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та їхніх скупчень. Вік більшості об'єктів диска до 1млрд.років. Діаметр диска 100 

000 св.p., а товщина центральної зони 10 000 св.р. кількість зір у диску сягає 400 

млрд., а його маса 150 млрд. .У центрі Галактики розташоване ядро діаметром 

4000 св.р. концентрація зір у ядрі дуже висока, ймовірно, у його центрі є дуже 

масивна чорна діра. Досліджують ядро Галактики в інфрачервоному діапазоні, 

бо випромінювання таких частот найменше послаблюється. M  

Наша Галактика має чітко виражену спіральну структуру. Доведено, що вона має 

дві спіралі. їхні гілки сприймаються нами у вигляді Молочного Шля-ху. 

Швидкість обертання зір навколо центра Галактики різна. Із віддаленням від 

центра вона спочатку зростає, в околицях Сонця набуває найбільшого значення - 

250 км/с, а далі повільно зменшується. Однією із зір Галактики є Сонце. Воно 

перебуває на відстані близько 30000 св.р. від її центра. Сонце разом зі своєю 

планетною системою обертається навколо центра Галактики зі швидкістю 

250км/с і робить повний оберт приблизно за 200 млн. років. Цей час називають 

галактичним роком. Згідно зі спостереженням, наша зоря розташована між 

двома спіральними рукавами і ніколи не потрапляла в них. Таке розміщення у 

відносно спокійній частиш Галактики є надзвичайно важливою умовою 

виникнення та існування життя на Землі.  

Швидка еволюція зір, що відбувається у спіральних рукавах, супровод- жується 

інтенсивним, смертоносним для всього живого випромінюванням. Наприклад, 

якби на відстані 10пк від Сонця спалахнула наднова, то через 10 000 років 

туманність - залишок вибуху сягнула б Сонячної системи і на десятки тисяч 

років огорнула б її. Висока щільність космічних променів у залишках наднової 

спричинила б різке підвищення рівня радіації на поверхні Землі. Для багатьох 

видів живих організмів такі умови є згубними і призводять до швидкого 

вимирання. До речі, сліди таких катастроф на планеті є. Деякі вчені вважають, 

що раптове, дуже швидке вимирання динозаврів зумовлене «зоряною» 

причиною, адже за час існування Сонця (5 млрд. років) поблизу (10-20пк) 

спалахнуло близько десятка наднових зір.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OgLbUXWdkrI  - квазари  

 

Домашнє завдання:  
https://uroky.com.ua/fizyka-i-astronomiya-11klas-golovko/  - у підручнику 

повторити ст. 242-261  

на ст. 261 серед завдань ВИЯВЛЯЄМО ПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ У 

ПИТАННЯХ ЗІР ТА ГАЛАКТИК виконати письмово 2, 7, 10, 11, 12  

 

Зворотній зв'язок  
Viber/Telegram 0932186792  

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com   

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку. 
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