המלאות מראות לנו מבט מפה והנקודות הריקות מראות לנו השלכה אנכית. כפי שניתן לראות 

מעלות( של כיוון השדה הרמננטי.  60מעלות( והאינקלינציה ) 290בדיאגרמה, ניתן לחלץ את זוויות הדקלינציה )

צביע על השדה המגנטי המקורי שראה ביחס למערכת הקואורדינטות של כמו כן, מתוך הגרף ניתן לומר שהסלע מ

 היום. 

 סטטיסטיקה:

מגנטיזציה לעשר דוגמאות מאותו אתר אנו רוצים לחשב את כיוון ווקטור המגנטיות -כעת, אחרי שעשינו דה

ת של הממוצע עבור האתר שמתאר בצורה הטובה ביותר את המגנוט. נרצה לכמת זאת את הדיוק ואת ההדירו

 התוצאות.

 

הרעיון הוא לקבל הצגה מדויקת והדירה של הכיוון והעוצמה של השדה הגיאומגנטי בזמן היווצרות הסלע. 

 דוגמאות באתר אחד היא מספיקה. 9-10. דגימה של 𝑁√ההדירות פרופורציונלית למספר הדוגמאות 

ם שנדון עליהם בהמשך. לבסוף, אנו נרצה הדיוק מושג על ידי מדידה באתרים שונים ועל ידי מבחנים גיאולוגיי

 ממוצע(. PSVבזמן ) GADלהשיג את ההשתנות של 

 חישוב הווקטור הממוצע באתר:

כעת ננסה את הדרך הפשוטה לחישוב הממוצע האריתמטי של אוכלוסייה גאוסיאנית מדומה של ווקטורים 

 מעלות(. 90שמפוזרים סביב נקודה אנכית )שהאינקלינציה שלה היא 

 

מעלות. הממוצע הפשוט היה נופל על  90-מעלות ל 40אוכלוסייה מפוזרת סביב האנך והאינקלינציה נעה בין ה

, מכיוון שרואים שרוב הפיזורים הם זה לא מדויקמעלות אינקלינציה אבל  74-מעלות דקלינציה ו 174ערך של 

 סביב האנך. 

, שבה לוקחים כל נקודה ומחלקים אותה למערכת Fisher Statisticsשיטה נוספת לחישוב כיווני ווקטורים היא 

 למטה.-מזרח-קרטזית, למשל צפון

 



אנו מגדירים ווקטור יחידה עבור כל ווקטור מגנוט )עבור כל דוגמה( מכיוון שהמשקל של כל דוגמה בשקלול הוא 

 זהה עבור כל הדוגמאות. לאחר מכן, נחשב את הסכום הווקטורי.

 R=8קטורים. אם כולם היו באותו כיוון אז אי הוודאות היה מאוד קטן, כלומר הקו האדום מתאר את סכימת הוו

הולך וקטן. הדרך הנכונה  Rדוגמאות שלכולן חושב ווקטור יחידה. אם האוכלוסייה הייתה מאוד מפוזרת אז  8עבור 

 :R-ולחלק ב X, Y, Zלחשב את הממוצע היא להמיר את הכיוונים למערכת קרטזית, לסכום את כל הכיוונים בכיוון 
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 , אותם ממירים למערכת קרטזית ומקבלים את הווקטור הממוצע.ממוצעים X, Y, Zכתוצאה מכך, מקבלים 

מתאר את מידת הפיזוריות, שהוא  Kכאשר  –וגמה, נראה שתי אוכלוסיות שאחת מפוזרת מאוד והשנייה לא לד

𝐾 דרת יותרהולך וגדל ככל שהאוכלוסייה מסו =
𝑁−1

𝑁−𝑅
 

 

 אה, נוכל להעריךשגימה 95%אם ניקח  .95%-ריך את עיגול שגיאת החיזוק לתוצאות אנו נרצה להעכדי לקבל 

𝛼95את זווית אלפא להיות:  ≅
140

√𝑘∗𝑁
אומר זה  –ים לא חופפ 95עיגולי אלפא  .k>25. הקירוב הזה נכון רק עבור 

 כיוונים אינם שונים.להגיד שהניתן  –שונים לגמרי. אם עיגולי אלפא חופפים שהכיוונים 

 

 

 



 לפני או אחרי הקימוט?האם ההתמגנטות התרחשה  הקמט:מבחן  –הערכת הדיוק 

רמננטי או לא. מבנה של קמט עשוי להגיד לנו אם המגנוט מתאר את המגנוט הכיוון מחדש של הכיוונים על גבי 

 אגף אחר של הקמט.לשם כך מסתכלים על קימוט ודוגמים כל פעם 

 

ן יתלכדו. אם הכיפוף לאחור מפזר את ר את הנקודות והפוף לאחור אמור לסדהכייפוף, לכאם המגנוט קדום 

 ההתמגנטות.קימוט. המבדק הזה נותן לנו אילוץ לגבי תזמון ל מאוחרתטות הנקודות, סימן שההתמגנ

 רט?טות התרחשה לפני או אחרי שקיעת הקונגלומהאם ההתמגנ הקונגלומרט: מבחן

התרחשה בהכרח אחרי ההשקעה של היחידה. ההתמגנטות  –חלוקי הקונגלומרט מובהקת של אם נראה כיווניות 

 .רח לפני ההשקעה של היחידהכשה בהרחהתההתמגנטות  –אם נראה כיווניות מפוזרת של חלוקי הקונגלומרט 

 

כתוצאה מהחימום באותו זמן נוצר המגנוט  – פייהגע של אעקביים לאורך מכיווני הווקטור אם  אפייה:מבחן מגעי 

(TRM:) 

 



VGP – Virtual Magnetic Pole: כיוון השדה ושינויים בטקטוניקה  –שים כאמור ישנם שני תהליכים שמתרח

רכת המגנטי. לכן, החישוב שאנו עושים נותן לנו מיקום אמיתי אבל גם קוטב מדומיין מכיוון שמדברים על מע

, דה המגנטי של כדור הארץ הוא דיפולקואורדינטות עכשווית )הטקטוניקה משתנה בזמן(. תחת ההנחה שהש

דיפולרי שהקוטב שדה מגנטי  כיוון נותן לנו וישבנהווקטור הממוצע שחאת השינויים בשדה המגנטי וממצעים 

 ע.בזמן היווצרות הסל המגנטי חופף את הקוטב הגיאוגרפי

 

המשלים לקו , (D)הדקלינציה  )sθ, sλ( , קו הרוחב)sψ( ניח שאנו מודדים את המגנוט באתר מסוים שאת הקו האורךנ

האתר אנחנו יודעים. מטרתנו היא לומר באיזה קו אורך ובאיזה קו רוחב ( I)והאינקלינציה  )mθ( קוטבהרוחב של ה

 .היה בעבר. לכן, ממירים את השרטוט למשהו פשוט יותר

 :pθ המשלים לקו הרוחב של הקוטב המדומהנוכל להשתמש במשפט הקוסינוסים כדי לחשב את 

cos(𝜃𝑃) = cos(𝜃𝑠) ∗ cos(𝜃𝑚) + sin(𝜃𝑠) sin(𝜃𝑚) ∗ cos(𝐷) 

𝜆𝑃: קו הרוחב של הקוטב המדומהומתוכו לחשב את  = 90 − 𝜃𝑃 

 :לפי משפט הסינוסים Δψקוטב המדומה קו האורך של הלחשב את  , ניתןלאחר מכן

sin (∆𝜑)

sin(𝜃𝑚)
=

sin (𝐷)

sin (𝜃𝑃)
 

 דוגמה לניסוי שעשו:

ריקה. גיאומגנטי המדומה של לוח אפקוטב ההקו האדום הוא ה

באתרים  זאת גם. עשו יליוןמ 200חישבו את הקוטב המדומה לפני 

, עשו את כל המבחנים אים שוניםעל לוח אפריקה מגילשונים 

ריקה בכל גיל. ניתן וקיבלו את מיקום הקוטב המגנטי ביחס ללוח אפ

נטי, לול הנדידה המדומה של הקוטב הגיאומגלראות את מס

מנקודת המבט של לוח אפריקה. ניתן להשתמש בזה גם לתיארוך, 

קוטב אן הבארץ מהקרטיקון ורואים ל תכלים על סלעיםאם מס

, עגיל שבו נוצר הסלהמגנטי המדומה מצביע, נוכל לתת הערכה ל

 לפי המסלול שהתקבל.

  

 

 



 עוצמת השדה המגנטי בעבר:

. TRMבאמצעות בסולוטי נשיג ערך אבאופן אידיאלי, ה הגיאומגנטי בזמן היווצרות הסלע. מדידת עוצמת השד

 רק מדידות יחסיות לגבי העוצמה בעבר. זה, סדימנטים יכולים לתת לנו ברגע 

סמוגניים ופעילות גיאודינמו באמצעות סימולציות נומריות, מידול איזוטופים קו \יאומגנטי ול השדה הגמיד –שיטות 

לא חייבים לדעת את  –ון היתר. תנועה טקטונית(לשאינם רגישים ת, תיארוכים )לעומת דקליציה ואינקלינציה סולרי

 האוריינטציה של הדוגמאות. 

 לקבל תוצאות אמינות.קשה  –ם מגמתיים, חומר ארכיאומגנטי וחומר חוצני. החיסרון וגמים סלעידלשם כך 

 

 -המשוואה הבסיסית שנעבוד איתה 
𝐵𝑎𝑛𝑐

𝑀𝑁𝑅𝑀
=

𝐵𝑙𝑎𝑏

𝑀𝑙𝑎𝑏
-עוצמת היא שהיחס בין עוצמת המגנוט בעבר לבין הנחה ה. ה

NRM  קטור המגנוט במעבדה. ההנחה הליניארית לא תמיד עוצמת וושווה ליחס בין עוצמת המגנוט במעבדה חלקי

או  Single-domainהם גבישים לסלעים שיש בלשים ורוב היא טובה לשדות מגנטיים חיצוניים חעובדת אבל ל

Pseudo-single-domain . 

 

 מדידות מדויקות ואבסולוטיות של עוצמות השדה המגנטי בעבר דורשות:

 .Single Domainגבישים עם התנהגות של  -

 (.CRM)ללא  ללא החלפה מינרלוגית בזמן החימום מחדש של הדוגמאות במעבדה -

 טית אנאיזוטרופית גבוהה(.מגנה עם אנרגי יםנה השפעה גדולה בחומרמידת האנאיזוטרופיות )יש -



 ניסויי חימום בשלבים:

 של הסלע. NRM-את המודדים  –שלב ראשון 

 תר.שנו NRM-ומקררים בסביבה ללא שדה מגנטי. מודדים את ה 1Tאת הסלע לטמפ' מחממים  – שנישלב 

מודדים . lab(B(ומקררים בסביבה שבה השדה המגנטי ידוע  1Tשוב את הסלע לטמפ' של ים מחממ –ב שלישי של

 .על הגרףתר ומשליכים את המגנוט שקיבלנו שנו NRM-את ה

 תר. שנו MNR-ים בסביבה ללא שדה מגנטי. מודדים את הומקרר 2Tאת הסלע לטמפ' מחממים  –ביעי שלב ר

שנותר  NRM-. מודדים את השוב בסביבה עם שדה מגנטי ידוע 2Tאת הסלע לטמפ' מחממים  –שלב חמישי 

 .ט שקיבלנו על הגרףומשליכים את המגנו

 .ומשליכים על הגרף 3Tזאת שוב עד לטמפ' עושים  – ישביע +שישי  שלב

 .labB-ל מוחלף לגמרי NRM-שבה ה 4Tומקררים את הסלע שוב עד לטמפ' מחממים  –+ תשיעי שלב שמיני 

 

. הערך pTRM-הקדום ואת הקשר הליניארי לרכישת ה NRM-את ההסרה של ה מקבלים קו ליניארי שמתאר

: האבסולוטי של שיפוע הקו הוא
𝑀𝑁𝑅𝑀

𝑀𝐿𝑎𝑏
𝐵𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡היא: קו ומשוואת ה  =

𝑀𝑁𝑅𝑀

𝑀𝐿𝑎𝑏
∗ 𝐵𝐿𝑎𝑏 

 טי ידוע. סביבת שדה אפס וסביבת שדה מגנשלבי חימום ב 50דיאגרמת אראי כוללת עד 

 למומנט דיפול: Bשדה הפיכת עוצמת ה

מומנט הדיפול וא את , נצטרך למצVGP-כדי להשוות בין תוצאות מאתרים שונים וזמנים שונים, באופן דומה ל

 :VDM – Virtual Dipole Moment –המדומה 

𝑉𝐷𝑀 =
4𝜋 ∗ 𝑟3

𝜇0
∗ 𝐵𝐴𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 ∗

1

√1 + 3 ∗ 𝑐𝑜𝑠2(𝜃)
 

 נטי נמוכה.בעוצמת שדה מגהיפוכים מגנטיים תמיד מלווים 

 השדה הגיאומגנטי עם הזמן:

-שלב הי החל לפעול קרוב לומגנטעצומה. השדה הגיאהגיאומגנטי עם הזמן היא  בעוצמות השדההשונות 

Accretion  גלעין ואולי אף טקטוניקת לוחות -חום גדולה בגבול המעטפתשל כדור הארץ. זה מרמז על כך שזרימת

 באותה תקופה. פעלו

 

 



 

 אנאיזוטרופיות מגנטית:

שהרגישות של מופעל על הסלעים. כלומר, ופרופורציונלי לשדה שישיר עד כה הנחנו שמגנוט סלעים קשור באופן 

 ופית. רהסלעים היא איזוט

 

𝑀 = χ ∗ 𝐻 

איזוטרופיים או שהם מפוזרים בצורה לא שווה בסלע. לא  עתים המינרלים בסלע הםלבל זה לא תמיד המצב. א
 נפתור זאת באמצעות טנזורים.

מדעי כדור הארץ יש לנו , ווקטור ומטריצה. ברחיבות את המשמעות של סקלרמשויות גיאומטריות שטנזורים הם יי
ם )טרנספורמציית קואורדינטות, צירים אופטיים, התקדמות גלים בתוך כדור הארץ, כמעט בכל מקואותם 

 (.טיתרגישות מגנמאמצים ומעוותים וב

 

 שהרגישות המגנטית היא למעשה טנזור:אם נסתכל על הבעיה שלנו נראה לכן, 

 

 

 



 

AMS – Anisotropy of Magnetic Susceptibility : אנאיזוטרופיות של רגישות מגנטית. ערך זה מספק לנו הערכה

)השקעה,  ן תהליכים סדימנטרייםי להביבסלע. אנו משתמשים בערך זה כדהמינרלים המגנטיים לגבי הפיזור של 

 , תהליכים מגמתיים )כיווני זרימה בפני השטח ובעומק של גופים מגמתיים( ותהליכים מטמורפיים.ומפקציה(ק

 :AMSמדידת 

 :מדידות 6בצע בעוצמה נמוכה, נוכל לתחת שדה מגנטי 

 

יהיה מקביל  Mשרה בצורה נכונה, מגנטי המוהשדה האים את ורדינטות שאם נתהבעיה היא שקיימת מערכת קוא

ודל שלהם מתאר את הערכים ר והגהטנזוהם הווקטורים העצמיים של הצירים הללו ו. שלושת , אבל לא שווה לH-ל

 העצמיים של הטנזור.

 

 



 ציות.ליניא –גיאולוגיה ב ארכת כמו של סיגר.צורה מונקבל  –הכי גדול הוא  1Vעצמי של ערך ההאם 

 הוא אנכי. 3סטנדרטיים שבהם סיגמא דימנטים ס –. בגיאולוגיה נקבל צורת פנקייק V2,V1V<3אם 

 שיוצר רוטציה בסלע.מעוות  –בגיאולוגיה  אם שלושתם שונים נקבל צורה בעלת שלושה צירים.

 זוטרופי(.החומר הוא איאם שלושתם שווים נקבל ספרה )

 

 

 


