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Wokół czarnych dziur mogą istnieć planety
Nowe obliczenia pokazują, że planety mogą powstawać nawet wokół największych czarnych dziur,

znajdujących się w centrach galaktyk. Wokół czarnych dziur mogą istnieć systemy planetarne
o zadziwiającej skali - komentują naukowcy.
Naukowcy z Uniwersytetu w Kagoshimie i Japońskiego Narodowego Obserwatorium
Astronomicznego twierdzą, że tzw. supermasywnym czarnym dziurom mogą towarzyszyć tysiące
planet. Takie kolosalne obiekty znajdują się np. w centrach galaktyk.
„Przy odpowiednich warunkach, planety mogą powstawać w niesprzyjających środowiskach, np.
wokół czarnej dziury” - twierdzi prof. Keiichi Wada, współautor pracy opublikowanej na łamach
„Astrophysical Journal”.
Według obecnej, uznanej teorii, planety tworzą się ze złożonych z pyłu dysków otaczających młode
gwiazdy. Tymczasem niektórym, supermasywnym czarnym dziurom towarzyszy materia w postaci
ciężkich, gęstych dysków. Taki dysk może zwierać pył o masie 100 tys. razy przekraczającej masę
Słońca.
Badacze przeprowadzili więc teoretyczne analizy sprawdzające możliwość formowania się planet
w takich miejscach. „Nasze obliczenia pokazują, że dziesiątki tysięcy planet o masie 10 razy większej
niż masa Ziemi może się utworzyć w odległości 10 lat świetlnych od czarnej dziury” - mówi prof.
Eiichiro Kokubo. „Wokół czarnych dziur mogą istnieć systemy planetarne o zadziwiającej skali” dodaje.
Jak wyjaśniają badacze, pył wokół czarnej dziury jest tak gęsty, że potężne promieniowanie
emitowane przez centrum układu jest blokowane i powstają odpowiednie dla formacji planet rejony
o niskiej temperaturze. W takich miejscach, cząstki pyłu i lodu mogą łączyć się w większe skupiska.
Obecnie nie istnieją metody wykrywania tego typu planet. Naukowcy liczą jednak, że ich odkrycie
otworzy nowe ścieżki astronomicznych badań.
Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/29302.html
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Tak się nie odchudzaj!
Oto 10 najczęściej popełnianych błędów w odchudzaniu.
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Rak trzustki nie zawsze musi kończyć się źle
Zamiast koncentrować się na złych prognozach, warto znać objawy oraz czynniki ryzyka.
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Wykryto czarną dziurę o "niemożliwej" masie
W naszej Galaktyce wykryto czarną dziurę o niestandardowej masie.
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Planszówki a sprawność umysłu
Osoby grające w gry planszowe cechują się lepszym funkcjonowaniem poznawczym w podeszłym
wieku.
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Gdy rośnie zanieczyszczenie powietrza, w
szpitalach przybywa pacjentów
Nawet krótkotrwałe narażenie na drobne cząstki stałe może prowadzić do zaostrzenia choroby.
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Uczelnie rejestrują dawców szpiku - akcja
trwa do 8 grudnia
Akcja rejestrowania potencjalnych dawców szpiku trwa na 57 uczelniach w Polsce.
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Czym grozi podwyższone stężenie
trójglicerydów we krwi?
Kto powinien mieć się szczególnie na baczności i jak zmniejszyć jej stężenie za pomocą diety?
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Czosnek raka nie leczy, ale może przed nim

chronić
Osoby, które go często jedzą, rzadziej chorują na raka niż te, w których diecie jest go mało.
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