🎇

З чого складається Всесвіт і
наскільки він великий?

🔭

Для людини уявити розміри Всесвіту завжди було важкою задачею.
Від науковців і науковиць лунають тези про нескінченність, проте
видиму нам частину космосу ми можемо досліджувати.

Пропонуємо поринути в пригоду з нашої планети
до більших космічних масштабів:

1. Наша Земля

2. Сонячна система
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3. Сонячні міжзоряні околиці
Сонячна система оточена безліччю інших зір та міжзоряним
газом. Найближча до нашої Сонячної системи зірка —
Проксима Центавра. Проте навколо Сонячної системи їх є
декілька. Вони відрізняються за температурою поверхні
(червоні, помаранчеві, жовті, білі, блакитні тощо) та за
розміром (надгіганти, гіганти, карлики — як наше Сонце, — та
нейтронні зорі).

4. Галактика Чумацький шлях (або Молочний шлях, Milky
Way)
Галактиками називають велетенські зоряні системи. Сонячна
система з її околицями розташована в Рукаві Оріона —
невеликому клаптику нашої галактики Чумацький шлях. Коли в
ясну ніч підняти голову до неба, то можна побачити скупчення
зірок у центрі нашої галактики.

5. Місцева галактична група
Подібно до того, як супутники гравітаційно прив’язані до
планет, карликові галактики прив’язані до своїх галактик.
Наприклад, наш Чумацький шлях має такі карликові галактики,
як Велика та Мала Магелланові Хмари, Велика та Мала
Ведмедиця, Дракон, галактика Скульптор та декілька інших.
Вони менші за Чумацький Шлях та мають форму сфери.
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Якщо ж говорити про інші галактики, подібні до Чумацького шляху, то галактика
Андромеда є найближчою з них. Через близько 5 мільярдів років наша
галактика зіткнеться з Андромедою. На щастя, Сонячна система лишиться
непошкодженою через колосальні відстані між об’єктами в галактиках.

6. Надскупчення Діви
Скупчення галактик утворюють надскупчення. Наша галактика
входить до складу надскупчення Діви, що походить від назви
сузір’я.

7. Місцеве надскупчення
На ще більшому масштабі утворюються більші системи галактик.

8. Спостережуваний Всесвіт
У космічних величинах важлива гравітація, проте є певна
“антигравітація” — темна енергія. Вона вбудована у простір і
змушує далекі галактики “розбігатися” одна від одної. Ба
більше, чим далі розташований об’єкт від спостерігача, тим
швидше він від нього “тікає”.
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👀

Це означає, що існує певна відстань, на якій об’єкти так швидко
рухаються від нас, що ми більше ніколи не зможемо їх побачити. Ця
відстань називається межею видимого Всесвіту.
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🎇

Z čeho se skládá vesmír a jak je
velký?

🔭

Představit si velikost vesmíru bylo pro člověka odjakživa výzvou. Existují
teorie vědců a učenců o nekonečnu, ale viditelnou část vesmíru můžeme
zkoumat.

Zveme vás na dobrodružnou cestu z naší planety do
velkého vesmíru:

1. Naše Země

2. Solární systém
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3. Sluneční mezihvězdné okolí
Sluneční soustava je obklopena mnoha dalšími hvězdami a
mezihvězdným plynem. Nejbližší hvězdou naší sluneční soustavy
je Proxima Centauri. V okolí naší sluneční soustavy jich však
existuje několik. Liší se povrchovou teplotou (červené, oranžové,
žluté, bílé, modré atd.) a velikostí (veleobři, obři, trpaslíci — jako
naše Slunce, a neutronové hvězdy).

4. Galaxie Mléčná dráha
Galaxie jsou definovány jako obří hvězdné systémy. Sluneční
soustava s okolím se nachází v Orionově rameni, malém kousku
naší galaxie Mléčné dráhy. Když za jasné noci zvednete hlavu k
obloze, uvidíte hvězdokupu ve středu naší galaxie.

5. Místní skupina galaxií
Stejně jako jsou satelity gravitačně vázány na planety, jsou
trpasličí galaxie vázány na své galaxie. Například naše Mléčná
dráha má trpasličí galaxie, jako je Velké a Malé Magellanovo
mračno, Velká a Malá Medvědice, Drak, Galaxie Sculptor a několik
dalších. Jsou menší než Mléčná dráha a mají kulovitý tvar.
Pokud jde o další galaxie podobné Mléčné dráze, galaxie v Andromedě je ze všech
nejblíže. Naše galaxie se asi za 5 miliard let srazí s galaxií v Andromedě. Sluneční
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soustava naštěstí zůstane neporušená, protože vzdálenosti mezi objekty v galaxiích
jsou obrovské.

6. Superkonjunkce Panny
Kupy galaxií tvoří superkupy. Naše galaxie je součástí nadkupy v
Panně, což je odvozeno od názvu souhvězdí.

7. Místní superskop
V ještě větším měřítku vznikají velké soustavy galaxií.

8. Спостережуваний Всесвіт
Gravitace je v kosmických veličinách důležitá, ale existuje určitá
"antigravitace" — temná energie. Je zakotvena v prostoru a
způsobuje, že vzdálené galaxie od sebe "utíkají". Navíc čím dále
je objekt od pozorovatele, tím rychleji od něj "utíká".
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👀

To znamená, že existuje určitá vzdálenost, ve které se od nás objekty
vzdalují tak rychle, že už je nikdy neuvidíme. Tato vzdálenost se nazývá
hranice viditelného vesmíru.

Слова:

Речення:

Космос — Prostor

Космос швидко розширюється через
темну енергію. — Prostor se rychle
rozpíná díky temné energii.

Темна енергія — Temná energie
Сонячна система — Solární systém

Галактика Андромеда — Galaxie v
Andromedě
Чумацький шлях — Mléčná dráha
Гравітація — Gravitace
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Чумацький шлях та галактика
Андромеда зіткнуться. — Mléčná
dráha a galaxie v Andromedě se
srazí.
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