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🏭
Всесвіт як фабрика 
надвисоких енергій

🔦 Космічні промені — це унікальне природне явище, що свого часу 
відкрило нове вікно для дослідження Всесвіту. Водночас космічні 
промені залишаються не до кінця зрозумілими та загадковими навіть у 
наші дні.

Нам відомо, що космічні промені — це заряджені частинки 
високих енергій, переважно протони.

Вважається, що ці частинки походять з космічних 
об’єктів, деякі з яких віддалені від нас на тисячі або 
мільйони світлових років. Подорож космічних 
променів починається через вивільнення величезної 
кількості енергії з космічних об’єктів, наприклад, 
активних ядер галактик. 

А потім частинки продовжують рухатися 
упродовж мільярдів років у міжзоряному 
просторі, який пронизують електромагнітні 
поля. Проте, остаточного переліку джерел 
космічних променів різних енергій ще не існує. 
Тож, тут багато роботи для майбутніх поколінь 
науковців.
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Інформація, яку несуть найбільш енергійні частинки — це 
неоціненний скарб для сучасної астрофізики, оскільки вона 
може бути ключем для розгадки найбільших таємниць 
природи.

🪐 У яких середовищах можливе виникнення космічних променів?

🚀 Яким чином ці маленькі частинки отримують такі великі значення енергій?

✴ Що таке темна матерія і де вона може переховуватися?

🌌 І звісно, чи можуть спостережувані космічні промені бути результатом 
розпаду частинок темної матерії?

Ці та багато інших загадок природи намагаються 
розв’язати тисячі вчених у різних куточках нашої 
планети вивчаючи космічні промені за допомогою 
складного та дуже ефективного обладнання, 
розташованого у льодовиках Антарктиди, солоних та 
прісних водоймах, пустелях і горах, близькому та 
далекому космосі.

🔆 Цілком можливо, що під час цих захоплюючих досліджень будуть 
зроблені відкриття, які змінять наше уявлення про Всесвіт.
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🏭
Wszechświat jako fabryka 
ultrawysokich energii

🔦 Promienie kosmiczne są wyjątkowym zjawiskiem przyrody, które pewnego czasy 
otworzyło nowe okno dla badań Wszechświatu. Jednocześnie promienie kosmiczne 
do dziś pozostają nie do końca zrozumiałe i tajemnicze.

Wiemy, że promienie kosmiczne to naładowane cząstki o wysokiej 
energii, głównie protony.

Uważa się, że cząstki te pochodzą z obiektów kosmicznych, z 
których część znajduję się w odległości tysięcy lub milionów 
lat świetlnych. Podróż promieni kosmicznych zaczyna się od 
uwolnienia ogromnych ilości energii z obiektów kosmicznych, 
takich jak aktywne jądra galaktyk.

A potem cząstki nadal poruszają się przez miliardy lat w 
przestrzeni międzygwiazdowej, którą przenikają pola 
elektromagnetyczne. Jednak ostateczna lista źródeł 
promieni kosmicznych o różnych energiach jeszcze nie 
istnieje. Jest więc dużo pracy dla przyszłych pokoleń 
naukowców.

Informacja, przenoszona najbardziej energetycznymi cząstkami, jest 
bezcennym skarbem dla współczesnej astrofizyki, ponieważ może być 
kluczem do zrozumenia największych tajemnic natury.
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🪐 W jakich środowiskach możliwa jest generacja promieni kosmicznych?

🚀 Jak te małe cząstki uzyskują tak wysokie wartości energetyczne?

✴ Czym jest ciemna materia i gdzie ona może być schowana?

🌌 I oczywiście, czy obserwowane promienie kosmiczne mogą być wynikiem rozpadu cząstek 
ciemnej materii?

Te oraz wiele innych tajemnic natury próbują rozwiązać 
tysiące naukowców w różnych zakątkach naszej planety, 
badając promienie kosmiczne za pomocą złożonego oraz 
niesamowicie wydajnego sprzętu, położonego w lodowcach 
Antarktyki, słonych i słodkich wodach, pustyniach i górach, 
bliskim i dalekim kosmosie.

🔆 Jest całkiem możliwie, że w trakcie tych ekscytujących badań powstaną odkrycia, 
które zmienią naszą wiedzę o Wszechświecie.

Слова:

Космічні промені — Promienie kosmiczne

Складаються з — Składać się z

Протон — Proton

Детектори — Detektory

Розташовані — Znajdują się

Навіть — Nawet

Речення:

Космічні промені складаються переважно 
з протонів. — Promienie kosmiczne 
składają się głównie z protonów.

Детектори для вивчення космічних 
променів є навіть в Антарктиді. — 
Detektory do badania promieni 
kosmicznych znajdują się nawet na 
Antarktydzie.


