Pracovní list pro ŽÁKY

ZÁHADA TEMNÉ HMOTY
ÚKOL 1)
Jaké známe základní interakce ve vesmíru?
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
ÚKOL 2)
Jaká z těchto sil je jediná, která působí mezi všemi hmotnými tělesy ve vesmíru bez ohledu na jejich náboj, velikost nebo vzdálenost?
_____________________________________________________________________________
ÚKOL 3)
Přiřaďte vědce (vlevo) k jeho zákonu, teorii nebo objevu (vpravo).
Albert Einstein

rozpínání vesmíru

Isaac Newton

zákony pohybu planet

Johannes Kepler

obecná teorie relativity

Edwin Hubble

gravitační zákon

ÚKOL 4)
Často se stává, že nové poznatky o vesmíru zjistíme nepřímo. Jedním z příkladů je i objev „chybějící“ hmoty v kupě galaxií v souhvězdí Vlasů Bereniky. Pozorování naznačovala, že by v této kupě mělo být více hmoty, než
kolik jí bylo možné vidět. Který vědec stál za tímto objevem? Ve kterém
roce to bylo?
_____________________________________________________________________________

Planetárium Praha
ÚKOL 5)
Podle dosavadních poznatků víme, že se vesmír skládá z baryonové látky
(protony, neutrony, elektrony), temné hmoty a temné energie. Z čeho se
skládají tyto „temné“ složky, nebo mají-li vůbec částicovou povahu, ovšem
nevíme. Díky měření družice Planck z roku 2014 však známe jejich dnešní
zastoupení ve vesmíru. Přiřaďte je do grafu znázorňujícího složení vesmíru.

4,9 %

26,8 %

68,3 %

ÚKOL 6)
Výskyt temné hmoty a její rozložení ve vesmíru můžeme pozorovat např.
na světle, které k nám přichází z velmi vzdálených galaxií. Stane-li se, že
se mezi námi a danou galaxií nachází velmi hmotná galaktická kupa, bude
dráha světla přicházejícího
z galaxie za ní deformovaná a může se vytvořit i několik obrazů té samé galaxie, které budou vypadat
jako soustředné protáhlé
oblouky (viz obrázek). O jakém jevu zde mluvíme?
a) gravitační prak
b) stáčení pericentra
c) gravitační čočka
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rychlost

ÚKOL 7)
Hlavním projevem temné hmoty v naší Galaxii je, že se hvězdy na jejím
okraji pohybují rychleji, než jak předpovídají Keplerovy zákony. Na jistém
poloměru od centra
a)
Galaxie se tedy ustanoví téměř konstantní rychlost obíhání.
b)
V grafu vpravo je zakreslena tzv. „rotační
křivka“, tedy závislost
rychlosti oběhu hvězd
na jejich vzdálenosti
c)
od centra. Vyberte tu,
d)
která nejlépe popisuje
situaci v naší Galaxii.
vzdálenost od centra
ÚKOL 8)
Odstředivá síla působí na těleso, které se v inerciální vztažné soustavě pohybuje po zakřivené trajektorii. Napište její vzorec, popište v něm uvedené
veličiny a diskutujte, jak se bude její velikost měnit, pokud bychom některé
veličiny zvětšovali, nebo zmenšovali.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ÚKOL 9)
Popište, jakým způsobem pravděpodobně vznikly galaxie.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Planetárium Praha
ÚKOL 10)
Na obrázcích níže jsou výzkumná zařízení či laboratoře, které se snaží detekovat nebo vytvořit částice temné hmoty. Přiřaďte k nim názvy a správná
umístění.
a) Alfa magnetický spektrometr

1) CERN (Švýcarsko a Francie)

b) velký hadronový urychlovač

2) Gran Sasso v Itálii

c) xenonový detektor

3) Mezinárodní vesmírná stanice

i)

ii)

iii)
_____________________________________________________________________________

ÚKOL 11)
Namalujte temnou hmotu.

