🧩

Галактична мозаїка та
великомасштабна структура
Всесвіту

✨

Ще 100 років назад людство не знало, що існують інші галактики крім
нашого Чумацького Шляху (Milky Way). Але завдяки стрімкому
розвитку науки, сьогодні ми знаємо чимало про мільйони інших
галактик різних форм і розмірів.

Галактика — це велетенська космічна система, що містить
зорі, їхні скупчення, міжзоряний простір, хмари газу та пилу.

Усі галактики можна поділити на такі різновиди:
Еліптичні галактики, що виглядають як “розтягнуті” кола
Спіральні галактики, як наш Чумацький Шлях, що мають понад 100 000
світлових років у діаметрі й близько 300 мільярдів зір.
Спіральні галактики з баром (перетинкою), які мають більш розтягнуту
центральну частину та схожі на серп
Лінзоподібні галактики, які ще витягнутіші, ніж еліптичні
Неправильної форми, яка може бути дуже хаотична. Одна з причин таких
дивних форм — це зіткнення менших галактик
Галактики з активними ядрами, які зі свого центру на величезній швидкості
“вистрілюють” променями й потоками речовини
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Усі галактики цих типів можуть бути також карликовими, тобто мати
низьку світність.

Як галактики розташовані у Всесвіті?
Вчені довго шукали й пояснювали
закономірності, за якими розташовуються такі
великі об’єкти, як галактики. Вони встановили,
що галактики концентруються. Такі зони й
послідовності “ниток” із галактик назвали
філаментами. Водночас існують войди —
ділянки Всесвіту, які ще називають пустотами,
де галактик дуже мало.
Одним із методів дослідження оточення галактик є
метод мозаїки Вороного, що вигадав наш
співвітчизник Георгій Вороний. За допомогою цієї
мозаїки можна легко дослідити сусідів галактики та
їхню концентрацію. Саме завдяки мозаїці Вороного
можна зрозуміти, де знаходиться галактика — у
войді чи у філаменті. Загалом, саме філаменти та
войди утворюють великомасштабну структуру
Всесвіту, яка дозволяє бачити світ комплексно.
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Galaktická mozaika a
velkorozměrová struktura
vesmíru

✨

Ještě před 100 lety lidstvo nevědělo, že existují i jiné galaxie než naše
Mléčná dráha. Díky rychlému rozvoji vědy však dnes známe miliony
dalších galaxií různých tvarů a velikostí.

Galaxie je rozsáhlý vesmírný systém obsahující hvězdy,
hvězdokupy, mezihvězdný prostor a oblaka plynu a prachu.

Všechny galaxie lze rozdělit na následující druhy:
eliptické galaxie, které vypadají jako "protažené" kružnice
spirální galaxie, jako je naše Mléčná dráha, které mají průměr více než 100 000
světelných let a obsahují přibližně 300 miliard hvězd
spirální galaxie, které mají protáhlejší centrální část a vypadají jako srpek
čočkovité galaxie, které jsou ještě protáhlejší než eliptické galaxie
nepravidelný tvar, který může být velmi chaotický. Jedním z důvodů těchto
zvláštních tvarů je srážka menších galaxií
galaxie s aktivními jádry, které ze svého středu obrovskou rychlostí vystřelují
paprsky a proudy hmoty
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Všechny galaxie těchto typů mohou být také trpasličími galaxiemi, tj. mají
nízkou svítivost.

Jak jsou galaxie ve vesmíru uspořádány?
Vědci již dlouho hledají a vysvětlují zákonitosti
uspořádání velkých objektů, jako jsou galaxie.
Zjistili, že galaxie jsou koncentrované. Takové
zóny a posloupnosti "vláken" galaxií byly nazvány
filamenty. Současně existují také prázdná místa,
oblasti vesmíru nazývané také prázdnoty, kde je
velmi málo galaxií.
Jednou z metod studia prostředí galaxií je metoda
Voronoiovy mozaiky, kterou vymyslel náš krajan George
Voronoi. Pomocí této mozaiky lze snadno studovat sousedy
galaxií a jejich koncentraci. Právě díky Voronoiově mozaice
lze pochopit, zda se galaxie nachází ve vodě nebo ve vlákně.
Obecně jsou to vlákna a vodiče, které tvoří velkorozměrovou
strukturu vesmíru, což umožňuje vidět svět komplexně.

Слова:

Речення:

Всесвіт — Vesmír

Всесвіт складається з скупчень
галактик й пустот. — Vesmír se
skládá z kup galaxií a z prázdných
míst.

Скупчення — cluster
Пустоти — prázdné prostory

Мозаїка — mozaika
Масштаб — měřítko
Склад (вміст) — obsah
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Мозаїка Вороного допомагає
дослідити масштаби космосу. —
Voronoiova mozaika pomáhá
zkoumat měřítko prostoru.
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