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Два роки тому світ дивувався першому в історії погляду
всередину надмасивної чорної діри: вчені з команди
Телескопу горизонту подій показали нам «чудовисько» в центрі
галактики M87, приблизно 55 мільйонів світлових років від нас .

Цього тижня 19 обсерваторій оприлюднили дані, які дозволять
нам чіткіше зрозуміти цю гігантську чорну діру та зробити
кращі тести Загальної теорії відносності Ейнштейна.

http://spacescoop.org/en/scoops/1906/a-ring-in-a-shadow/


Згідно з цією теорією, гравітація - це викривлення простору-часу,
викликане масивними об’єктами.

Важко уявити? Спробуй покласти на пухнасте ліжко важкий
футбольний м'яч (наприклад, професійний) або важку коробку.
Потім поклади навколо нього декілька мармурових кульок. Вони
впадуть ближче до м'яча - або коробки - через
"просідання" ліжка - маса м'яча створює цю вм'ятину на поверхні
ліжка. Якби цей м'яч був планетою, це "просідання" було б кривою
простору-часу у Всесвіті.

Чим масивніша планета, тим глибше вм’ятина або тим більше
буде «просідання» - і менші об’єкти у космічному просторі, такі як
мармурові кульки, будуть притягуватися до неї сильніше.

Трапляється, що чорні діри, як найпотужніші «просідаючі» об’єкти
у Всесвіті (або об’єкти з надзвичайною гравітацією), є чудовими
місцями для того, щоб побачити в дії Загальну теорію
відносності Ейнштейна.

Величезна сила тяжіння чорних дір може підживлювати
струмені частинок, які подорожують на гігантські відстані і
рухаються швидко, надзвичайно швидко. Насправді вони
рухаються майже зі швидкістю світла! Ці струмені виробляють
різні типи світла, від того, що ми можемо побачити
власними очима, до невидимого ультрафіолету та
рентгенівського випромінювання, охоплюючи весь 
електромагнітний спектр.

Кожна чорна діра має свій власний “фірмовий струмінь”. Ці
закономірності можуть підказати астрономам про те, як
обертається чорна діра або скільки енергії вона має. Оскільки ці
закономірності змінюються з часом, вченим доводиться дуже
ретельно стежити за ними - і саме тому дані з 19 обсерваторій є
настільки важливими.

Маючи стільки різних зображень і стільки даних, вчені хочуть
зрозуміти взаємозв'язок між чорними дірами та їх власними
струменями - одна з найбільших загадок в астрономії!

 Cool Fact

http://www.spacescoop.org/en/words/gravity/
http://www.spacescoop.org/en/words/black-hole/
https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/emspectrum1.html
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Ще так багато невідомо про струмені, що
виходять із чорних дір. Проте астрономи вже
знають напевне, що ці струмені є надзвичайним
джерелом енергії. Виходячи з чорних дір, вони
можуть долати гігантські відстані, тікаючи
навіть зі своєї галактики, як величезний
кабель живлення!

https://www.nao.ac.jp/en/news/science/2021/20210414-eht.html
http://www.nao.ac.jp/en/
http://www.nao.ac.jp/en/

