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Чорні діри — одні з
найзагадковіших об’єктів
Всесвіту?
Чорні діри мають дуже потужне гравітаційне поле — навіть світло не
може подолати його. Унаслідок ми не можемо спостерігати самі чорні
діри, проте можемо вивчати їх за гравітаційним впливом на світло
(гравітаційне лінзування), за допомогою реєстрації гравітаційних
хвиль та вивчення випромінювання речовини, яка падає на ці чорні
діри.

Науковцям досі не відомо, що знаходиться
всередині чорних дір. Це питання, на яке
шукають відповіді сучасні астрофізики та
астрофізикині і, можливо, шукатиме майбутнє
покоління науковців і науковиць.

Чорні діри не є “гігантськими Всесвітніми
пилососами” як іноді їх уявляють. Існує безпечна
відстань, з якої можна спостерігати за чорними
дірами. Так, наприклад, якби наше Сонце (уявімо
чисто гіпотетично) стало чорною дірою, то Земля не
впала б на неї, а й далі оберталася, оскільки
гравітаційне поле не зазнало б змін.
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Теоретичні роботи передбачають існування чорних дір
трьох типів: зоряних мас, проміжних мас та надмасивних
чорних дір

Чорні діри зоряних мас утворюються на останньому етапі еволюції
масивних зір, які мають масу понад 40 мас Сонця і зараз їх багато
спостерігають у Всесвіті.
Чорні діри проміжних мас поки є теоретичними, для остаточного
підтвердження треба більше спостережень.

А от надмасивні чорні діри існують в центрі кожної галактики і
можуть бути у двох станах: активному та пасивному. Надмасивні
чорні діри в активному стані — це коли на них падає газ, що
внаслідок випромінює світло, яке науковці й досліджують. Такі
об’єкти називають активними ядрами галактик. А от чорні діри в
пасивному (неактивному) стані — це, навпаки, коли в центрі
галактики немає газу, а на чорну діру не падає речовина.

🔆

Наприклад, надмасивна чорна діра в центрі нашої Галактики. Щоби
підтвердити її існування, астрофізики та астрофізикині протягом
десяти років спостерігали за обертанням зір у центрі Галактики та
змогли оцінити її масу — приблизно 4 мільйони мас нашого Сонця.
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Czy czarne dziury to najbardziej
zagadkowe rzeczy
Wszechświata?
Czarne dziury mają bardzo potężne pole grawitacyjne, nawet światło nie
może go opuścić. Przez to nie możemy obserwować czarnych dziur
bezpośrednio, możemy jednak badać je za pośrednictwem oddziaływania
grawitacji na światło (soczewkowanie grawitacyjne), przy pomocy
rejestrowania fal grawitacyjnych i badania promieniowania substancji,
emitowanej na te czarne dziury.

Naukowcy do tej pory nie wiedzą, co znajduje się
wewnątrz czarnych dziur. Na to pytanie szukają
odpowiedzi współcześni astrofizycy i astrofizyczki i,
być może, będą szukały następne pokolenia
naukowców i naukowczyń.

Czarne dziury to nie “ogromne wszechświatowe
odkurzacze”, jak czasem niektórzy sobie to
wyobrażają. Istnieje bezpieczny dystans, który pozwala
badać czarne dziury. Na przykład gdyby nasze Słońce
(wyobraźmy sobie, że to jest możliwe) stało się czarną
dziurą, nasza Ziemia nie spadłaby do niej, a nadal by się
obracała, ponieważ pole grawitacyjne nie uległoby
zmianom.
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Prace teoretyczne zakładają, że istnieją trzy rodzaje czarnych dziur:
o masie gwiazdowej, o masie pośredniej i supermasywne czarne
dziury

Te o masie gwiazdowej powstają na koniec życia masywnej gwiazdy o
masie ponad 40 mas Słońca, i w chwili obecnej obserwujemy dużo takich
dziur we Wszechświecie.
Te o masie pośredniej na razie istnieją tylko teoretycznie, potrzebujemy
więcej danych, żeby stwierdzić na pewno.

Natomiast supermasywne czarne dziury istnieją w centrum każdej galaktyki
i mogą być w stanie aktywnym lub pasywnym. Aktywność supermasywnych
czarnych dziur oznacza, że kiedy na nie spada gaz, emituje się światło, które
właściwie jest przedmiotem badań naukowców. Takie obiekty nazywane są
aktywnymi jądrami galaktyk. Natomiast czarne dziury w stanie pasywnym
(nieaktywnym) to kiedy w centrum galaktyki nie ma gazu, a na czarną dziurę
nie spada substancja.

🔆

Na przykład supermasywna czarna dziura w centrum naszej Galaktyki. Żeby
potwierdzić, że istnieje, astrofizycy i astrofizyczki przez dziesięć lat
obserwowali obracanie się gwiazd w centrum Galaktyki i potrafili ocenić jej
masę — to około 4 milionów mas naszego Słońca.
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Слова:

Речення:

Галактика — Galaktyka

У центрі нашої Галактики є надмасивна
чорна діра. — W centrum naszej

Надмасивна — Supermasywna
Центр — Centrum

Galaktyki znajduje się supermasywna
czarna dziura.

Випромінювання — Promieniowanie
Світло — Światło
Швидкість — Prędkość
Гравітація — Grawitacja

Навіть швидкості світла не достатньо,
щоби подолати гравітацію чорної діри.
— Nawet prędkość światła nie jest
wystarczająca, żeby wydostać się z
pola grawitacji czarnej dziury.
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