💫

Чи дійсно зорі падають з
неба?

🔭

Метеорна астрономія — молода галузь науки. Хоча людство
спостерігало метеори в небі та знаходило метеорити на Землі ще з
прадавніх часів, вивчення цих об'єктів та пов'язаних з ними явищ
почалося лише в 1833 році.

Метеорні рої, що ми бачимо впродовж року, є
передовсім кометним пилом, який різноманітні
комети викидають у космічний простір Сонячної
системи. Оскільки цей пил рухається майже зі
швидкістю материнської комети, то за кометою
утворюється пиловий слід, тобто метеорний
потік. Коли Земля перетинає такий коридор
пилу, то ми можемо спостерігати зорепад і
навіть визначити орбіту метеороїдів і,
відповідно, материнську комету.
Метеороїд може зовсім неочікувано з'явитись
біля нашої планети і впасти на її поверхню.
Вірогідність таких гостин та можливі наслідки
оцінюють згідно з Туринською та Палермською
шкалами. Хоча за сучасними даними така
зустріч наразі неможлива, на земній поверхні
вже є 190 кратерів. Сім з них знаходяться на
території України.
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Тим часом люди знаходять та вивчають різноманітні
метеорити й мріють використовувати космічні ресурси для
власних цілей — наприклад, як джерело корисних копалин.

✨

До речі, 12 серпня — пік метеорного потоку Персеїди. Це дуже
захопливе видовище, тож за можливості рекомендуємо спостерігати
за нічним небом та метеорами. Самі Персеїди можна буде бачити до
кінця серпня.
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💫

Naozaj padajú hviezdy z oblohy?

🔭

Meteorická astronómia je nová vetva vedy. Ľudia pozorovali meteory a hľadali
meteority od dávnych vekov, ale len pred nedávnom v 1833 začali skúmať tieto
objekty a spojené javy.

Meteorické roje, ktoré môžeme pozorovať v priebehu
roka, sú predovšetkým kometárny prach, ktorý rôzne
kométy zanechávajú prach v priestore Slnečnej sústavy.
Kvôli tomu, že rýchlosť prachu je podobná rýchlosti
materskej kométy, po kométe ostáva prachová stopa,
čiže meteorický roj. Keď Zem križuje taký pas,
môžeme pozorovať meteorický dážď a k tomu vieme
rekonštruovať drahu meteoroidov a materskú kométu.

Kozmický hosť môze prísť k našej planéte nečakane a
spadnúť na jej povrch. Pravdepodobnosť takéjto
navštevy a môžne vysledky sa hodnotia podľa Turískéj a
Palermskéj škál. Aj s tým, že Zem teraz nič neohrozuje,
na jej povrchu sú zachované 190 kráterov. 7 zo
známych kráterov sa nachádzajú v Ukrajine.

Okrem toho ľudia nachádzajú a skúmajú rôzne meteority a myslia si na
využitie kozmických zdrojov minerálov.
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✨

Mimochodom, 12 augusta je maximum roja Perzeid. Toto je zaujímavý jav, ak máte
možnosť, odporúčame pozorovať nočnú oblohu a meteory. Ale Perzeidy môžete
pozorovať až do konca augusta.

Слова:

Речення:

Зоря – Hviezda

Падаюча зірка в небі – це метеор –
Padajúca hviezda na oblohe je meteor.

Небо – Obloha
Метеор – Meteor

Залишок – Zvyšok
Поверхня – Povrch

Залишок, який впаде на земну поверхню –
це метеорит – Zvyšok, ktorý dopadne na
zemský povrch je meteorit.

Метеорит – Meteorit
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