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Тема: Світ Галактики. Квазари.  

Мета:  

навчальна: розглянути поняття квазарів, особливості галактик; сформувати 

уявлення учнів про походження й розвиток Всесвіту.  

розвивальна: розвивати вміння учнів користуватися основними методами логічного 

мислення, робити висновки й узагальнення; 

виховна:  

виховувати інтерес до астрономії;   формувати  загальнокультурну компе-

тентність, науковий світогляд. 

Матеріали до уроку: 

Історія відкриття квазарів.  

Слово «квазар» було придумано як скорочення від «квази - зіркове 

радіоджерело». «Квази - зірковий» означає «схожий на зірку, але не зірка». Зараз 

астрономи вважають, що квазари – це сама яскрава з різновидів активних галактичних 

ядер. Уперше квазари виявили в 1960 р. як радіоджерела, що збігаються в оптичному 

діапазоні зі слабкими зіркоподібними об'єктами. 

Радіоастрономи удосконалювали свої методи точного визначення 

місцезнаходження радіоджерел. Радіоджерело 3С48 начебто збігалося з однією зіркою, 

не схожою ні на які інші: у її спектрі були присутні яскраві лінії, які не вдавалося 

співвіднести з жодним з відомих атомів. Потім, в 1962р., ще одна таємнича зірка 

збіглася з іншим радіоджерелом, 3С 273. Роком пізніше Мартен Шмідт із обсерваторії 

Маунт Паломар у Каліфорнії довів, що якщо цьому зіркоподібному об'єкту приписати 

зсув 16%, то його спектр збіжиться зі спектром газоподібного водню. Таке червоне 

зміщення велике навіть для більшості галактик. Об'єкт 3С 273 виявився не екзотичною 

зіркою із Чумацького Шляху, а чимсь зовсім іншим, що летить від нас зі швидкістю в 

16% швидкості світла. Відстань до цього квазара становить близько 3 млрд. світлового 

років, а видимий блиск дорівнює 12,6m. Розмір 3С 273 не перевищує одного 

світлового року. Виявилося, що й інші зіркоподібні радіоджерела, такі як 3С 48, мають 

більші червоні зсуву. От це-те компактні об'єкти з більшим червоним зсувом, які на 

фотографіях нагадують зірки, і є квазари.  

Теорія тяжіння Ейнштейна затверджує, що світло, проходячи через сильне 

гравітаційне поле, викривляє свою траєкторію. Квазари демонструють нам цей ефект. 

Вони рідко виявляються на небі по сусідству один з одним. Але в 1979р. астрономи 

виявили пару ідентичних квазарів, розташованих дуже близько один до одного. 

Насправді це виявилися два зображення одного й того ж об'єкта, світло від якого було 

перекручене гравітаційною лінзою. Де на шляху світла, що йде від цього квазара, 

перебуває щось дуже щільне і масивне. Тяжіння цього об'єкта й розщеплює світло в 

подвійне зображення. 

Уперше рентгенівське випромінювання від позагалактичного об'єкта було 

виявлено ще в 1971р. на першому спеціалізованому рентгенівському супутнику 

"Ухуру", що заклав основи сучасної рентгенівської астрономії. Цим об'єктом 

позначилася одна з найближчих радіогалактик NGC 4486. Іншим метагалактичним 

рентгенівським джерелом виявилася яскрава сейфертівська галактика NGC 4151. Не 



підлягає сумніву, що випромінює активне ядро цієї галактики.  Незабаром був 

виявлений слабкий потік рентгенівського випромінювання й від першого відкритого 

квазара 3С 273, а також від радіогалактики Лебідь-А.   

В 1982 році австралійськими астрономами був відкритий новий квазар, який 

одержав назву PKS 200-330, у якого виявився рекордний для того часу червоний зсув 

Z==3,78. Це означає, що спектральні лінії астрономічного об'єк-та, що віддаляється від 

нас, у результаті ефекту Доплера мають довжину хвилі, в 3,78рази перевищуючу 

значення нерухомого джерела світловипромінювання. Відстань до цього квазара, 

видимого в оптичний телескоп як зірка дев'ятнад-цятої величини, становить 12,8 

млрд.св.років. 

У другій половині 80-х р. було зафіксовано ще трохи найбільш віддале-них 

квазарів, величина червоного зсуву яких уже перевищує 4,0. Таким чином, 

радіосигнали, послані цими квазарами тоді, коли ще не була сформована наша 

Галактика, у тому числі Сонячна система, можна тільки сьогодні зареєструвати на 

землі. А переборюють ці промені величезну відстань більше 13 млрд.св.років. Ці 

наступні один за одним астрономічні відкриття були зроблені в ході конкурентної 

наукової гонки австралійських астрономів з обсерваторії Сайдінг-Спрінг й їхніх 

американських колег з обсерваторії Маунт-Паломар у Каліфорнії. Сьогодні 

найвилучніший від нас об'єкт - квазар PC 1158+4635 із червоним зсувом, рівним 4,733. 

Відстань до нього становить 13,2 млрд. світлового років. Але от у тій же обсерваторії 

Маунт-Паломар за допомогою 5-метрового телескопа американські зоряні дослідники 

на чолі з відважним мисливцем за квазарами М. Шмідтом у вересні 1991р. остаточно 

підтвердили чутки про існування більш далекого від нас астрономічного об'єкта. 

Величина червоного зсуву рекордно далекого квазара під номером PC 1247+3406 

становить 4,897. Здається, далі вже нікуди. Випромінювання цього квазара доходить 

до найвіддаленішої планети за час, майже рівний віку Всесвіту. Так що новий 

рекордсмен розташовується, якщо можна так виразитися, на самому краї неосяжної й 

нескінченної у своєму розширенні світобудови.  

Галактика. Сонце - одна зі ста п'ятдесяти мільярдів зірок, що утворюють 

гігантську зоряну систему - Галактику. (Назву нашої Галактики ми будемо писати з 

великої літери, всі інші - з малої). У Галактиці розрізняють плоску підсистему, що має 

вигляд диска з потовщенням посередині, і сферичну підсистему (гало), в яку цей диск 

занурений. Диск Галактики і її сферична підсистема містять приблизно однакову 

кількість зірок. Сонце знаходиться в галактичному диску й віддалене від його центра 

на 2/3 радіуса диска. Радіуси диска й сферичної підсистеми приблизно однакові й 

становлять близько 15 кілопарсеків (1парсек (пс) - це майже 3 світлових роки, або 3см; 

1кілопарсек (кпс)=1000пс, 1 світловий рік - це відстань, яку світло проходить за один 

рік). 

У диску Галактики, крім зірок, є міжзоряний газ і космічний пил, маса яких 

становить кілька відсотків від маси зірок. У сферичній підсистемі газу й пилу 

практично немає. Серед зірок диска є досить багато молодих зірок, тоді як у сферичній 

підсистемі таких зірок майже немає. Видимий ізсередини диск Галактики ми бачимо 

на небі у вигляді широкої смуги Молочного Шляху. Диск Галактики обертається як 

одне ціле. У тій частині, де знаходиться Сонце, лінійна швидкість обертання диска 

становить 220-250км/с. Зірки диска обертаються навколо центра по майже колових 

орбітах. У зірок сферичної підсистеми, які знаходяться недалеко від Сонця, швидкість 



обертання навколо центра Галактики разів у п'ять менша, ніж у зірок диска. Зірки 

сферичної підсистеми рухаються по витягнутих орбітах, їх швидкості - 200-300 км/с. 

Значна частина зірок диска Галактики входить до складу різних груп. Не менше 

половини всіх зірок утворюють зоряні пари; великими утвореннями є розсіяні 

скупчення, що містять до 1000зірок, зв'язаних взаємним тяжінням. Наймолодші зірки 

диска разом із хмарами газу й пилу розташовуються широкими смугами - спіральними 

рукавами, що яскравими широкими дугами виходять із центральної частини 

Галактики. 

Розподіл зірок у сферичній підсистемі більш-менш симетричний. Приблизно 

тисячна їх частина входить до складу великих скупчень, що містять до мільйона зірок і 

називаються кулястими скупченнями. 

Зірки в обох підсистемах Галактики згущуються до центральної частини - її 

ядра, що виявляє себе як джерело підвищеного радіовипромінювання, а також 

випромінювання в інфрачервоних, рентгенівських і гама-променях. З ядра, очевидно, 

відбувається також витікання газу. 

Світність Галактики, тобто повна енергія, яку випромінюють усі її зірки за 

одиницю часу, становить Вт, що в сто мільярдів разів більше, ніж світність Сонця. 

Сумарна маса зірок Галактики оцінюється величиною г, тобто становить сто мільярдів 

мас Сонця. Масу й світність Сонця як міру мас і світимостей зірок та зоряних систем 

широко використовують в астрофізиці. 

Галактика має протяжну корону, що простягається на відстані, що в десятки 

разів перевищують розміри диска й сферичної підсистеми. Повна маса корони в кілька 

разів перевищує сумарну масу всіх зірок у Галактиці, але через великі розміри її 

густина невелика порівняно зі щільністю, яку створюють зірки й газово-пилові хмари. 

Дослідження показали, що, крім видимих зірок, повинні існувати ще якісь інші 

маси, які створюють тяжіння й розподілені в набагато більшому об'ємі навколо 

галактик. Існує припущення, що саме в короні і розташовані ці "приховані" маси. 

Майже всі галактики утворюють згущення у вигляді різних груп і скупчень, що 

нараховують від 3-4 до декількох тисяч компонентів. Наша Галактика разом з 

туманністю Андромеди і трьома десятками інших, не таких великих, галактик 

утворюють Місцеву групу галактик. Ця група, у свою чергу, входить до складу 

великого скупчення галактик із центром у напрямку сузір'я Діви. У центрі скупчення 

знаходиться дуже масивна еліптична галактика, що позначається як Діва А. Це 

скупчення, що нараховує близько тисячі галактик, називається Скупченням у Діві. 

Скупчення в Діві є ядром ще більшого утворення, яке називається Місцевим 

надскупченням. Крім Скупчення в Діві, до його складу входять ще кілька скупчень і 

груп галактик.  

Місцеве надскупчення - це сплющена система з найбільшим поздовжнім 

розміром близько 1022м і поперечним розміром, меншим приблизно в 5 разів. У наш 

час відкривають й інші утворення, подібні до Місцевого надскупчення. Разом вони 

утворюють щось подібне до сітчастої структури. Уся видима частина Всесвіту 

називається Метагалактикою. 

До 1934 року Хаббл підрахував кількість галактик до двадцятої зоряної 

величини й встановив, що на один квадратний градус у середньому припадає 131 

галактика. Загальна кількість галактик становить більш як 5 мільйонів. 

Хаббл дійшов висновку, що розподіл галактик у просторі в основному є 

однорідним. Більш детальний аналіз показав, що галактики, як і зірки, утворюють 



групи й скупчення, до складу яких входить від десятків до десятків тисяч членів. 

Одним з найбільших є скупчення галактик у сузір'ї Волосся Вероніки. Воно 

знаходиться на відстані 400 мільйонів світлових років від нас. У ньому, нараховується 

близько 20000 галактик. 

Ієрархія космічних структур обривається на скупченнях і надскупченнях. 

Крупніших утворень у Метагалактиці поки що не виявлено. Підраховуючи кількість 

галактик у великих об'ємах, визначають середню густину речовини в них. Ця густина 

однакова по всьому об'єму - один атом водню на тридцять кубічних метрів (г/см
3
). Той 

факт, що густина однакова, свідчить про однорід-ність Всесвіту. Це одна з 

фундаментальних властивостей навколишнього світу. 

Класифікація галактик 
Згідно із сучасною класифікацією галактики поділяються на три типи: 

1) еліптичні (E); 

2) спіральні (S); 

3) неправильні (Ir). 

1. Еліптичні галактики на підгрупи не поділяються. Ніякої внутрішньої 

структури в цих галактиках не виявлено. Усі вони мають вигляд плям, що нагадують 

за формою винятково правильні еліпси, які відрізняються ступенем сплюснутості. 

Порівняно недавно було виділено тип галактик SO, що займають проміжне 

положення між еліптичними Е і спіральними S. Вони мають сильно сплюснуте ядро - 

"лінзу" - й ледь помітний ореол, позбавлений слідів спіральної структури. 

2. Спіральні галактики. Залежно від ступеня розвитку спіралей вони поділяються 

на підгрупи Sa, Sb, Sc. У галактик типу Sa основною частиною є ядро, тоді як спіралі 

виражені слабо. У галактик типу Sb спіралі розвинуті більше, а в галактиках типу Sc 

майже вся речовина зосереджена в спіральних рукавах, тоді як ядро виражене слабо. 

Знаменита туманність Андромеди - характерний представник цього класу. 

3. Неправильні галактики. Вони не мають чітко вираженої регулярної структури 

{Магелланові Хмари). 

Група співробітників Астрономічного інституту в складі Московського 

університету склала "Морфологічний каталог галактик" (МСУ), що містить опис 30000 

галактик, які мають світність не менш як. Складено також Атлас взаємодіючих 

галактик. У результаті класифікація галактик за типами виглядає в наш час значно 

багатше, ніж порівняно недавно. 

Обертання галактик. Те, що спіральні галактики обертаються, виявили ще в 1917 

році В. Слайфер і Р. Кертіс. При цьому було встановлено, що ядро галактики 

обертається як тверде тіло") 

Періоди обертання ядер галактик укладаються в часові проміжки від 50 до 500 

мли років. Найшвидше обертаються галактики типу SO і Sa. 

Дотепер астрономи не можуть дійти згоди, в якому напрямку обертаються 

спіральні галактики: чи вони закручуються (тобто спіралі відс-тають від обертання 

ядра), чи ж розкручуються. 

Еліптичні галактики теж обертаються, але дуже повільно. Щодо неправильних 

галактик таких даних немає. 

Ці три типи галактик (спіральні, еліптичні й неправильні) Хаббл й інші 

астрономи вивчали ше у двадцяті - тридцяті роки XX століття. З того часу з'явилися 

відомості і про галактики інших типів, які не узгоджуються з первісною 



класифікацією. Це, насамперед, галактики з активними ядрами й потужним 

радіовипромінюванням. 

Одним з об'єктів такого класу є відкриті в шістдесяті роки квазари (квазізоряні 

радіоджерела). У них зоряна складова не спостерігається: вона або взагалі відсутня, 

або, що більш імовірно, непомітна на тлі величезної світності щільного ядра, що 

сягає Вт, тобто в десять тисяч разів більша від світності Галактики. 

Радіовипромінювання квазарів можна порівняти за інтенсивністю з їх оптичним 

випромінюванням. Існує різновид квазарів з низьким рівнем радіо-випромінювання. 

Такі Об'єкти називають квазагами, тобто квазагалактиками. 

 

Питання для самоконтролю. 

1. Що таке Галактика? 

2. Як класифікують галактики? 

3. Що таке Мегагалактика? 

4. Яким чином утворюються галактики? 

5. Назвіть гіпотези про походження галактик. 

6. Що таке квазари? 

 

 

Зворотній зв'язок  

E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

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