🌌

Як темна матерія змушує
формуватися галактики?

✨

Коли ми дивимося на нічне небо, то нам здається ніби зорі розкидані
випадковим чином і їх дуже багато. Насправді неозброєним оком ми можемо
бачити до 6 000 зір, проте тільки в нашій Галактиці їх мільярди.

Так само й галактик у Всесвіті дуже багато.
Останні дослідження та комп’ютерні моделі
показали, що галактики у Всесвіті розташовані
не хаотично, а об’єднані у великі структури, які
назвали філаментами.

Проте як і чому все формується саме так?

Завдяки сучасним телескопам та спостереженням науковці
та науковиці змогли оцінити, що загальна кількість
галактик, зір, газу та всього, що ми здатні зареєструвати
нашими приладами, — усього 5% від маси Всесвіту. Ще
25% займає темна матерія, яка зі звичайною матерією
взаємодіє тільки гравітаційно. Сучасні космологи
вважають, що саме під гравітаційним впливом темної
матерії і формувалися галактики у Всесвіті.
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З чого складається темна матерія — наразі
невідомо, лише подальші дослідження та
спостереження за фізичними процесами в
космосі дозволять нам знайти відповідь на це
питання.

🕸

Комп’ютерні моделі показують, що темна матерія, подібно до ниток, пронизує
весь Всесвіт, а в центрі цих ниток і знаходяться галактики, скупчення галактик
та газ. Усе це разом називають Космічною Павутиною (Cosmic Web).
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🌌

Ako temná hmota spôsobuje
vznik galaxií?

✨

Keď sa pozrieme na nočnú oblohu, zdá sa nám, že hviezdy sú rozptýlené
náhodne a je ich veľa. V skutočnosti môžeme voľným okom vidieť až 6000
hviezd, no len v našej Galaxii sú ich miliardy.

Vo vesmíre je tiež veľa galaxií. Nedávne
štúdie a počítačové modely ukázali, že
galaxie vo vesmíre nie sú usporiadané
náhodne, ale sú spojené do veľkých štruktúr
nazývaných vlákna.

Ale ako a prečo sa všetko tvorí týmto spôsobom?

Vďaka moderným ďalekohľadom a pozorovaniam sa
vedcom a vedkyniam podarilo odhadnúť, že celkové
množstvo galaxií, hviezd, plynu a všetkého, čo sme
schopní našimi prístrojmi zaregistrovať, predstavuje iba
5% hmotnosti vesmíru. Ďalších 25% zaberá temná
hmota, ktorá s bežnou hmotou interaguje len
gravitačne.
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Moderní kozmológovia veria, že galaxie vo
vesmíre vznikli prostredníctvom gravitačného
vplyvu temnej hmoty. Z čoho pozostáva
tmavá hmota je zatiaľ neznáme, nájsť
odpoveď na túto otázku nám umožní až ďalší
výskum a pozorovanie fyzikálnych procesov
vo vesmíre.

🕸

Počítačové modely ukazujú, že temná hmota, podobne ako vlákna,
preniká celým vesmírom a v strede týchto vlákien sú galaxie, zhluky
galaxií a plyn. To všetko dohromady sa nazýva Kozmická sieť.

Слова:

Речення:

Всесвіт — Vesmír

Галактики у Всесвіті розташовані не
хаотично — Galaxie vo vesmíre nie

Галактика — Galaxia
Хаотично — Chaotický

Темна матерія — Temná hmota
Гравітація — Gravitácia
Взаємодіє — Interakcia
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sú rozmiestnené chaotický.

Темна матерія взаємодіє зі
звичайною матерією тільки
гравітаційно — Temná hmota
interaguje s bežnou hmotou iba
gravitačne.
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