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Noskanējis grāmatu un failu izveidojis Imants Ločmelis
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NEPAVISAM NEBIJU GAIDĪJIS, KA MANA GRĀMATA īsi

par laika vēsturi
iegūs tik lielu popularitāti. Vairāk nekā četrus gadus (kas ir
1__ ilgāk nekā izdevies kādai citai grāmatai) tā noturējās Lon: - 1 ' 2 kraksta S u n d a y Times bestselleru sarakstā, kas vēl jo vairāk ir
~
dzoši grāmatai par zinātni, kas nepavisam nav viegla lasām3ēc tam cilvēki nepārstāja taujāt, kad es uzrakstīšot turpināju■mm Es spurojos pretī, jo es nepavisam negribeju rakstīt īsas laika vēsifīf vai N ed a u d z g a r a k par laika vēsturi. Turklāt biju aizņemts arī ar
- 'lomiem. Taču šo gadu laikā man prātā ienāca doma, ka varētu
t%ī!C -cpieciešama nedaudz citada, vieglāk uztverama gramata. īsi par
.mūks rzsturi bija strukturēta lineārā veida,- lielākā daļa nodaļu bija
rrereskā atkarībā no iepriekšējām . Daļai lasītāju tas patika, citi
-vi _’<2rt iestiga" sakuma nodaļas un nemaz netika līdz daudz saisi īsākām lietām nākamajās nodaļās. Pretstatā iepriekšējai šīs grāmatas
■ ablve vairāk līdzinās kokam: pirmā un otrā nodaļa veido centrālo
?ru no ļcura atzarojas pārējās nodaļas.
Zari ir visai neatkarīgi cits no cita, un tos var lasīt jebkurā seo b ā pēc stumbra. Tajos apskatītas jomas, kurās esmu strādājis vai
j#ar *:^rām domājis kopš īsi par laika vēsturi publicēšanas. Tādējādi tie
srnedz ieskatu dažos šā brīža aktīvākajos pētījumu laukos. Arī katrā
- c ,2 ā esmu centies izvairīties no izteiktas lineārās struktūras. Tāpat
i l ? 9 6 . gadā publicētajā grāmatā īsi par laika vēsturi ilustrācijās , arī
a i ē grāmatā alternatīvu stāstījuma līniju veido līdzās tekstam izvieriincšs ilustrācijas un to apraksti. Papildus tam teksta lodziņi un sānu
dod iespēju iedziļināties noteiktos jautājumos daudz detaliifc iv nekā to piedāvā pamatteksts.
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1998. gadā, kad iznāca grāmata īsi par laika vēsturi, šķita, ka Visu
Visumu aprakstošā teorija ir turpat pie apvāršņa. Kas kopš tā laika ir
mainījies? Vai esam pietuvojušies mūsu mērķim? Sajā grāmatā re
dzēsim: kopš tā brīža ir veikts visai garš ceļš, taču ceļojums turpinās
un galamērķis vēl nav saredzams. Kādā senā parunā teikts: "Labāk
ceļot ar cerību sirdī nekā nonākt pie galamērķa." Mūsu jauno atklā
jumu dzenulis liek mums būt radošiem visās jomās, ne tikai zinātnē.
Ja mēs sasniegtu virsotni, cilvēka gars ieslīgtu grūtsirdībā un mirtu.
Bet es neticu, ka mēs kādreiz apstāsimies,- izzināšanas procesā mēs
pieaugsim ja ne dziļumā, tad sarežģītībā, un mūsu iespēju horizonts
kļūs arvien plašāks.
Es gribu dāvāt saviem lasītājiem kaut daļiņu savas sajūsmas par
jaunajiem atklājumiem un jauno realitātes ainu, kuras apveidi kļūst
arvien skaidrāki. Lai radītu lielāku nepastarpinātības izjūtu, es vairāk
pievērsīšos jomām, kurās arī pats esmu darbojies. Pētījumu melnā
puse ir ļoti zinātniska, taču esmu pārliecināts: lai izskaidrotu galve
nās domas, ne visam ir nepieciešams matemātisks izskaidrojums. Es
vismaz ceru, ka šoreiz man būs veicies labāk.
Sīs grāmatas tapšanā esmu saņēmis ļoti daudz palīdzības. īpaši
vēlos pateikties Tomasam Hertogam (Thom as Hertog) un Nīlai Sererai (Neel Shearer ) par palīdzību attēlu, aprakstu un teksta lodziņu vei
došanā, Annai Harisai (A nn H arris ) un Kitijai Fērgusonei (K itty Fergu
son) par manuskripta rediģēšanu (precīzāk būtu - datņu rediģēšanu,
jo viss, ko rakstu, ir elektroniskā formā), Filipam Danam (P hilip
D un n) no kompānijām Book Laboratory un M oonrunner D esign, kas vei
doja ilustrācijas. Vēlos pateikties arī visiem tiem, kas man ļāva dzī
vot samērā normālu dzīvi un turpināt zinātniskos pētījumus. Bez viņu
atbalsta šī grāmata nebūtu tapusi.
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K ā Einšteins lika pamatus divām fundam entālām 20 . gadsim ta
teorijām

—

vispārīgās relativitātes teorijai un kvantu teorijai
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lb e r t s E in š te in s , s p e c iā lā s u n v is p ā r īg ā s r e l a t i v i t ā t e s

teorijas autors, ir dzimis Ulmē, Vācijā 1879. gadā, taču jau pēc
gada ģimene pārcēlās uz M inheni, kur viņa tēvs Hermanis

un tēvocis Jakobs sāka nelielu un ne visai veiksmīgu energobiznesu.
Alberts nebija brīnumbērns, taču apgalvojumi, ka viņam bijušas visai
sliktas sekmes skolā, šķiet, ir pārspīlēti. 1894. gadā tēva bizness cieta
neveiksmi, un ģimene devās uz Milānu. Vecāki nolēma, ka Albertam
jāpaliek M inhenē, lai pabeigtu skolu, taču viņam nepatika skolas
autoritārais režīms, un pēc pāris mēnešiem arī viņš devās pie
ģimenes uz Itāliju. Mācības viņš turpināja Cīrihē un 1900. gadā a b 
solvēja respektablo Federālo politehnisko augstskolu (E T H ).
Tā kā Albertam patika strīdēties un viņš necieta autoritātes,
neviens E T H profesors viņam nepiedāvāja asistenta vietu, kas pavērtu
ceļu uz akadēmisko karjeru. Pēc diviem gadiem viņam beidzot izdev

vās iegūt pieticīgu vietu Šveices patentu birojā Bernē. Pildot tieši šo
amatu, 1905. gadā Einšteins uzrakstīja trīs rakstus, kas ne tikai p ie
teica viņu kā vienu no pasaules vadošajiem zinātniekiem, bet bija arī
pamats divu revolūciju sākumam teorētiskajā fizikā, kas laika gaitā
mainīja cilvēku izpratni par laiku, telpu un realitāti.
19. gadsim ta beigās zinātnieki ticēja, ka ir tuvu izsm eļošam
Visuma aprakstam. Viņi pieņēma, ka izplatījums ir piepildīts ar visu
aptverošo mediju,"ēteru". Gaismas stari un radio signāli bija viļņi šajā
ēterā, gluži tāpat kā skaņa ir spiediena viļņi gaisā. Lai šo teoriju pil
nīgotu, bija nepieciešams vēl rūpīgi izmērīt ētera elastības īpašības.
v

So mērījumu veikšanai Hārvarda universitātē tika uzbūvēta Džefersona laboratorija. Lai smalkajiem magnētiskajiem mērījumiem neras
tos pat niecīgākie traucējumi, tajā netika izm antota neviena dzelzs
nagla. T o m ēr plānotāji bija aizmirsuši, ka sarkanbrūnajos ķieģeļos,
no kuriem būvēta laboratorija, kā arī lielākajā daļā Hārvarda universiv

tātes ēku ir ļoti daudz dzelzs. Sī ēka tiek izm antota vēl tagad, tom ēr
hārvardieši nav īsti droši, cik grāmatu izturēs bibliotēkas stāvs, kas arī
celts bez nevienas dzelzs naglas.
Neilgi pirms gadsimtu mijas sāka parādīties atšķirīgi viedokļi

I

s

s

I E S K A T S

R E L A T I V I T Ā T E S

T E O R I J A S

V Ē S T U R Ē

Albert Ein stein ™

Alberts Einsteins 4920. gada.

R

I

E

K

S

T

A

Č

A

U

M

A

L

Ā

Gaisma, kas ceļo cauri eteram

I . I . attēls, augša.

FIKSĒTĀ ĒTERA TEORIJA
Ja gaisma būtu viļņi elastīgā materiālā,
ēterā, tad gaismas ātrums novērotā
jam, kas kosmosa kuģī ceļo pretī gais
mai, šķistu ātrāks

(a)

un lēnāks

(b),

ja

novērotājs ce|otu tajā pašā virzienā kā
gaisma.
1.2. attēls, blakus.
Netika konstatēts, ka gaismas ātrums
Zem es orbītas virzienā un virzienā per
pendikulāri tai būtu atšķirīgs.

6

par visu aptverošo ēteru. Tika gaidīts, ka gaismai cauri ēteram būtu
jāizplatās konstantā ātrumā, taču, ja jūs cauri ēteram ceļotu tajā pašā
virzienā kā gaisma, tās ātrums jums šķistu mazāks, bet, ja ceļotu pre
tējā virzienā nekā gaisma, tās ātrums šķistu lielāks (1.1. att.).
Tomēr daudzie eksperimenti šo pieņēmumu neapstiprināja. Vis
rūpīgāko un precīzāko eksperimentu 1887. gadā veica Alberts Maikelsons un Edvards Morlijs Keisa lietišķo zinātņu skolā Klīvlendā Ohaio
štatā. Viņi salīdzināja gaismas ātrumu divos staros, kas attiecībā viens
pret otru veidoja taisnu leņķi. Tā kā Zeme rotē ap savu asi un riņķo
ap Sauli, mēriekārta pārvietojas cauri ēteram ar mainīgu ātrumu un
virzienu (1.2. att.). Taču Maikelsons un Morlijs neatklāja nekādas at
šķirības diennakts vai gada laikā starp abiem gaismas stariem. Izska
tījās, ka gaisma attiecībā pret novērotāju vienmēr ceļo ar nemainīgu
ātrumu neatkarīgi no tā, cik ātri un kurā virzienā novērotājs pārvie
tojas (1.3. att., 8. lpp.).
Balstoties uz Maikelsona-Morlija eksperimenta rezultātiem, īru
fiziķis Džordžs Ficdžeralds un nīderlandiešu fiziķis Hendriks Lorencs
secināja, ka ķermeņi, kas pārvietojas cauri ēteram, kļūst īsāki un pulk
steņi iet lēnāk. Šī saīsināšanās un pulksteņu ātruma samazināšanās iz
paustos tā, ka novērotāji izmērītu vienādu gaismas ātrumu neatkarīgi
no tā, kā viņi pārvietotos attiecībā pret ēteru. (Ficdžeralds un Lorencs
ēteru joprojām uzskatīja par reālu vielu.) 1905. gadā Einšteins kādā
rakstā uzsvēra: ja nebūtu iespējams noteikt, vai pārvietošanās notiek
cauri telpai, priekšstatam par ēteru nebūtu nozīmes. Viņš nāca klajā ar
postulātu, ka dabas likumiem būtu jāšķiet vienādiem visiem brīvā
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1.3. attēls. GAISM AS ĀTRUM A M ĒRĪŠANA
Maikelsona-Morlija ( Michelson-Morley ) interferom etrā, izman
tojot puscaurlaidīgu spoguli, gaisma no gaismas avota tiek
sadalīta divos gaismas kū|os. Abi gaismas kūļi ce|o taisnā leņķī
attiecībā viens pret otru un tad, no jauna atstarojoties no puscaurlaidīgā spoguļa, savienojas vienā gaismas kūlī. Gaismas, kas
pārvietojas divos virzienos, ātruma atšķirība varētu nozīmēt, ka
viena gaismas kūļa viļņu virsotnes ir ieradušās vienlaikus ar otra
kūļa viļņu ieplakām un irtā s izlīdzinājušas.

Pa labi: Izdevumā Scientific American 1887. gadā publicētās
eksperim enta diagrammas rekonstrukcija.
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kustībā esošiem novērotājiem. Vēl jo vairāk - tiem visiem būtu jāmēra
vienāds gaismas ātrums neatkarīgi no tā, cik ātri tie pārvietojas. Gais
mas ātrums nav atkarīgs no to kustības un ir vienāds visos virzienos.
Tas lika atteikties no pieņēmuma, ka ir universāls lielums, ko
sauc par laiku, kuru vienādi mēra visi pulksteņi. Tā vietā katram būtu
viņa paša personīgais laiks. Divu cilvēku laiki sakristu, ja šie cilvēki
attiecībā viens pret otru būtu miera stāvoklī, bet ne sakristu, ja viņi
kustētos.
To apstiprināja daudzi eksperimenti. Vienā no tiem lidmašīnās
apkārt Zemei pretējos virzienos tika pārvesti divi precīzi ejoši pulk
steņi. A tgriežoties uz Zem es, tie rādīja n edaudz atšķirīgu laiku
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1.4. attēls.
Viena no dvīņu paradoksa ( 1.5. att.,
10. Ipp.) variācijām ir pārbaudīta eks
perimentāli: apkārt Zemei divās lidma
šīnās pretējos virzienos tika pārvesti
divi precīzi ejoši identiski pulksteņi.
Kad tie atkal satikās, pulkstenis, kas
bija lidojis uz austrumiem, rādīja ne
daudz mazāku laiku.

(1.4. att.). Tātad, ja kāds gribētu dzīvot ilgāk, viņam būtu jāturpina
lidot uz austrumiem tā, lai lidmašīnas ātrums summētos ar Zem es
rotācijas ātrumu. Taču niecīgā sekundes daļiņa, ko izdotos vinnēt,
nieks vien būtu salīdzinājumā ar laiku, kas tiktu patērēts, tiesājot
avioreisā piedāvātos ēdienus.
Relativitātes teorijas (kuru sauca tieši tā, jo šī teorija noteica, ka
nozīmīga ir vienīgi relatīva kustība) pamatā bija Einšteina postulāts,
ka dabas likumiem jāšķiet vienādiem visiem novērotājiem, kas atrodas
9
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5. attēls, pa kreisi.
I / N U PARADO KSS
Relativitātes teorijā katram no-

ē "otājam ir savs laika mērs. A rto
3<adrojarms tā saucamais dvīņu
aradokss.

(a)

sns no dvīņiem

dodas

ir : -mā kosmosā ar ātrumu, kas
: gaismas ātrumam

(b)

: "I s

(c).

Viņa

paliek uz Zemes.

~ l <ā kosmosa kuģis atrodas
: I (a) laiks rit lēnāk nekā uz
I r -es palikušajam dvīnim. Tāpēc
r.riežo ties

kosmosa

kuģotājs

H \ e-audzīs, ka viņa brālis (b2)
-: .ecojis vairāk nekā viņš pats.
* i a * i tas šķiet pretēji veselasaprātam, daudzi eksperi•r " :

apliecinājuši, ka pēc šāda

ie liņ a ceļojošais dvīnis patiesi
:*rie z to s

jaunāks

nekā

viņa

- rze\s, pa labi.
< ::- c s a kuģis lido garām Ze■ r -: -reisās puses uz labo ar
<as ir četras piektdaļas
; : i s^as ātruma. Gaismas stars
m

zstarots vienā kabīnes galā

. - r_r_a."Dts otrā galā

(a).

I L : ' ' - novēro cilvēki gan uz Zer: rar kosmosa kuģī. Kosmosa
_ ļ i * -r_"bas dēļ viņi nebūs vienisi~. : : «• lielu attālumu gaisma ir
- _: rēc atstarošanās (b).

L±~J*-'"as arī viņu viedokļiem
: < gs laiks gaismai ir bijis
-iešau s, jo saskaņā ar Einpcstuiātu gaismas ātrums
■r' ‘
š r r le m

ā kustībā esošiem nor konstants.

brīvā kustībā. Daudzus zinātniekus savaldzināja šīs teorijas skaistums
un vienkāršība, taču netrūka arī oponentu. Einšteins bija apgāzis di
vas absolūtās 19. gadsimta zinātnes pamatpatiesības: absolūto miera
stāvokli, ko reprezentēja ēters, un absolūto jeb universālo laiku, ko
mēra visi pulksteņi. Daudzi satraucās par šo jauno koncepciju. "Vai tas
nozīmē," viņi jautāja, "ka viss ir relatīvs, ka nav nekādu absolūtu morāles standartu?" Sīs spraigās diskusijas turpinājās 20. gadsimta div
desmitajos un trīsdesmitajos gados. 1921. gadā Einšteinam piešķīra
Nobela prēmiju, taču tas, pēc viņa paša domām, bija par salīdzinoši
mazāk nozīmīgu darbu, kas turklāt bija veikts jau 1905. gadā. Relati
vitāte tajā nemaz netika pieminēta, jo tā tika uzskatīta par pārāk pret
runīgu jautājumu. (Es vēl joprojām saņemu divas trīs vēstules nedēļā,
kurās apgalvots, ka Einšteins ir kļūdījies.) Lai kā arī būtu, relativi
tātes teorija zinātnieku aprindās ir guvusi atbalstu visā pilnībā, un tās
teorētiskie paredzējumi pārbaudīti neskaitāmos eksperimentos.
Relativitātes teorijā ļoti svarīga ir saistība starp masu un enerģiju.
No Einšteina postulāta, ka gaismas ātrumam būtu jāšķiet vienādam
ikvienam novērotājam, izrietēja, ka nekas nevar pārvietoties ātrāk
v

11

£=Mc2-

V

I

S

U

M

S

R

I

E

K

S

T

A

Č

A

U

M

A

L

A

1.7. attēls.

par gaismu. Ja, lietojot enerģiju, mēģina kaut ko paātrināt —vai tā
būtu daļiņa vai kosmosa kuģis - , tā masa pieaug, līdz ar to kļūst grū
tāk piešķirt vēl lielāku paātrinājumu. Paātrināt daļiņu līdz gaismas
ātrumam būtu neiespējami, jo tas prasītu bezgalīgu enerģijas dau
dzumu. Masa un enerģija ir ekvivalentas, ko ataino Einšteina slavenais
vienādojums E=mc2. Tas, iespējams, ir vienīgais fizikas vienādo
jums, kuru var atrast attēlotu pat uz māju sienām (1.7. att.). N ozī
mīga bija atziņa, ka, sašķeļot urāna atoma kodolu divos kodolos ar
nedaudz mazāku kopējo masu, izdalītos milzīgs daudzums enerģijas
(sk. 1.8. att., 14. - 15. lpp.).
1939. gadā grupa zinātnieku, kas nojauta pasaules kara tuvo
šanos, pārliecināja Einšteinu pārvarēt viņa pacifistiskos sirdsapziņas
pārmetumus un atbalstīt vēstuli ASV prezidentam Rūzveltam, aici
not Amerikas Savienotās Valstis sākt kodolpētījumu programmu.
Tika sākts Manhatanas projekts, un 1945. gadā pār Hirosimu un
Nagasaki eksplodēja atombumbas. Einšteinam vairākkārt ir pārmesta
atombumbas radīšana, jo viņš atklāja saistību starp masu un enerģiju,
12
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I 939.

bet tas būtu tāpat, kā Islūtonam uzvelt atbildību par aviokatastrofām
:āpēc ka viņš atklāja gravitāciju. Einšteins pats nepiedalījās Manha:anas projektā un bija satriekts par atombumbas nomešanu.
Pēc apvērsumu fizikā izraisījušo darbu publicēšanas 1905. gadā
Einšteins savu zinātnisko reputāciju bija nostiprinājis. Taču tikai
909. gadā viņam piedāvāja vietu Cīrihes universitātē, kas viņam ļāva
ram est Šveices patentu biroju. Pēc diviem gadiem viņš pārgāja strā
dāt uz Prāgas Vācu universitāti, bet jau 1912. gadā atgriezās Cīrihē,
Cīrihes Federālajā politehniskajā augstskolā. Par spīti lielākajā Eiropas
V

dalā, pat universitātēs, izplatītajam antisemītismam, Einšteins bija

GADĀ

"Pateicoties Žolio
(Joliot) Francijā, kā
arī Fermī (Fermi) un
Scilarda (Szilard) ASV
pētījumiem, pēdējo
četru mēnešu laikā esam
secinājuši,, ka varētu
būt iespējams izraisīt
ķēdes kodolreakciju
lielā urāna masā, kā
dēļ rastos liela apjoma
spēks un liels daudzums
rādijam līdzīgu elementu.
Tagad tas šķiet gandrīz
droši, un to varētu
paveikt jau tuvākajā
nākotnē.
Šis jaunais fenomens
veicinātu arī bumbu
radīšanu, un ir iespē
jams iztēloties — lai
gan tas nav tik droši — ,
ka tādējādi varētu tikt
radītas ļoti spēcīgas
jauna tipa bumbas."

•.uvis par ļoti pieprasītu zinātnieku. Piedāvājumi bija no Vīnes un
Utrehtas, taču viņš izvēlējās pētnieka vietu Prūsijas Zinātņu akadē
mijā Berlīnē, jo tas viņu atbrīvoja no lektora pienākumiem. U z Bēr
im viņš pārcēlās 1914. gada aprīlī, un drīz vien viņam pievienojās
arī sieva un abi dēli.
Tā kā laulībā jau ilgāku laiku bija valdījušas nesaskaņas, viņa
ģimene drīz atgriezās Cīrihē. Kaut arī Einšteins ģimeni palaikam
13
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1.8. attēls.

KODOLU SAITES ENERĢIJA
Atoma kodolus veido protoni
un neitroni, ko kopā satur stipra
mijiedarbība. Taču kodola masa
vienmēr ir mazāka nekā tā atse
višķo protonu un neitronu masu
summa. Atšķiribas mērs ir kodola
saites enerģija, kas satur kodolu
kopā. Šo saites enerģiju var ap
rēķināt no Einšteina vienādojuma:
kodola saites enerģija - A m c2,
kur Am ir kodola masas un tā at
sevišķo sastāvdaļu masu summas
starpība.
Iznīcinošo eksplozīvo

kodol

ieroča spēku rada tieši šī poten
ciālās enerģijas atbrīvošanās.
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apmeklēja, viņš visbeidzot nolēma šķirties. Vēlāk Einšteins apprecē
ja savu māsīcu Elzu, kas dzīvoja Berlīnē. Fakts, ka kara gadus viņš
pavadīja viens, bez ikdienas rūpēm par kādu, varētu būt viens no
iemesliem, kāpēc šis periods viņam bija tik ražīgs zinātnes jomā.
Kaut arī relativitātes teorija labi saskanēja ar elektrības un magnē
tisma likumiem, tā nebija savienojama ar Ņūtona gravitācijas likumu.
Saskaņā ar šo likumu, mainot matērijas sadalījumu kādā telpas apga
balā, arī visur citur Visumā tūdaļ būtu jūtamas izmaiņas gravitāci
jas laukā. Tas nozīmētu, ka būtu iespējams nosūtīt signālus ātrāk par
gaismu (ko nepieļauj relativitātes teorija),- lai definētu "tūlītējas izmai
ņas", bija nepieciešams arī, lai eksistētu absolūts jeb universāls laiks,
no kā relativitātes teorijā atteicās par labu personīgajam laikam.
Jau 1907. gadā, strādājot patentu birojā Bernē, Einšteins apzi
nājās šo problēmu, taču nopietni viņš tai pievērsās tikai Prāgā 1911.
gadā. Viņš saprata, ka starp paātrinājumu un gravitācijas lauku ir
cieša saistība. Cilvēks, kas atrastos slēgtā kabīnē, piemēram, liftā,
nevarētu pateikt, vai kabīne ir miera stāvoklī Zemes gravitācijas
laukā vai arī raķete to nes arvien tālāk kosmosā. (Tā kā Einšteins ne
bija redzējis filmu Star Trek, viņš drīzāk iztēlojās cilvēkus liftā, nevis
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1.9. attēls.
Novērotājs, kas atrodas kabīnē, ne
spēj pateikt, vai atrodas stacionārā liftā
uz Zem es (a) vai ari ar pieaugošu āt
rumu traucas izplatījumā (b).
Ja raķetes motors ir izslēgts (c), no
vērotājam ir tāda pati sajūta, it kā atro
doties uz Zem es brīvi krītošā liftā (d).

16

kosmosa kuģī.) Taču paatrinajums vai arī brīvais kritiens lifta šahta
nevarētu turpināties visai ilgi, jo drīz vien pārsteigtu kāda katastrofa
(1.9. att.).
Ja Zem e būtu plakana, varētu vienlīdz labi sacīt, ka ābols u z 
krita Ņūtonam uz galvas gravitācijas dē| vai arī tāpēc, ka Ņūtons un
Zemes virsma paātrinājumā lidoja augšup (1.10. att.). Taču ekviva
lence starp paātrinājumu un gravitāciju, šķita, neattiecas uz apaļu Z e 
mi - cilvēkiem pretējās pasaules pusēs būtu jālido pretējā virzienā,
vienlaikus paliekot konstantā attālumā citam no cita (1.11. att.).
Taču, atgriežoties Cīrihē 1912. gadā, Einšteinam nāca apjausma,

ka šī ekvivalence būtu patiesa, ja laiktelpas ģeometrija būtu izliekta,
nevis plakana, kā tika uzskatīts.
Viņš iztēlojās, ka laiktelpu izliec masa un enerģija, vienīgi vēl
iānoskaidro, kādā veidā. Āboli vai planētas cauri laiktelpai cenšas pār
vietoties maksimāli taisnvirziena kustībā, taču to trajektorijas šķistu
izliektas gravitācijas lauku ietekmē, tāpēc ka laiktelpa ir izliekta
1.12. att.).
Einšteina draugs Marsels Grosmanis (Marcel Grossmann) palīdzēja
viņam iepazīties ar izliekto telpu un virsmu teoriju, ko bija izstrādājis
Georgs Fridrihs Rīmanis (Georg Friedrich Riemann). Taču Rīmaņa teorijā

Ja Zeme būtu plakana ( 1. 10. att.), va
rētu sacīt: ābols uzkrita Ņūtonam uz
galvas gravitācijas dē| vai arī tāpēc, ka
Zeme un Ņūtons paātrinājumā lidoja
augšup. Šī ekvivalence nebija attiecinā
ma uz sfērisko Zemi ( I . I I . att.), jo cil
vēki pretējās pasaules pusēs arvien at
tālinātos cits no cita. Einšteins atrisināja
šo problēmu, pieņemot, ka telpa un
laiks ir izliekti.
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1.12. attēls. LAIKTELPAS IZLIEKUMI
Paātrinājums un gravitācija var būt ek
vivalenti vienīgi tad, ja masīvi ķermeņi
izliec laiktelpu, līdz a rto izliecot blakus
esošo objektu trajektorijas.
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bija pieminēta vienīgi izliekta trīsdimensionāla telpa. Einsteins
papildināja Rīmaņa teoriju, apgalvojot, ka izliekta ir četrdimensionālā laiktelpa. Einsteins un Grosmanis 1913. gadā izvirzīja
hipotēzi, k ^ ta s, ko uzskata par gravitācijas spēkiem, patiesībā ir
izliektās laiktelpas "blakusparādības". Taču Einšteina kļūdas dēļ
(kurš arī bija tikai cilvēks un mēdza arī kļūdīties) viņi nespēja atrast
vienādojumu, kas izteiktu laiktelpas izliekuma attiecību pret tajā
esošo masu un enerģiju. Šo problēmu Einšteins turpināja risināt
Berlīnē, kur viņu netraucēja mājas rūpes un neiespaidoja karš, līdz
beidzot 1915. gada novembrī atrada pareizos vienādojumus. Viņš
savas idejas bija apspriedis ar matemātiķi Dāvidu Hilbertu (Hilbert),
apmeklējot Getingenes universitāti 1915. gada vasarā. Hilberts bija
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atradis tos pašus vienādojumus dažas dienas pirms Einšteina. Tomēr
Hilberts pats atzina, ka visi nopelni par jauno teoriju pienākas
Einšteinam, jo ideja saistīt gravitaciju ar laiktelpas izliekšanos
piederēja Einšteinam. Pateicoties civilizētajai Vācijas tālaika sabiedribai, šādas zinātniskās diskusijas un domu apmaiņas varēja netraucēti
turpināties pat kara laikā. Tas bija krasā pretstatā nacistu ērai div
desmit gadu vēlāk.
Lai nodalītu no sākotnējās speciālās relativitātes teorijas, kurā
nebija ietverta gravitācija, jauno izliektās laiktelpas teoriju nosauca
par vispārīgo relativitātes teoriju. Šī jaunā vispārīgās relativitātes teo
rija negaidīti apstiprinājās, kad 1919. g ^ ļā britu ekspedīcija novē
roja Saules aptumsumu Rietumāfrikā. Tobrīd Saulei ļoti tuvu atradās
kāda zvaigzne, un tika novērots, ka Saules masas ietekmē zvaigznes
gaismas stars nedaudz noliecās (1.13. att.). Tas tieši pierāda, ka telpa
un laiks ir izliekti, un izraisīja vislielākās izmaiņas mūsu izpratnē par
Visumu, kurā mēs dzīvojam, kopš Eiklīds 4. gadsimta beigās pirms
Kristus sarakstīja savu darbu Ģeometrijas elementi.
Einšteina vispārīgā relativitātes teorija pārveidoja telpu un laiku
no pasīva fona, kurā norisinās notikumi, par aktīviem Visuma dinami
kas dalībniekiem. Taču no tā izrietēja liela problēma, kas 21. gadsimtā
19
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1.13. attēls. GAISMAS IZLIEKUMI
Gaisma no zvaigznes, kas atrodas relatīvi tuvu Saulei, tiek noliekta līdzīgi, kā Saules
masa izliec laiktelpu

(a). Tas

rada nelielu nobīdi zvaigznes atrašanās stāvoklī, kā tas iz

skatās uz Zemes stāvošam novērotājam

(b). To var novērot Saules aptumsuma laikā.

joprojām ir fizikas priekšplānā. Visums ir piepildīts ar matēriju, un
matērija savērpj laiktelpu tā, ka ķermeņi tuvojas cits citam. Einšteins
konstatēja, ka viņa vienādojumiem nebija atrisinājuma, kas aprak
stītu statisku, laikā nemainīgu Visumu. Einšteins neatteicās no šāda
mūžīga Visuma, kam viņš un lielākā daļa viņa laikabiedru ticēja, bet
gan pārveidoja vienādojumus, pievienojot matemātisku palīglīdzekli kosmoloģisko konstanti, kas savērpj laiktelpu pretējā virzienā tā, ka
ķermeņi attālinās cits no cita. Kosmoloģiskās konstantes atgrūšanās
spēks kompensēja matērijas savstarpējās pievilkšanās spēku, tādējādi
pieļaujot Visumam statisku risinājumu. Tā bija viena no teorētiskās
fizikas lielākajām neizmantotajām iespējām. Ja Einšteins nebūtu at
kāpies no saviem sākotnējiem vienādojumiem, viņš būtu varējis pa
redzēt, ka Visumam vai nu jāizplešas, vai jāsaraujas. Iespēja, ka
Visums laika gaitā varētu mainīties, netika nopietni ņemta vērā līdz
1920. gadā ar Vilsona kalna observatorijas 100 collu (2,54 m) tele
skopu veiktajiem novērojumiem.
Tajos atklājās: jo tālāk no mums atrodas citas galaktikas, jo āt
rāk tās no mums attālinās. Visums izplešas, un attālums starp jeb
kurām divām galaktikām pastāvīgi palielinās (1.14. att., 22. lpp.). Pēc
šā atklājuma, lai iegūtu statisku risinājumu Visumam, kosmoloģiskā
konstante vairs nebija nepieciešama. Kosmoloģisko konstanti
Einš^ins vēlāk nosauca^par sava mūža lielāko muļķību. Taču tagad
šķiet, ka tā varētu arī nebūt kļūda,- pēdējie novērojumi, kas aprakstīti
3. nodaļā, apliecina, ka neliela kosmoloģiskā konstante patiesi varētu
eksistēt.
■
Vispārīgā relativitātes teorija pašos pamatos mainīja diskusiju
par Visuma pirmsākumu un likteni. Statisks Visums būtu varējis eksis
tēt mūžīgi vai arī tikt radīts tā pašreizējā formā kādā brīdī pagātnē.
Turpretī, ja galaktikas tagad attālinās cita no citas, tas nozīmē, ka tās
agrāk bijušas cita citai tuvāk. Pirms aptuveni piecpadsmit miljardiem
gadu tās visas ir "sēdējušas" cita citai virsū, un blīvums ir bijis ļoti liels.
21
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1.14. attēls.
Galaktiku novērojumi liecina, ka Vi
sums izplešas: attālums starp gandriz
jebkurām divām galaktikām palielinās.
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Katoļu priesteris Žoržs Lemetrs šo stāvokli nodēvēja par "pirmatomu".
Viņš pirmais centās noskaidrot, kas notika Visuma dzimšanas brīdī,
ko mēs tagad dēvējam par Lielo sprādzienu.
Einšteins, šķiet, Lielo sprādzienu nekad neuztvēra visai nopietni.
Viņš, visticamāk, domāja, ka vienkāršotais Visuma modelis, kurā Vi
sums vienmērīgi izplešas, ciestu neveiksmi, ja varētu izsekot galak
tiku kustībām atpakaļ laikā, un ka nelielās galaktiku sānu novirzes
liktu tām paiet cita citai garām, nevis satikties vienā punktā. Viņš
uzskatīja, ka Visumam pirms tam varētu būt bijusi kontrakcijas
(saraušanās) * z e , ko pec tam nomainījusi šabrīža izplešanas faze ar
visai mērenu Visuma blīvumu. Taču tagad mēs zinām: lai agrīnā Vi
suma kodolreakcijās tiktu saražoti tāda apjoma vieglie elementi, kā
mēs novērojam ap mums, blīvumam būtu bijis jābūt vismaz vienai
tonnai uz kubikcentimetru un temperatūrai - desmit miljardi grādu.
Arī kosmiskā reliktstarojuma novērojumi apliecināja, ka blīvums reiz
ir bijis 100 miljardi biljonu biljonu biljonu biljonu biljonu (1 ar 71 nulli
aiz tā) tonnu uz kubikcentimetru. Mēs tagad arī zinām: Einšteina
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vispārīgā relativitātes teorija nepieļauj, ka Visums varētu pārlēkt no

Vilsona kalna observatorijas 400

saraušanās fāzes uz pašreizējo izplešanās fāzi. Otrajā nodaļā varēsiet

collu (2,54 m) Hūkera teleskops.

lasīt, kā mums ar Rodžeru Penrouzu izdevās pierādīt, ka vispārīgā
relativitātes teorija nosaka: Visums ir sācies Lielajā sprādzienā. T ā 
tad, kaut arī Einšteins pats nekad nevarēja samierināties ar šo domu,
viņa teorija paredz, ka laikam ir bijis sākums.
Vēl vairāk Einšteins nevēlējās piekrist vispārīgās relativitātes
teorijas atziņai, ka masīvajām zvaigznēm nienāk gals. Tas notiek,
kad tās beidz eksistēt, vairs nespējot racft pietiekami daucte kar
stuma, lai kompensētu savu gravitācijas spēku, kas liek tām sarauk
ties. Einšteins domāja, ka šādas zvaigznes pie kāda galīga stāvokļa
vairs nesarauksies, taču mēs tagad zinām, ka zvaigznēm, kuru masa
vismaz divas reizes pārsniedz Saules masu, nav galīgā stāvokļa. Š ā 
das zvaigznes turpina sarukt, līdz kļūst par melnajiem caurumiem —
laiktelpas reģioniem, kas ir tik ļoti izliekti, ka gaisma nespēj no tiem
izkļūt (1.15. att.).
M ēs ar Penrouzu pierādījām, ka vispārīgā relativitātes teorija
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1.15. attēls.
Kad masīva zvaigzne iztērē tās kodoldegvielu, tā zaudē karstumu un sa
rūk. Laiktelpas izliekums k|ūst tik liels,
ka rodas melnais caurums, no kura
gaisma nespēj izkļūt. Melnā cauruma
iekšienē laiks beidz eksistēt.
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nosaka: laikam melnā cauruma iekšienē pienāk beigas - gan pašai
zvaigznei, gan jebkuram neveiksmīgam astronautam, kam gadītos
tajā iekrist. Taču gan laika sākums, gan beigas ir reģioni, kurus, izman
tojot vispārīgās relativitātes teorijas vienādojumus, nav iespējams
definēt. Tādējādi šī teorija nevarēja paredzēt, kam būtu jārodas
Lielajā sprādzienā. Daži to saskatīja kā norādījumu Dieva brīvajai iz
vēlei iesākt Visumu tādā veidā, kā Viņam labpatīk, taču citi (arī es)
uzskatīja, ka Visuma sākumā ir bijuši tie paši likumi, kas ir spēkā ci
tos gadījumos. Kā redzēsim 3. nodaļā, mums ir izdevies nedaudz pie
tuvoties šim mērķim, taču visaptverošas izpratnes par Visuma pirm
sākumu mums vēl nav.
Iemesls, kāpēc Lielais sprādziens kļuva par vispārīgās relativi
tātes teorijas klupšanas akmeni, bija tas, ka tā nebija savienojama ar
kvantu teoriju - otru lielāko 20. gadsimta sākuma apvērsumu fizikā.
Pirmais solis uz kvantu teoriju tika sperts 1900. gadā, kad Makss
Planks Berlīnē atklāja, ka ķermeņa, kurš kvēlo sarkanā krāsā, izsta
rotais starojums būtu izskaidrojams, ja gaismu varētu emitēt vai ab
sorbēt vienīgi tad, kad tā nāktu mazās porcijās, tā sauktajos kvantos.
Vienā no 1905. gadā izdotajiem rakstiem, kas izraisīja apvērsumu zi
nātnē, strādājot patentu birojā, Einšteins pierādīja, ka Planka kvantu
hipotēze izskaidrotu tā saucamo fotoelektrisko efektu - veidu, kā
noteikti metāli atdod elektronus, kad uz tiem krīt gaisma. Tas ir mūs
dienu gaismas detektoru un televīzijas kameru pamatā, un tieši par
šo darbu Einšteinam piešķīra Nobela prēmiju fizikā.
Vēl 20. gadsimta divdesmitajos gados Einšteins turpināja darbu
ar kvantiem, taču viņu ļoti satrauca darbs, ko veica Verners Heizenbergs (W e rn e r H eisenberg ) K openhāgenā, Pols Diraks (P a u l D ir a c )
Kembridžā un Ervīns Srēdingers (E rvin Schrödinger) Cīrihē, kas bija
izveidojuši jaunu realitātes ainu - kvantu mehāniku. Saskaņā ar to
mikrodaļiņām vairs nepiemita noteikta atrašanās vieta un ātrums. Jo
precīzāk tika noteikta daļiņas atrašanās vieta, jo neprecīzāk bija
iespējams izmērīt tās ātrumu un otrādi. Einšteinu biedēja šis neno
teiktības, neparedzamības elements dabas pamatlikumos, tāpēc
viņš nekad visā pilnībā nepieņēma kvantu mehāniku. Viņa attieksmi
V
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Albert Einstein™

Alberts Einšteins ar viņu atveidojošu
marioneti neilgi pēc ierašanās
Amerikā.
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pret to izsaka viņa slavenais teiciens: "Dievs nespēlējas ar metamo
kauliņu." Lielākā daļa citu zinātnieku turpretī bija pārliecināti par
jaunatklāto kvantu likumu patiesumu, tāpēc ka tie izskaidroja dau
dzus agrāk par mistiskiem uzskatītus fenomenus un lieliski atbilda
iepriekšējiem novērojumiem. Kvantu mehānika ir pamatā moderna
jiem atklājumiem ķīmijā, molekulārajā bioloģijā un elektronikā. Bez
tās nebūtu attīstījušās tehnoloģijas, kas ir pārveidojušas pasauli
pēdējo piecdesmit gadu laikā.
1932. gada decembrī, nojaušot, ka nacisti un Hitlers drīz nāks
pie varas, Einšteins pameta Vāciju un atteicās no Vācijas pilsonības,
pēdējos divdesmit dzīves gadus pavadot Prinstonas Padziļināto pē
tījumu institūtā Ņūdžersijā.
Vācijā nacisti sāka vajāšanas kampaņu pret "jūdu zinātni" un
daudzajiem Vācijas zinātniekiem ebrejiem,- tas ir viens no iemes
liem, kāpēc Vācija nespēja uzbūvēt atombumbu. Einšteins un rela
tivitātes teorija bija šīs kampaņas principiālie mērķi. Kad Einšteins
uzzināja, ka ir izdota grāmata "100 autori pret Einšteinu", viņš sacī
ja: "Kāpēc simts? Ja man nebūtu taisnības, pietiktu ar vienu." Pēc
Otrā pasaules kara viņš aicināja alianses spēkus izveidot pasaules
valdību, kas kontrolētu atombumbu ražošanu. 1948. gadā Einšteinam piedāvāja kļūt par jaunās Izraēlas valsts prezidentu, taču viņš
atteicās. Viņš reiz sacīja: "Politika ir vienam mirklim, bet vienādo
jums - visai mūžībai." Einšteina vispārīgās relativitātes teorijas
vienādojumi ir viņa labākā epitāfija un piemineklis. Tie pastāvēs tik
pat ilgi, cik Visums.
Pēdējo simt gadu laikā pasaule ir mainījusies
daudz krasāk nekā jebkurā no agrākajiem gad
simtiem. Iemesls nav bijis jaunās politiskās vai
ekonomiskās doktrīnas, bet gan plašie tehno
loģiskie jauninājumi, kuri bija iespējami, patei
coties sasniegumiem dabas pamatlikumu izpētē.
Kurš gan labāk nekā Alberts Einšteins varētu sim
bolizēt šos sasniegumus?

Albert E in stein ™

1.

NODAĻA

LAIKA

FORMA

Einšteina vispārīgā relativitātes teorija piešķir laikam jo m u .
K o par to saka kvantu teorija ?
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Vai apmest loku ir |oti
sarežģīti vai pat neiespējami?

2.1. attēls. LAIKA MODELIS KĀ DZELZCEĻA SLIEDES
Vai laiks ir kā taisnas sliedes, kas ved tikai vienā virzienā nākotnē, vai varbūt tas var apmest loku, pievienojoties gal
venajām sliedēm kādā no iepriekšējām pārmijām?
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AS IR LAIKS? VAI TĀ IR MŪŽĪGA STRAUME, KAS AIZSKALO

K

prom mūsu sapņus, kā teikts senā baznīcas dziedājumā?
Vai tās ir dzelzceļa sliedes? Varbūt tam ir loki un atzari, un
jūs varat ne vien virzīties uz priekšu, bet arī atgriezties iepriekš
stacijā (2.1. att.).
19. gadsimta autors Čārlzs Lems rakstīja: "Nekas mani nemul
sina vairāk par laiku un telpu. Un tomēr nekas mani neuztrauc
m azāk par laiku un telpu tāpēc, ka es nekad par to nedomāju."
Vairākums no mums par laiku un telpu, lai kas tie arī būtu, sevišķi
nesatraucas, tomēr dažkārt mēs visi uzdodam jautājumu - kas ir
laiks, kā tas sākās un kurp mūs ved?
Manuprāt, jebkurai nopietnai zinātniskai teorijai, vai tā būtu
par laiku vai kādu citu jēdzienu, ir jābalstās uz visvairāk izman
toto zinātnes filosofiju - Karla Popera un citu zinātnieku radīto
pozitīvisma pieeju. Saskaņā ar šo domāšanas veidu zinātniska
teorija ir matemātisks modelis, kas apraksta un apkopo mūsu veik
tos novērojumus. Lai teoriju varētu atzīt par labu, tai, balstoties
uz dažiem vienkāršiem postulātiem, jāapraksta plašs parādību
spektrs un jāveic paredzējumi, kurus var pārbaudīt. Ja paredzējumi
saskan ar novērojumiem, teorija iztur pārbaudījumu, lai gan tās pa
reizību pierādīt nevar nekad. Turpretī, ja novērojumi nesaskan ar
paredzējumiem, no teorijas ir vai nu jāatsakās, vai tā jāpārveido.
(Vismaz tā tam būtu jānotiek. Praksē cilvēki bieži apšauba novē
rojumu precizitāti un novērotāju godprātību un morālās vērtības.)
Ja jūs, tāpat kā es, ieņemat pozitīvisma nostādni, jūs nevarat atbil
dēt, kas ir laiks. Jūs varat vienīgi aprakstīt laika matemātisko m o
deli, kas atzīts par ļoti labu, un pateikt, kādus paredzējumus šis
modelis ļauj veikt.
31
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2.2. attēls.
Ņūtona laiks
bija nodalīts no
telpas, it kā tās
būtu dzelzceļa
sliedes, kuras
abos virzienos
ietiecas bezgalībā.

Izaks Ņūtons savā
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Izaks Ņūtons savu laika un
telpas matemātisko modeli
publicēja pirms vairāk nekā
300
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gadiem.

gadā izdotajā darbā D abas filosofijas
matemātiskie principi (P rin cipia M athem atica) deva mums pirmo laika un
telpas matemātisko modeli. (Ņūtons tobrīd pildīja Lūkasa matemā
tikas profesora amatu Kembridžas universitātē. Pašlaik viņa darba
krēsls ir atvēlēts man, vienīgi tajā laikā tas vēl nebija elektroniski
aprīkots.) Ņūtona modelī laiks un telpa bija fons, kurā risinājās no
tikumi, kas neietekmēja ne laiku, ne telpu. Laiks bija nodalīts no tel*
pas, un to salīdzināja ar vienkāršu līniju vai dzelzceļa sliedēm, kas ir
bezgalīgas abos virzienos (2.2. att.). Laiku uzskatīja par mūžīgu - tas
vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Turpretī par fizisko Visumu, vairāk
vai mazāk līdzīgu tā pašreizējam stāvoklim, vairākums cilvēku
domāja, ka tas radīts tikai pirms dažiem tūkstošiem gadu. Tas ne
deva mieru daudziem filosofiem, arī vācu domātājam Imanuelam
Kantam. Ja Visums tik tiešām tika radīts, tad kāpēc līdz tā radīšanai
bija bezgalīgi ilgi jāgaida? Taču, ja Visums ir pastāvējis mūžīgi,
kāpēc viss, kas varēja notikt, jau nav noticis un Visuma vēsture nav
beigusies? Bet vēl neizskaidrojamāk ir - kāpēc Visums nav sasnie
dzis termisko līdzsvaru, kur visam būtu vienāda temperatūra?
1687.
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2.3. attēls. LAIKA FORMA UN VIRZIENS
Einšteina relativitātes teorija rāda, ka

izliekt telpu, neiesaistot arī laiku. T ā

laiks un telpa ir savstarpēji sarežģīti

dējādi laikam ir forma. Tom ēr šķiet, ka

vienoti, kas saskan ar daudzu eksperi

tam

mentu

motīvēm šajā attēlā.

rezultātiem.

N av

iespējams

ir tikai viens virziens, kā loko
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2.4. attēls.
GUMIJAS LOKSNES A N A LO Ģ IJA
Lielā lode centrā attēlo masīvu ķer
meni, piemēram, zvaigzni. Lodes svars
ieliec loksnes virsmu tās tuvumā. Šis
ieliekums ietekmē mazo lodīšu gaitu,
un tās riņķo ap lielo lodi līdzīgi kā pla
nētas gravitācijas laukā pa orbītām ap
zvaigzni.
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Kants šo problēm u nosauca par "tīrā prāta antinomiju" (p re t
runu), jo tā šķita loģiska pretruna, kurai nav atrisinājuma. T o m ēr
pretruna tā bija vienīgi Ņ ū to n a m atemātiskā modeļa kontekstā,
kurā laiks bija bezgalīga līnija, kas nav atkarīga no tā, kas notiek
Visumā. Tomēr, kā mēs redzējām 1.nodaļā, 1915. gadā Einšteins pie
dāvāja pilnīgi jaunu m atem ātisko modeli - vispārīgo relativitātes
teoriju. Turpm ākajos gados mēs esam pievienojuši dažas jaunas
atziņas, taču mūsu laika un telpas modelis joprojām balstās uz
Einšteina idejām. Sajā un nākamajās nodaļās tiks aprakstīts, kā
V

mūsu izpratne ir attīstījusies kopš Einšteina revolucionārā darba.
Tas būs stāsts par daudzu cilvēku veikumu, un es esmu lepns arī
par savu nelielo ieguldījumu.
Vispārīgā relativitātes teorija trim telpas dimensijām pievieno
34

laika dimensiju, izveidojot tā saucamo laiktelpu (sk. 33. lpp.,
2.3. att.). Teorijas aprakstā ietverta arī gravitācija, uzskatot, ka ma
tērijas un enerģijas sadalījums Visumā izliec un izkropļo laiktelpu,
padarot to neviendabīgu. O bjekti šajā laiktelpā cenšas saglabāt
taisnvirziena kustību, bet laiktelpas izliekuma dēļ arī to ceļi ir iz
liekti. O bjekti ceļo tā, it kā tos iespaidotu gravitācijas lauks.
Kā vienkāršotu analoģiju, kuru gan nevajadzētu uztvert
pārāk burtiski, iedomājieties gumijas loksni. N ovietojiet uz tās
lielu lodi, kas attēlos Sauli. Lodes svars spiedīs uz loksni un ielieks
to šīs "Saules" tuvumā. Ja jūs uz loksnes ripināsiet mazākas lodītes,
tās nepārripos vis loksnei pāri, bet gan sāks riņķot ap smago lodi,
tāpat kā planētas riņķo orbītās ap Sauli (2.4. att.).
Sī analoģija ir nepilnīga, jo tajā izliekts ir tikai telpas divdimensiju sektors (gumijas loksnes virsma) un, tāpat kā Ņ ūtona
teorijā, laiks nav skarts. T om ēr vispārīgajā relativitātes teorijā, kā
liecina daudzie eksperimenti, laiks un telpa ir nesaraujami saistīti.
Nav iespējams izliekt telpu, neiesaistot arī laiku. Tādējādi laikam
ir forma.
Telpas un laika izliekšanās vispārīgajā relativitātes teorijā
pārvērš tos no pasīva fona, kurā noris notikumi, aktīvos, dina
miskos notikumu dalībniekos. Saskaņā ar Ņ ūtona teoriju, kur laiks
pastāvēja neatkarīgi ne no kā, jūs varētu jautāt: "Ko Dievs darīja,
pirms Viņš radīja Visumu?" Kā uzsvēra svētais Augustīns, par to
nevajadzētu jokot, kā darīja vīrs, kurš teica: "Viņš gatavoja elli
tiem, kas rok pārāk dziļi." Tas ir nopietns jautājums, uz kuru atbildi
cilvēki ir meklējuši gadsimtiem ilgi. Svētais Augustīns uzskatīja,
ka Dievs pirms paradīzes un Zemes radīšanas nedarīja neko. Patie
sībā šie uzskati ir ļoti tuvi mūsdienu idejām.
Turpretī vispārīgajā relativitātes teorijā laiks un telpa nepastāv
neatkarīgi no Visuma vai viens no otra. Tos var noteikt ar dažādiem
mērījumiem Visumā, piemēram, ar kvarca kristāla vibrāciju skaitu
pulkstenī vai lineāla garumu. Tādējādi laikam, kas šādā veidā
definēts Visuma ietvaros, ir jābūt minimālai un maksimālai vērtībai,
citiem vārdiem - sākumam un beigām. Būtu bezjēdzīgi vaicāt, kas
notika pirms sākuma vai pēc beigām, jo šādi laika punkti nebūtu
definēti.
Svarīgi, protams, bija konstatēt, vai vispārīgās relativitātes

Svētais Augustīns , 5. gadsimta
domātājs, kurš uzskatīja, ka
pirms pasaules sākuma laiks
nepastāvēja.
Lappuse no D e C iv ita te D ei
(D ieva pilsēta), 12. gadsimts.
Laurenciām s bibliotēka, Florence.
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teorijas matemātiskais modelis paredz, ka Visumam un laikam ir
sākums vai beigas. Daudzi teorētiskās fizikas pārstāvji, Einšteinu
ieskaitot, uzskatīja, ka laikam ir jābūt bezgalīgam abos virzienos.
Pretējā gadījumā tiktu uzdoti kutelīgie jautājumi par Visuma radī
šanu, kas zinātnei, šķiet, nav jārisina. Lai gan bija zināmi Einšteina
vienādojumu atrisinājumi, kuros laikam bija sākums vai beigas, tiem
visiem piemita īpaši nosacījumi/ viens no tiem bija simetrija. Tika
uzskatīts, ka reālā ķermenī, kas sabrūk pats no savas gravitācijas,
matērijas spiediens vai sāņus novirze novērstu visas matērijas sa
brukšanu vienā punktā, kurā būtu bezgalīgs blīvums. Līdzīgi, ja
jūs atpakaļ laikā izsekotu Visuma izplešanās vēsturei, jūs atklātu,
ka visa Visuma matērija neradās no viena punkta ar bezgalīgu blī
vumu. Šādu punktu ar bezgalīgu blīvumu sauc par singularitāti, un
tas būtu laika sākums vai beigas.
1963. gadā divi krievu zinātnieki - Jevgeņijs Lifšics un Izaks
Halatņikovs paziņoja par savu pierādījumu, ka visos Einšteina
vienādojumu risinājumos, kuros parādās singularitāte, matērija un
ātrums ir īpašā sakārtojumā. Iespēja, ka atrisinājumam, kas attēlo
mūsu Visumu, būtu šāds īpašs sakārtojums, faktiski līdzinājās
nullei. Gandrīz visi risinājumi, kuri varētu atainot Visumu, izvairī
tos no singularitātes ar bezgalīgu blīvumu. Pirms laikmeta, kurā
Visums izpletās, bija jābūt sašaurināšanās fāzei, kurā matērija satu
vinājās, bet nesadūrās pati ar sevi un tad atkal attālinājās paš
reizējā izplešanās fāzē. Ja tas tā patiešām bija, tad laiks turpināsies
mūžīgi, no bezgalīgas pagātnes bezgalīgā nākotnē.
N e visus pārliecināja Lifšica un Halatņikova argumenti. Rodžers Penrouzs un es izmantojām citu pieeju, kura balstījās nevis
uz risinājumu detalizētu izpēti, bet gan uz laiktelpas globālo struk
tūru. Vispārīgajā relativitātes teorijā laiktelpu izliec ne vien tajā eso
šie masīvie objekti, bet arī tai piemītošā enerģija. Enerģija vienmēr
ir pozitīva, tāpēc tā piešķir laiktelpai izliekumu, kas noliec gaismas
staru ceļus cits citam pretī.
Aplūkosim mūsu pagātnes notikumu gaismas staru konusu
(2.5. att.), ko veido tālu galaktiku gaismas staru ceļi cauri laiktel
pai, kas mūs sasniedz tagad. Diagrammā, kurā laiks attēlots ver
tikāli un telpa horizontāli, veidojas konuss, kura virsotne vērsta
pret mums. Ja no konusa virsotnes, sekojot gaismai atpakaļ laikā,
36

Novērotājs, kurš atskatās atpakaļ laikā.
Galaktikas, kādas tās izskatījās nesen.
Galaktikas, kādas tās izskatījās pirmspieciem miljardiem gadu
Reliktstarojums

2.5. attēls.
MŪSU PAGĀTNES GAISMAS KONUSS
Kad lūkojamies uz tālām galaktikām,
mēs redzam Visumu, kāds tas bija ag
rāk, jo gaisma ce|o ar noteiktu galīgu
ātrumu. Ja laiku mēs attēlojam vertikāli
un divas no trim telpas dimensijām horizontāli, tad virsotnes punktā mūs
sasniedz gaisma, kas atnākusi pie mums
cauri konusam.
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2.6. attēls.
RELIKTSTAROJUMA FONA
SPEKTRA MĒRĪJUMI
Reliktstarojuma fona spektrs (staro
juma intensitātes sadalījums pa dažā
dām frekvencēm) ir raksturigs karsta
ķermeņa starojuma spektram. Lai sta
rojums būtu termiskā līdzsvarā, matē
rijai tas ir vairākkārt jāizkliedē. Tātad
mūsu pagātnes gaismas konusā bija pie
tiekami daudz matērijas, kas lika tam
ieliekties uz iekšu.

38

virzāmies arvien dziļāk konusa paplašinājumā, mēs novērojam ga
laktikas arvien agrākā laikā. Tā kā Visums izplešas, bet agrāk viss
bija ciešāk kopā, jo tālākā pagātnē mēs atskatāmies, jo lielāks m a
tērijas blīvums piemīt reģioniem,, cauri kuriem mēs lūkojamies.
Daļa no gaismas, kas mūs sasniedz, tika izstarota, pirms vispār
bija radies kaut kas līdzīgs galaktikām,- mēs varam novērot vāju
reliktstarojuma fonu, kas pa gaismas konusu mūs sasniedz no lai
kiem, kad Visums vēl bija daudz blīvāks un karstāks nekā tagad.
Noskaņojot uztvērējus uz dažādām mikroviļņu frekvencēm, mēs
varam izmērīt šā starojuma spektru (enerģijas intensitātes sadalī-

jumu pa frekvencēm). Starojuma spektrs, ko novērosim, ir raksturīgs
ķermenim ar temperatūru 2,7 grādi virs absolūtās nulles. Šis reliktstarojums gan nav īsti piemērots picas atsaldēšanai, bet pats fakts,
ka tā spektrs tik precīzi sakrīt ar 2,7 grādus silta ķermeņa starojuma
spektru, mums rāda, ka tam jānāk no mikroviļņus necaurlaidīgiem
reģioniem (2.6. att.).
Tādējādi mēs varam secināt, ka mūsu pagātnes gaismas k o 
nuss agrāk ir šķērsojis noteiktu matērijas daudzumu. Šis matērijas
daudzums ir pietiekams, lai izliektu laiktelpu tā, ka gaismas stari
mūsu pagātnes gaismas konusā noliektos cits citam pretī (2.7. att.).

2.7. attēls. LAIKTELPA IZLIECAS
Tā kā gravitācija ir pievelkošs spēks,
matērija vienm ēr izliec laiktelpu tā, ka
gaismas stari noliecas cits citam pretī.
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Atgriežoties arvien tālāk atpakaļ laikā, mūsu pagātnes gais
mas konusa šķērsgriezums sasniedz maksimālo lielumu un tad atkal
sāk samazināties. Mūsu pagātnei ir bumbiera forma (2.8. att.).
Ja mēs sekotu mūsu pagātnes gaismas konusam vēl tālāk atpa
kaļ laikā, matērijas pozitīvās enerģijas blīvums liktu gaismas stariem
noliekties cits citam pretī vēl spēcīgāk. Gaismas konusa šķērs
griezuma laukums galīgā laikā saruktu līdz nullei. Citiem vārdiem visa matērija mūsu pagātnes gaismas konusa iekšienē ir ieslodzīta
apgabalā, kura robežas sarūk līdz nullei. Tāpēc mums ar Penrouzu
nebija grūti pierādīt, ka vispārīgās relativitātes matemātiskajā m o
delī laiks sākās tā saucamajā Lielajā sprādzienā. Izmantojot līdzīgus
argumentus, mēs arī parādījām, ka laiks beigtu eksistēt, kad zvaig
znes vai galaktikas pašu gravitācijas dēļ sabruktu, izveidojot melnos
caurumus. Mēs neņēmām vērā Kanta tīrā prāta antinomiju, atmetot
viņa nešaubīgo pieņēmumu, ka laikam ir no Visuma neatkarīga
nozīme. Mūsu zinātniskais raksts, kurā pierādījām, ka laikam ir
sākums, saņēma otro godalgu Gravitācijas izpētes fonda sponso
rētajā konkursā 1968. gadā, un mēs ar Rodžeru sadalījām karalisko
300 dolāru prēmiju. Es nedomāju, ka citām togad godalgotajām ese
jām būtu tikpat paliekoša vērtība.
U z mūsu darbu reaģēja dažādi. Daudzi fiziķi bija sašutuši,
savukārt reliģiskie līderi bija sajūsmā, jo bijām devuši zinātnisku pa
matojumu radīšanas aktam. Lifšics un Halatņikovs gan bija neērtā
situācijā. Viņi nevarēja apstrīdēt mūsu pierādītās matemātiskās
teorēmas, taču, pārstāvot padomju sistēmu, viņi nevarēja arī atzīt,
ka bija kļūdījušies un Rietumu zinātnei bijusi taisnība. Tom ēr viņi
glāba situāciju, atklājot daudz vispārīgāku singularitātes risinājumu
kopumu, kam nebija tik īpašu nosacījumu kā viņu iepriekšējiem risi
nājumiem. Tas deva viņiem iespēju pasludināt singularitātes - laika
sākumu vai beigas - par padomju atklājumu.

2.8. attēls. LAIKAM IR BUMBIERA FORMA
Ja mēs pa mūsu pagātnes gaismas konusu ceļotu vēl tālāk atpakaļ laikā, mēs novē
rotu, ka matērija agrinajā Visumā tā gaismas starus ieliec uz iekšu. Viss mums novēro
jamais Visums pagātnē ietilpa apgabalā, kura robežas Lielajā sprādzienā saruka līdz
nullei. Tā būtu singularitāte - vieta, kur matērija būtu bezgalīgi blīva un klasiskā vispārigā relativitātes teorija vairs nebūtu spēkā.

A

I

K

A

F

O

R

M

A

V

S

I

S

U

M

S

R

I

E

K

S

T

A

varīgs solis kvantu teo rijas izveidē tika sperts

no

1900. gadā, kad Makss Planks pieņēma, ka gaisma

izm ērīt daļiņas atrašanās vietu, jo neprecīzāk var

vien m ēr izplatās nelielās devās, kuras viņš nosauca

Planka

hipotēzes

izriet: jo

precīzāk

mēģina

izm ērīt tās ātrum u, un otrādi.

par kvantiem . Lai gan Planka kvantu hipotēze labi

Respektīvi, H eizenbergs pierādīja, ka daļiņas at

izskaidroja karstu ķerm eņu starojum a n o vēro ju 

rašanās vietas nenoteiktības un tās im pulsa n en o

mus, visā pilnībā tās nozīmīgum s netika izprasts

teiktības reizinājum am vien m ēr ir jābūt lielākam

līdz pat 20. gadsim ta divdesm ito gadu vidum , kad

par Planka konstanti, lielum u, kas tieši saistīts ar

vācu fiziķis V ern ers H eizenbergs form ulēja savu

viena gaismas kvanta enerģiju.

slaveno nenoteiktības principu. Viņš ievēroja, ka

42

Č A U M A L Ā

L

A

I

K

A

F

O

R

M

\ ( \

A

HEIZENBERGA NENOTEIKTĪBAS VIENĀDOJUMS

Lielākajai daļai fiziķu joprojām instinktīvi nepatika ideja par
laiku ar sākumu vai beigām, viņi uzskatīja, ka matemātiskais modelis nav labākais singularitātes tuvumā esošas laiktelpas skaidrojums.
Tas ir tāpēc, ka vispārīgā relativitātes teorija, kā teikts 1. nodaļā, ir
klasiska teorija, kas apraksta gravitācijas spēku un neņem vērā kvantu
ieorijas nenoteiktības vienādojumu, kurš ir attiecināms uz visiem
citiem mums zināmajiem spēkiem dabā. Sai neatbilstībai lielākoties

MAKSVELA LAUKI

A

ng|u fiziķis Džeimss Klārks
Maksvels 1865. gadā apvie

noja visus zināmos elektrības un

magnētisma likumus. Maksvela

V

nav nozīmes, jo laiktelpas izliekuma mērogi ir ļoti lieli, bet mērogs,
kurā nozīmīgi ir kvantu efekti, - ļoti mazs. Taču singularitātes tu 
vumā abi mērogi būtu salīdzināmi, un līdzās klasiskajai gravitācijai
nozīme būtu arī kvantu gravitācijas efektiem. T ātad būtiskākais, ko
es un Penrouzs ar savām singularitātes teorēmām pierādījām, bija
tas, ka mūsu laiktelpas ar klasisko teoriju aprakstāmie apgabali ir
saistīti ar pagātni un, iespējams, ar nākotni - ar apgabaliem, kuru

teorija paredz, ka eksistē “ lauki” ,
kuri pārnes iedarbību no vienas
vietas uz citu. Viņš pieņēma, ka
lauki, kuri pārnes elektrisko un
- • i
,
m agnētisko svārstību izmai-

■ dinamiskas
A'
-I paradibas:
-A-U *tie
•
ņas, ir
1

_

>

var svārstīties un pārvietoties
telpā.
Maksvela elektrom agnētisma;
sintēzi var izteikt divos vienādo

aprakstam kvantu gravitācijas teorija ir ļoti svarīga. Lai saprastu

jumos, kas apraksta šo lauku di-

Visuma izcelšanos un likteni, mums ir nepieciešama kvantu gravi
tācijas teorija, par kuru būs runa lielākajā šīs grāmatas daļā.
Kvantu teorijas par sistēmām ar galīgu daļiņu skaitu, piem ē

namismu. Viņš pats no šiem vie, .
.
. .
,
nadojumiem izdarīja pirmo sva.
. . .
rigo secinājumu, proti, ka visu

ram, atomiem, 20. gadsimta divdesmitajos gados formulēja Heizenbergs, Srēdingers un Diraks. (Arī Diraks ieņēma manu amata krēslu
v

frekvenču

elektrom agnētiskie

viļņi ce|o telpā ar vienādu nemai-

.

_

aismas ātrumu.

Kembridžas universitātē, bet arī tolaik tas vēl nebija aprīkots ar
elektrodzinēju.) Grūtības radās tad, kad tika mēģināts attiecināt
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2.9. attēls.

kvantu idejas arī uz Maksvela lauku teoriju, kas apraksta elektrību,
magnētismu un gaismu.
Maksvela laukus var iztēloties kā viļņus ar dažādu garumu
(attālumu no vienas viļņa virsotnes līdz nākamajai). Vilnī lauks svār
stās no vienas vērtības uz citu kā svārsts (2.9. att.).
Saskaņā ar kvantu teoriju svārsta pamatstāvoklis - stāvoklis
ar viszemāko enerģiju - neatbilst vienkārši (kā klasiskajā fizikā) stāvoklim, kad tas ir absolūti nekustīgs un vērsts tieši uz leju. Sajā ga
dījumā tam būtu gan noteikta atrašanās vieta, gan noteikts ātrums —
nulle, bet tas būtu nenoteiktības principa pārkāpums, kas nepie
ļauj vienlaikus precīzi izmērīt atrašanās vietu un ātrumu. Atraša
nās vietas nenoteiktības un kustības impulsa nenoteiktības reizi
nājumam ir jābūt lielākam par noteiktu lielumu, kas pazīstams kā
v
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STĀVVILNIS AR SVĀRSTU KUSTĪBĀ
Elektromagnētiskais starojums izplatās
telpā kā vilnis, turklāt tā elektriskie un
magnētiskie lauki svārstās līdzīgi svār
stam - perpendikulāri vi|ņa kustības
virzienam. Starojumu var radīt dažāda
viļņu garuma lauki.

2 .10. attēls.

Planka konstante - skaitlis, kurš ir pārāk garš, lai to vienmēr uzrak
stītu visu, tāpēc mēs tā vietā lietosim simbolu ti.
Tātad svārsta pamatstāvoklim jeb zemākās enerģijas stāvoklim
nepiemīt nulles enerģija, kā to varētu sagaidīt. Svārstam vai jebkurai
svārstošai sistēmai kvantu teorijā pat pamatstāvoklī ir jāveic noteikts
minimālais daudzums tā saucamo nulles punkta svārstību. Tas n o 
zīmē, ka svārstam pamatstāvoklī nav obligāti jābūt vērstam tieši uz
leju, bet ir varbūtība, ka tas būs nelielā leņķī attiecībā pret vertikāli
2.10. att.). Līdzīgi pat vakuumā jeb viszemākās enerģijas stāvoklī
viļņu virsotņu augstumi elektromagnētiskajā laukā nebūs precīzi vie
nādi ar nulli, bet uzrādīs nelielas vērtības. Jo augstāka svārsta jeb
viļņa frekvence (svārstību skaits minūtē), jo augstāka pamatstāvokļa

SVĀRSTS AR VARBU TĪBU
SADALĪJUM U
Saskaņā ar Heizenberga principu nav
iespējams tāds stāvoklis, kad svārsts ir
visā pilnībā vērsts lejup un tam ir nulles
ātrums. Kvantu teorija paredz, ka pat
savā zemākajā enerģētiskajā stāvoklī
svārstam ir jāuzrāda kaut minimālas
fluktuācijas.
Tas

nozīmē,

ka svārsta stāvokli

noteiks varbūtību sadalījums. Savā pa
matstāvoklī tas, visticamāk, būs vērsts
tieši uz leju, bet ir arī varbūtība, ka tas
būs nelielā leņķī attiecībā pret vertikāli.

enerģija.
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Pamatstāvokļa fluktuāciju aprēķini Maksvela un elektrona lau
kos rāda, ka elektrona šķietamā masa un lādiņi ir bezgalīgi, kas ne
saskan ar novērojumiem. Tom ēr 20. gadsimta četrdesmitajos gados
fiziķi Ričards Feinmans, Džūlians Svingers un Siničiro Tom onaga
radīja pārliecinošu metodi, kā apiet vai 'atdalīt" šīs bezgalības un
darboties tikai ar novērotajām galīgajām masas un lādiņu vērtībām.
Pamatstāvokļa fluktuācijas joprojām radīja nelielus efektus, kurus
varēja izmērīt un kuri labi saskanēja ar eksperimentiem. Līdzīgas atda
līšanas darbības bezgalību novēršanai sevi attaisnoja Ceņnina Janga
un Roberta Milsa izstrādātajā Janga-Milsa lauku teorijā. Janga-Milsa
teorija ir Maksvela elektromagnētisma teorijas paplašinājums. Ar šo
teoriju matemātiski tiek aprakstīti vēl divi citi spēki (jeb mijiedar
bības) dabā - vājie un stiprie kodolspēki. Tom ēr gravitācijas kvantu
teorijā pamatstāvokļa fluktuācijām ir daudz nopietnāka ietekme.
Tādā gadījumā katram viļņa garumam būtu pamatstāvokļa enerģija.
Tā kā nav ierobežojumu, cik īsi Maksvela elektromagnētiskā lauka
viļņu garumi ir pieļaujami, jebkurā laiktelpas apgabalā ir bezgalīgs
skaits dažādu viļņa garumu un bezgalīgs pamatstāvokļa enerģijas
*
daudzums. Tā kā gan enerģija, gān matērija ir gravitācijas avoti, šis
bezgalīgais enerģijas blīvums nozīmē to, ka Visumā ir pietiekami liels
gravitācijas pievilkšanas spēks, lai savilktu laiktelpu vienā punktā,
bet ir skaidri redzams, ka tas nav noticis.
So šķietamo pretrunu starp novērojumiem un teoriju varētu
mēģināt atrisināt, sakot, ka pamatstāvokļa fluktuācijām nepiemīt
gravitācijas efekts, bet tas nelīdzētu. Pamatstāvokļa fluktuāciju ener
ģiju var pierādīt ar Kazimira efekta palīdzību. Ja vienu otrai cieši klāt
novieto divas paralēlas metāla plāksnes, plākšņu ietekme nedaudz
samazinās to viļņu garumu skaitu, kuri ietilpst starp plāksnēm,
salīdzinot ar to skaitu, kas atrodas ārpus plāksnēm. Tas nozīmē, ka
pamatstāvokļa fluktuāciju enerģijas blīvums starp plāksnēm būs
joprojām bezgalīgs, tomēr par noteiktu daudzumu mazāks nekā
ārpusē esošās enerģijas blīvums (2.11. att ). Sī enerģijas blīvuma
atšķirība rada spēku, kas tur abas plāksnes kopā, un šo spēku var n o 
vērot eksperimentāli. Vispārīgajā relativitātes teorijā spēki, tāpat kā
V

v
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2 .1I . attēls.
KAZIMIRA EFEKTS
Kazimira efekts - neliels
spēks, kas rodas starp para
lēlām metāla plāksnēm, - ir
eksperimentāli apstiprinājis
pamatstāvokļa fluktuāciju
eksistenci.
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2.12. attēls. SPIN S

V

isām daļiņām piemīt īpašība, ko sauc par spinu un

iedomāties objektus ar spinu 3 vai augstāku, kad tie iz

kas raksturo to, kā da|iņa izskatās no dažādām pu

skatītos tāpat pie mazākām apgrieziena da|ām.

sēm. To var labi attēlot ar spē|u kārtīm. Iedomājieties

Jo augstāks spins, jo mazāka pilna apgrieziena da|a ir

pīķa dūzi. Tas izskatās vienādi, izdarot pilnu apgriezienu

nepieciešama, lai da|iņa izskatītos tāp at Interesanti, ka

pa 360 grādiem. Tāpēc var teikt, ka tam ir spins I .

ir arī tādas daļiņas, kuras izskatās vienādi tikai tad, ja

Savukārt ercena dāmai ir divas galvas. Tāpēc tā izska
tās vienādi, jau izdarot pusapgriezienu (pa 180 grā
diem). Šajā gadījumā teiksim, ka tai ir spins 2. Līdzīgi var

48

veic divus pilnus apgriezienus. Tādos gadījumos var
teikt, ka tām ir spins 1/2.

:

-

V •V. ...............-7,v' *_.

matērija, ir gravitācijas avots, tāpēc nebūtu konsekventi ignorēt šo
gravitācijas efektu, ko izraisa enerģijas atšķirības.
C its iespējamais problēmas risinājums būtu pieņēmums, ka
pastāv kosm oloģiskā konstante, ko ieviesa Einšteins, lai aprakstītu
statisku Visuma modeli. Ja šai konstantei būtu bezgalīga negatīvā
vērtība, tā varētu tiešā veidā izlīdzināt pamatstāvokļa enerģijas
pozitīvo vērtību brīvā telpā, taču šāda kosm oloģiskā konstante,
šķiet, vairāk izskatās pēc pēdējā izmisuma soļa, un tā būtu jā p ie 
skaņo ar ļoti lielu precizitāti.
Laimīgā kārtā 20. gadsimta septiņdesmitajos gados tika atklāts
pilnīgi jauns simetrijas veids un līdz ar to arī dabisks fizikāls m e 
hānisms, ar kā palīdzību novērst pamatstāvokļa fluktuāciju izraisītās
bezgalības. Runa ir par supersimetriju, kas ir daudzu moderno fizi
kas teoriju iezīme, un to var aprakstīt dažādos veidos. Viena no
iespējām ir teikt, ka laiktelpai bez mums zināmajām ir vēl papildu
dimensijas. Tās tiek sauktas par Grasmaņa dimensijām, jo to k oordi
nātas mēra nevis parastos reālos skaitļos, bet gan skaitļos, kurus sauc
par Grasmaņa mainīgajiem skaitļiem. Parastos skaitļus var mainīt
vietām, t. i., nav svarīga secība, kādā mēs tos reizinām,- 6 x 4 ir tik
pat, cik 4 x 6 .

Bet Grasmaņa mainīgie skaitļi mainās vietām ar

negatīvu zīmi: X x Y ir tikpat, cik - Y x X.
Sākotnēji supersimetriju lietoja bezgalību novēršanai matērijas
laukos un Ja n g a -M ilsa laukos laiktelpā, kurā gan vienkāršo skaitļu
dimensijas, gan Grasmaņa dimensijas bija plakanas, nevis izliektas.
Bet bija tīri dabiski šo ideju attiecināt arī uz parasto skaitļu un G ras
maņa dimensijām, kuras bija izliektas. Tas radīja vairākas teorijas,
kuras visas kopā tika nosauktas par supergravitācijas teorijām. Katrai
4
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SUPERPARTNERI

Fermioni, kuru spins ir daļskaitlis (piemē
ram, spins 1/2), veido parasto matēriju. To
pamatstāvokļa enerģijas ir negatīvas.

Bozoni ir daļiņas ar vesela skaitļa spinu
(piemēram, 0; I ; 2). To pamatstāvokļa ener
ģijas ir pozitīvas.

2.13. attēls.

spins I. Tā pamatstāvokļa enerģija ir pozitīva. Fotona

kurš ir daļskaitlis (piemēram, spins */2), un tās veido pa
rasto matēriju. To pamatstāvokļa enerģijas ir negatīvas.

superpartnerim fotīno ir spins 1/2- Tātad tas pieder pie
fermioniem, un tā pamatstāvokļa enerģija ir negatīva.

Bozoni ir daļiņas ar spinu, kurš ir vesels skaitlis (pie

Supersimetrijas teorijas vienmēr paredz vienādu
bozonu un fermionu skaitu. Bozonu pamatstāvokļa ener

mēram, spins 0; I ; 2), un starp fermioniem tās rada gra
vitācijas spēku un gaismu. To pamatstāvokļa enerģijas ir

ģijas (svaros ir pozitīvajā pusē) un fermionu pamatstā
vokļa enerģijas (svaros ir negatīvajā pusē) visā pilnībā

pozitīvas. Supergravitācijas teorija paredz, ka katram fer-

izlīdzina viena otru, novēršot nevēlamās bezgalības.

I

mionam un bozonam ir superpartneris ar spinu, kas ir
vai nu par */2 lielāks, vai par 1/2 mazāks par paša spinu.
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Piemēram, fotonam (kas pieder pie bozonu grupas) ir

\ /isas Visumā zināmās daļiņas iedalās divās grupās V fermionos un bozonos. Fermioni ir da|iņas ar spinu,
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DAĻIŅU IZTURĒŠANĀS MODEĻI

ja kā diskrēti elementi patiešām eksis
tētu biljarda bumbām līdzīgas punktveida
da|iņas, tad, tām saduroties, tās tālāk vir
zītos pa jaunām trajektorijām.

Jm Kaut kas līdzīgs, šķiet, notiek, kad
viena ar otru mijiedarbojas divas elemen
tārdaļiņas; efekts gan ir daudz drama
tiskāks.

3

Kvantu lauku teorija rāda divu da|iņu elektrona un tā antida|iņas pozitrona sadursmi. Šajā brīdī tās milzīgā enerģijas
sprādzienā momentāni iznīcina viena otru,
radot fotonu. Pēc brīža fotons atbrīvo
savu enerģiju, radot jaunu elektrona un
pozitrona pāri. Šis process kopumā izska
tās tā, it kā sākotnējās daļiņas vienkārši
iegūst jaunas trajektorijas.

4

Ja daļiņas nav nulles dimensiju punkti,
bet viendimensijas stīgas, kurās svārsto
šas cilpas vibrē kā elektrons un pozitrons,
tad, tām saduroties un iznīcinot vienai
otru, tās rada jaunu stīgu ar atšķirīgu vib
rācijas veidu. Atbrīvojot enerģiju, tā sada
lās divās stīgās, turpinot ce|u pa jaunām
trajektorijām.

5 Ja šīs sākotnējās stīgas novēro nevis
kā atsevišķus brižus, bet gan kā nepār
trauktu, vienlaidu vēsturi, tad radušās stī
gas mēs redzētu stīgu pasaules virsmas
veidā.
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2.14. attēls.

šai teorijai ir atšķirīgs supersimetrijas mērs. Ikvienam laukam vai

STĪGU SVĀRSTĪBAS

daļiņai ir jābū t savam "superpartnerim" ar spinu, kas ir vai nu par

Stīgu teorijā pamata objekti nav daļi

•/2 lielāks, vai mazāks par paša spinu (2 .1 2 . att.).

ņas, kuras aizņem vienu telpas punktu,
bet gan viendimensijas stīgas. Šīm stī
gām var būt va|ēji gali, vai ari tās var sa

Bozonu - lauku, kuru spins ir vesels skaitlis (0,- 1,- 2 utt.), pamatstāvokļu enerģijas ir pozitīvas, turpretī fermionu - lauku, kuru

vienoties pašas ar sevi noslēgtās cilpās.

spins ir daļskaitlis (1/2, 3/2, utt.), — pamatstāvokļu enerģijas ir n e 

Līdzīgi vijoles stīgām stīgu teorijas

gatīvas. T ā kā bozonu un fermionu skaits ir vienāds, lielākās b e z 

stīgām piemīt noteikti rezonanses
svārstību veidi ar rezonanses frekven
cēm, kuru vi|ņu garumi precīzi ievietojas
starp abiem stīgas galiem.

galības supergravitācijas teorijās neparādās (sk. 2.13. att., 50. lpp.).
Bija varbūtība, ka teoriju aprēķinos tom ēr ir palikuši pāri m a
zāki, bet jo p ro jām bezgalīgi lielumi. Nevienam nebija vajadzīgās

Ja vijoles stīgu dažādas rezonanses

pacietības, lai aprēķinātu, vai šīs teorijas patiešām bija pilnīgi b rī

frekvences rada dažādu augstumu mū

vas no bezgalībām. T ik a lēsts, ka labam studentam tas aizņemtu

zikas skaņas, tad dažādie stīgu svārstību

divsimt gadu, un kā lai zina, vai viņš nav kļūdījies jau otrajā lap

veidi rada atšķirīgus masas un spēku
daudzumus, kurus interpretē kā dažā

pusē? T o m ē r līdz pat 1985. gadam vairākums zinātnieku ticēja, ka

das elementārdaļiņas. Vienkāršāk sa

lielākā daļa supersimetrisko supergravitācijas teoriju ir atbrīvoju 

kot - jo īsāks stīgas svārstības vi|ņa ga

šās no bezgalībām.

rums, jo lielāka daļiņas masa.

T ad pēkšņi mode mainījās. Zinātnieki deklarēja: nav nekāds
brīnums, ka supergravitācijas teorijās parādās bezgalības, un tas n o 
zīmēja, ka šīs teorijas bija jāuzskata par pilnīgu brāķi. Tika paziņots,
ka vienīgā teorija, kas spēj apvienot gravitāciju ar kvantu teoriju, ir
supersimetrisko stīgu teorija. Stīgas, tāpat kā to vārdamāsas ikdienas
dzīvē, ir viendimensijas izstiepti objekti. Tām ir tikai garums. Stīgas
stīgu teorijā virzās cauri laiktelpas fonam. Sīkos vilnīšus uz stīgām
interpretē kā daļiņas (2.14. att.).
Ja stīgām līdzās vienkāršo skaitļu dimensijām būtu arī Grasmaņa dimensijas, vilnīši atbilstu bozoniem un fermioniem. Šajā ga
dījumā pamatstāvokļa pozitīvā un negatīvā enerģija izlīdzinātu
viena otru tik precīzi, ka nepaliktu pāri pat ne mazākā bezgalība.
Tika paziņots, ka supersimetrisko stīgu je b superstīgu teorija ir visu
aptverošā Teorija par visu.
Nākotnē zinātnes vēstures pētniekiem būs interesanti atspo
guļot teorētisko fiziķu viedokļu paisumus un bēgumus. Vairākus ga
dus stīgu teorija bija guvusi virsroku un supergravitācija noraidīta
kā aptuvena teorija, kura ir patiesa tikai zemas enerģijas apstākļos.
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Apzīm ējum s "zem a enerģija" bija īpaši noniecinošs spriedums, lai
gan šajā kontekstā zem ā enerģija iekļauj daļiņas ar enerģiju, kas ir
miljardiem miljardu reižu lielākas par to daļiņu enerģiju, kas
piedalās T N T (trinitrotoluola) eksplozijā. Ja supergravitācija bija
tikai zem ās enerģijas apraksta pietuvinājum s, to nevarēja nosaukt
par fundam entālu Visuma teoriju. Tika pieņem ts, ka Teorija par visu
varētu būt viena no piecām superstīgu teorijām . T aču kura no pie
cām stīgu teorijām izskaidro mūsu Visumu? U n kā lai formulē
stīgu teoriju viņpus tuvinājumiem, kuros stīgas bija attēlotas kā
virsmas ar vienu telpas un vienu laika dimensiju un kuras virzās
53
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cauri plakanai fona laiktelpai? Vai tad stīgas neizliektu fona laiktelpu?
Pēc 1985. gada pam azām kļuva skaidrs, ka stīgu teorija n e
sniedz pilnīgu ainu. Sākumā tika konstatēts, ka stīgas pieder pie
objektu grupas, kurā ietilpst arī elem enti, kas izstiepti vairāk nekā
vienā dimensijā. Pols Taunzends, kurš tāpat kā es strādā Kem bridžas
universitātes Lietišķās m atem ātikas un teorētiskās fizikas fakultātē
un kurš savu pam atdarbu ir veicis šo objektu izpētē, nosauca tos par
"p-brānām". P-brānas garums ir p virzienos. Tādējādi p = l brāna ir
stīga, p = 2 brāna ir divdimensiju virsma vai m em brāna un tā tālāk
v

(2.15. att.). Šķiet, nav iemesla uzskatīt, ka p = l stīgas gadījums ir
pārāks par citām p vērtībām . T ā vietā mums būtu jāpieņem p-brānu
dem okrātijas princips - visas p-brānas ir radītas vienlīdzīgas.
Visas p-brānas var uzskatīt par atrisinājumiem supergravitāciju
ar 10 vai 11 dimensijām teoriju vienādojum iem . Lai arī 10 vai 11 di
mensiju laiktelpa neizklausās pēc mums pazīstam ās laiktelpas, dom a
2.15. attēls. P-BRĀNAS
P-brānas ir objekti, kuri ir izstiepti p di
mensijās. Kā speciāli gadījumi tiek iz
dalītas stīgas (p = l) un membrānas
(p=2), bet p-brānas ar augstāku vēr
tību ir iespējamas desmit vai vien
padsmit dimensiju laiktelpā. Bieži dažas
vai pat visas p-dimensijas ir savēr
ptas torā (līdzīgs piepūstai kamerai tulkotāja piezīme).

M ēs šo patiesību
u zskatām p ar
pašsaprotam u : visas
p -b rā n a s ir radītas
vien līdzīgas!

bija tāda, ka pārējās sešas vai septiņas dimensijas ir savērptas tik
mazas, ka mēs tās nepamanām,- mēs pazīstam tikai četras lielās un
gandrīz plakanās dimensijas.
M an jāatzīstas, ka līdz šim es visai negribīgi ticēju kādām
papildu dimensijām. Bet, tā kā es esmu pozitīvists, jautājumam, vai
papilddimensijas patiešām ir, nav nekādas nozīm es. Vienīgais, ko es
varu jautāt, - vai m atem ātiskie modeļi ar papilddimensijām sniedz
labu Visuma skaidrojumu? Pagaidām mums nav nekādu novērojumu,
kuru skaidrojumam būtu nepieciešam as papilddimensijas. T o m ēr ir
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Pols Taunzends, p-branu idejas autors

Musu Visuma telpa varētu sastavet gan no izstieptam, gan izliektām dimensijām. Membrānas ir labāk pamanāmas, ja tās ir izliektas.

I -brana vai
izliekta stīga

2-branas loksne
izliekta torā
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Pastāv mijiedarbību - tā saucamo dualitāšu - tīklojums, kas apvieno visas piecas stīgu teorijas, kā
ari vienpadsmitdimensiju supergravitācijas teoriju. Dualitātes ļauj secināt, ka dažādās stīgu teorijas
ir tikai dažādas vienas un tās pašas pamatteorijas - M-teorijas - izpausmes.
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Līdz deviņdesmito gadu vidum uz
skatīja, ka ir piecas atšķirīgas, sav
starpēji nesaistītas stīgu teorijas.

varbūtība, ka mēs tas varēsim novērot Lielaja hadronu paātrinātājā
V

Z enēvā, kas vēl tiek celts.
T aču kāds fakts pārliecināja daudzus zinātniekus, arī mani
pašu, par šādu papilddim ensiju m odeļu nopietnību. Starp d au d za
jiem dažādajiem augstāko dimensiju m odeļiem ir negaidītu attiev

čību - dualitāšu - tīklojum s. Sīs dualitātes rāda, ka visi m odeļi bū
tībā ir ekvivalenti, t. i., tie ir tikai dažādi vienas un tās pašas pam atteorijas — M -teorijas - aspekti. N euzskatīt šo dualitāšu tīklojum u
par zīm i, ka mēs esam uz pareizā ceļa, būtu tas pats, kas tic ē t tam ,
ka D ievs ir ievietojis fosilijas iežos, lai m aldinātu D arvinu par d zī
vības evolūciju.
v

Sīs dualitātes rāda, ka piecas superstīgu teorijas visas skaidro
vienas un tās pašas fizikālās parādības un ka tās ir fizikāli ekviva
lentas supergravitācijai ( 2. 16. a tt.). M ēs nevaram teikt, ka superstīgas ir nozīm īgākas par supergravitāciju vai otrādi. D rīzāk tās ir
vienas un tās pašas pam atteorijas dažādas izpausm es, no kurām
katra ir labāk noderīga aprēķiniem atšķirīgā situācijā. T ā kā stīgu
M-teorija apvieno piecas stīgu teo
rijas vienotā teorētiskā modelī,
bet daudzas tās īpašības vēl nav
izprastas.

teorijās nav bezgalību, tās ir piem ērotas aprēķiniem par dažu d a
ļiņu, kam ir augsta enerģija, darbību, kad tās saduras un izkliedē
jas. T o m ē r tās nav visai noderīgas, skaidrojot, kā ļoti daudzu
daļiņu kopējā enerģija izliec Visumu vai veido robežstāvokļus V

m elnos caurum us. Šādās situācijās mums ir nepieciešam a supergravitācijas teorija, kuras pam atā ir Einšteina teorija par izliektu
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2.17. attēls.
Var izveidot matemātisku modeli, kurā
imaginārais laiks rit perpendikulāri pa
rastā reālā laika virzienam. Saskaņā ar šā
mode|a likumiem vēsture imaginārajā
laikā rit saskaņā ar reālā laika vēsturi
un otrādi.
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laiktelpu, kas papildināta ar dažām matērijas papildformām. Tieši šo
teoriju es turpmāk lietošu visvairāk.
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2.18. attēls.
Imaginārie skaitli ir matemātiska kon

Lai izskaidrotu, kā kvantu teorija laikam un telpai piešķir

strukcija. Jums bankā nevar būt konts,

formu, ir noderīgi ieviest imaginārā laika jēdzienu. Imaginārais laiks

kura atlikums izteikts imagināros skaitļos.

varētu izklausīties pēc zinātniskās fantastikas, taču tas ir labi definēts
matemātisks jēdziens: laiks, kas izteikts tā saucamajos imaginārajos
skaitļos. Parastos reālos skaitļus, piemēram \} 2 ; - 3 ; 5 utt., var iz
tēloties kā punktus uz līnijas, kas stiepjas no kreisās uz labo pusi, nulle vidū, pozitīvie reālie skaitļi pa labi un negatīvie reālie skaitļi pa
kreisi no tās (2.17. att.).
Imagināros skaitļus savukārt varētu attēlot kā punktus uz verti
kālās koordinātu ass: nulle atkal būtu vidū, pozitīvie imaginārie
skaitļi uz augšu, negatīvie imaginārie skaitļi uz leju no tās. Tādējādi
imagināros skaitļus var uzskatīt par jauna veida skaitļiem, kas atro
das taisnā leņķī attiecībā pret parastajiem reālajiem skaitļiem. T ā kā
tie ir tikai matemātiska konstrukcija, mums nav tiem jāmeklē kādas
atbilstības reālajā pasaulē - jūs nevarat nopirkt imagināru skaitu
apelsīnu vai saņemt kredītkartes konta izrakstu ar imagināriem
skaitļiem (2.18. att.).
Varētu domāt, ka imaginārie skaitļi ir tikai matemātiska rotaļa,
kam nav nekā kopīga ar reālo pasauli. T o m ēr no pozitīvisma filosofijas viedokļa mēs nevaram noteikt, kas ir reāls un kas - ne. Mēs
varam vienīgi meklēt, kurš matemātiskais modelis izskaidro Visumu,
kurā mēs dzīvojam. Izrādās, ka matemātiskais modelis ar imaginārajiem skaitļiem prognozē ne vien efektus, kurus mēs jau esam
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2.19. attēls.
Klasiskās vispārigās relativitātes teorijas
reālā laika laiktelpā laiks atšķiras no
telpas virzieniem arto, ka tā vērtības
kopā ar novērotāja vēsturi var vienīgi
pieaugt, pretēji telpas virzieniem, kuru
koordinātu vērtības var gan pieaugt, gan
samazināties kopā ar šo vēsturi. Tur
pretī kvantu teorijas imaginārā laika vir
ziens līdzinās vēl vienam telpas virzie
nam, tādējādi tas var gan pieaugt, gan
samazināties.

60

novērojuši, bet arī efektus, kurus pagaidām vēl neesam spējuši izmē
rīt, tomēr to eksistencei ticam citu iemeslu dēļ. Kas tad ir reāls un
kas imaginārs? Vai to nosaka tikai mūsu domāšana?
Einšteina klasiskā (t. i., ne kvantu) vispārīgā relativitātes teorija
apvienoja reālo laiku ar trim telpas dimensijām, izveidojot četrdimensiju laiktelpu. Bet reālā laika virziens bija nošķirts no trim telpas
virzieniem. Pasaules notikumu līnija jeb novērotāja vēsture vienmēr
ritēja vienīgi reālā laika virzienā (t. i., laiks vienmēr virzījās no pa
gātnes uz nākotni), turpretī kustībai telpas virzienos nebija nekādu

2.20. attēls. IMAGINĀRAIS LAIKS
Imaginārajā laiktelpā, kas ir sfēra, imaginārā laika virzienu varētu attēlot kā
attālumu no dienvidpola. Virzoties uz
ziemeļiem, platuma grādu līnijas no
teiktos attālumos no dienvidpola k|ūst
vienmērīgi garākas, kas atbilstu tam, kā
imaginārajā laikā izplešas Visums. Vi
sums sasniegtu savu maksimālo izmēru
uz ekvatora un tad atkal ar pieaugošu
imagināro laiku saruktu līdz vienam
punktam ziemeļpolā. Kaut arī Visu
mam abos polos būtu nulles izmērs,
šie punkti nebūtu singularitātes, tāpat
kā ziemeļu un dienvidu poli uz Zemes
virsmas ir absolūti, reāli punkti. Tas ve
dina domāt, ka Visums imaginārajā laikā
ir cēlies no reāla laiktelpas punktā.
Imaginārais laiks kā ģeogrāfiskā
platuma grādi

N

2.21. attēls.
Ģeogrāfiskā platuma grādu vietā imaginārā laika virziens sfēriskā laiktelpā
varētu atbilst arī garuma grādiem. Tā
kā visas garuma līnijas satiekas ziemeļu
un dienvidu polā, laiks polos stāv uz
vietas. Kaut arī imaginārais laiks pieaugs,
jūs paliksiet tajā pašā vietā; tas ir tāpat,
kā dodoties no ziemeļpola uz rietu
miem, - jūs turpat vien paliksiet.

Imaginarais laiks ka ģeogrāfiskā garuma grādi,
kas satiekas ziemeļu un dienvidu polā
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Melnā cauruma entropijas formula jeb tā iekšējo
iespējamo stāvokļu skaits paredz, ka informācija
par to, kas iekrīt melnajā caurumā, var tikt sa
glabāta kā uz skaņuplates un vēlāk “ atskaņota” ,
melnajam caurumam iztvaikojot.
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ierobežojumu. Citiem vārdiem - bija iespējams mainīt virzienu telpā,
bet ne laikā (2.19. att.).
A k

Taču, tā kā imaginārais laiks rit perpendikulāri pret reālo laiku,

S =

tam piemīt ceturtā telpas virziena īpašības.

4 f i G

Tādējādi tam ir daudz vairāk iespēju nekā parastā reālā laika
dzelzceļa sliedēm, kurām ir tikai sākums vai beigas, vai arī tās riņķo
v

MELNĀ CAURUMA ENTROPIJAS

pa apli. Sajā imaginārajā nozīmē laikam ir forma.

FORMULA

Aplūkosim dažas no šīm iespējām - iedomāsimies laiktelpu ar
imagināro laiku kā Zemes virsmai līdzīgu sfēru. Pieņemsim, ka ima

A

melnā cauruma notikumu
horizonta laukums

Ti

Planka konstante

ginārais laiks ir platuma grādi (2.20. att., 61. lpp.). Tad Visuma vēs
ture imaginārajā laikā sāktos dienvidpolā. Nebūtu jēgas jautāt: "Kas
notika pirms sākuma?" Šādi imaginārie laiki vienkārši nav definēti,
tāpat kā punkti uz dienvidiem aiz dienvidpola. Dienvidpols ir abso
lūti reāls punkts uz Zemes virsmas, uz kuru attiecas tādi paši likumi

k

Bolcmaņa konstante

G

Ņūtona gravitācijas
konstante

c

gaismas ātrums

S

entropija

kā uz citiem punktiem. Tas vedina domāt, ka Visuma sākums imagi
nārajā laikā var būt reāls laiktelpas punkts, un uz to attiecas tādi paši
likumi kā uz visu pārējo Visumā. (Visuma izcelšanās un attīstība no
kvantu teorijas viedokļa tiks aplūkota nākamajā nodaļā.)

*

Citu teorētisko modeli var attēlot, pieņemot, ka imaginārais
laiks ir Zemes garuma grādi. Visas garuma līnijas satiekas ziemeļu un
dienvidu polā (2.21. att., 61. lpp.). Laiks tur stāv uz vietas, t. i., pat
ja imaginārais laiks vai garuma grādi pieaug, jūs paliekat vienā un tajā
pašā vietā. Tas ir ļoti līdzīgi tam, kā, atrodoties uz melnā cauruma
horizonta, apstājas parastais laiks. Šī reālā un imaginārā laika
stāvēšana (vai nu apstājas abi, vai neviens) nozīmē to, ka laiktelpai
piemīt temperatūra,- to pašu man izdevās pierādīt attiecībā uz melna
jiem caurumiem. Melnajam caurumam ir ne vien temperatūra, bet tas
arī izturas tā, it kā tam piemistu entropija. Entropija ir iekšējo stā 
vokļu (iekšējo konfigurāciju) mērs, kurus var ieņemt melnais caurums
tā, ka novērotājs no ārpuses, kurš var novērot tikai tā masu, rotāciju
un lādiņu, nepamanītu izmaiņas melnā cauruma apveidā. Šo melnā
cauruma entropiju var izteikt ar ļoti vienkāršu formulu, kuru es at
klāju 1974. gadā. Tā ir proporcionāla melnā cauruma horizonta lauku
mam: vienam informācijas bitam par melnā cauruma iekšējo stāvokli
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Pat niecīgs divdimensiju holo
grāfiskas plāksnes fragments
satur pietiekamu informāciju, lai
rekonstruētu pilnu trisdimensiju
ābola attēlu.

atbilst katra horizonta laukuma vienība. Tas rāda, ka ir dziļa saikne
HOLOGRĀFISKAIS PRINCIPS

starp kvantu gravitāciju un termodinamiku - mācību par siltumu (kas

apratne, ka melnā cauruma ho
rizonta laukums ir melnā cau
ruma entropijas mērs, ir ļāvusi
atbalstīt viedokli, ka jebkura slēgta
telpas apgabala entropijas maksi
mums nekad nevar pārsniegt
ceturto da|u no ierobežojošās vir
smas laukuma. Tā kā entropija nav
nekas vairāk kā kādas sistēmas ko
pējās informācijas mērs, tas liek do
māt, ka visu informāciju, kas saistās
ar trisdimensiju pasaules fenome
niem, līdzīgi kā hologrāfiskā attēlā,
var saglabāt uz tās divdimensiju
robežas. Zināmā mērā pasaule tad
būtu divdimensiju.

ietver entropijas izpēti), un arī paredz, ka kvantu gravitācijai varētu

S

piemist hologrāfija (2 .2 2 . att.).

Informācija par laiktelpas apgabalu kvantu stāvokļiem var tikt
ietverta tādu apgabalu robežās, kuros ir par divām dimensijām ma
zāk. Tas līdzinās tam, kā hologramma ataino trīsdimensiju attēlu uz
divdimensiju virsmas. Ja kvantu gravitācijā patiesi ir spēkā šāds h o 
logrāfiskais princips, tas varētu nozīmēt, ka mēs noteiktos apstākļos
varētu izsekot, kas atrodas melno caurumu iekšienē. Tas ir būtiski, lai
paredzētu melnā cauruma starojumu. Kamēr mēs to nespējam izda
rīt, mēs nevaram paredzēt nākotni tik pilnīgi, kā bijām iedomājušies.
Par to būs runa 4. nodaļā. Hologrāfija ir aplūkota arī 7. nodaļā. Iespē
jams, ka mēs dzīvojam uz 3-brānas - četru dimensiju (trīs telpas un
viena laika dimensija) - virsmas, kas ir piecu dimensiju apgabala
robeža, kurā pārējās dimensijas ir savērptas līdz ļoti maziem izmē
riem. Brānu pasaules stāvoklis nosaka to, kas notiek piecdimensiju
apgabalā.
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2.22. attēls.
Hologrāfija ir parādība, kas balstās uz vi|ņu interferenci.
Hologrammas rodas, kad lāzera stars tiek sadalīts divos
atsevišķos kū|os (a) un (b). Viens (b) atstarojas no objekta
(c) un krīt uz gaismas jutīgu fotoplati (d). Otrs (a) šķērso
lēcu (e) un saduras ar (b) atstaroto gaismu, uz fotoplates
radot gaismas interferences lauku - hologrammu.
Kad lāzeri staro cauri attīstītajai fotoplatei, parādās

uzņemta objekta pilns trīsdimensiju attēls. Grozot šo holo
grāfisko-attēlu, var redzēt visas slēptās da|as, kuras parastā
fotogrāfijā neparādās.
Attēlā pa kreisi redzamās plāksnes divdimensiju virsmai
atšķirībā no parastas fotogrāfijas piemīt savdabīga īpašība jebkurš niecīgs tās virsmas fragments satur visu informā
ciju, kas nepieciešama, lai rekonstruētu pilnu attēlu.
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VISUMS

RIEKSTA

ČAUMALĀ

Visumam ir vairākas vēstures, un tās ir atkarīgas no m aza riekstiņa
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A k, D ievs, es labprat dzīvotu rieksta čaula
Un uzskatītu sevi p ar bezgalīgas telpas pavēlnieku...
Šekspīrs. "Hamlets", 2. cēliena 2. aina

(Atdzej. Kārlis Egle)

I

ESPĒJAMS, HAMLETS VĒLĒJĀS PATEIKT: LAI GAN MĒS, CILVĒKI, ESAM

fiziski ierobežoti, mūsu prātam ir dota brīvība izpētīt visu V i
sumu un doties tur, kur pat Star Trek varoņi baidītos spert soli.
Vai Visums patiešām ir bezgalīgs vai vienkārši ļoti liels? Vai tas

ir eksistējis mūžīgi vai tikai ilgi? Kā mūsu ierobežotajiem prātiem
aptvert neierobežoto Visumu? Vai pat tikai mēģinājums to saprast
mums jau nav par grūtu? Vai mēs riskējam ņemt tādu pašu galu kā
Prometejs, kurš seno grieķu mitoloģijā no Zeva nozadzis uguni cil
vēku lietošanai un par savu pārdrošību tika sodīts - pieķēdēts pie
klints, kur ērglis knābāja viņa aknas?
Es domāju, ka, par spīti šai brīdinošajai leģendai, mums vajadzētu
mēģināt izprast Visumu. īpaši pēdējo dažu gadu laikā mēs šajā jom ā
esam panākuši diezgan lielu progresu. Pagaidām gan mums vēl nav
pilnīgi skaidra priekšstata, taču iespējams, ka līdz tam pārāk ilgi vairs

Augšā: Prometejs. Etrusku vāzes
gleznojums, 6. gadsimts
pirms Kristus.

nebūs jāgaida.

Visraksturīgākā izplatījuma īpašība ir tā, ka tas turpinās un
turpinās, un turpinās. T o apstiprina modernie novērošanas instru
menti, piemēram, Habla teleskops, kas ļauj mums diezgan dziļi

Pa kreisi: īpaša astronautu misija
nomaina H abla kosmiskā teleskopa
lēcas un spoguļus. Apakšā redzami
Austrālijas apveidi.

ielūkoties Visuma plašumos. Mūsu skatienam paveras miljardu
miljardi dažādu formu un izmēru galaktiku (sk. 70. lpp., 3.1. att.),
un katrā no tām ir neskaitāmi miljardi zvaigžņu, no kurām dau
dzām savukārt apkārt riņķo planētas. Mēs dzīvojam uz planētas,
69
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Šķērsotā galaktika N G C 4314

Elipses veida galaktika N G C 147

tam

3 .1. attēls. Ielūkojoties Visuma dzīles, mes varam ieraudzīt miljardiem miljardu galaktiku. Galaktikam ir dažadi izmēri;
to forma var atgādināt elipsi vai spirāli, kā, piemēram, Piena Ceļš.
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kas riņķo ap zvaigzni, kura atrodas spirālveida galaktikas - Piena

3.2. attēls.

Ceļa - ārmalā.

Mūsu planēta Zeme (Z) riņķo ap Sauli
spirālveida galaktikas - Piena Ceļa ārējā apgabalā. Kosmiskie putekļi spi
rāles zaros aizsedz mums skatienu
mūsu galaktikas plaknē, taču mums
labi ir redzama telpa uz abām pusēm
no šīs plaknes.

Putekļu mākoņi spirāles malā aizsedz mums skatienu uz Visumu
galaktikas plaknes virzienos, bet mēs diezgan labi varam pārredzēt
Visumu konusos uz abām pusēm no šīs plaknes, tā ka aptuveni varam
noteikt attālu galaktiku stāvokli (3.2. att.). Mēs pamanīsim, ka galak
tikas kosmosa telpā ir izvietotas visai vienmērīgi, lai gan izplatījumā
ir gan koncentrētākas vietas, gan tukšumi. Šķiet, ka ļoti lielos attālu
mos galaktiku blīvums samazinās, taču tas ir maldīgs pieņēmums daudzas no tām vienkārši ir tik tālu un līdz ar to tik blāvas, ka mēs tās
nespējam ieraudzīt pat ar jaudīgākajiem teleskopiem. C ik vien tālu
spējam saskatīt, Visums telpā ir bezgalīgs (sk. 72. lpp., 3.3. att.).
Kaut gan šķiet, ka Visums katrā telpas punktā ir ļoti līdzīgs, ir
viennozīmīgi zināms, ka laika gaitā tas mainās. T o gan atklāja tikai
20. gadsimta sākumā,- līdz tam tika uzskatīts, ka Visums ir nemainīgs.
Tas varētu būt eksistējis mūžīgi, bet šis apgalvojums noved pie
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3.3. attēls.

absurdiem secinājumiem. Ja zvaigznes būtu kvēlojušas mūžīgi, V i

Mēs redzam, ka galaktikas, izņemot
dažus nelielus sablīvējumus, telpā ir iz
vietotas visai vienmērigi.

sums būtu ticis uzkarsēts līdz to temperatūrai. Pat naktī visas debe
sis būtu tikpat spožas kā Saule, jo, lai kurp mēs raudzītos, skatiens
atdurtos vai nu pret zvaigzni, vai pret putekļu mākoni, kas būtu uz
karsēts līdz zvaigžņu temperatūrai (3.4. att.).
Līdz ar to mums visiem zināmajam faktam, ka naktī debesis ir
tumšas, ir ļoti liela nozīme. Tas pierāda, ka Visums nevar būt mūžīgi
eksistējis tādā stāvoklī, kādu mēs to redzam tagad. Jādomā, ka pa
gātnē bijis kāds notikums, kas pirms kāda noteikta, galīga laika
licis zvaigznēm iedegties, un tāpēc attālu zvaigžņu gaismai vēl nav
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pieticis laika mūs sasniegt. Tas ļautu izskaidrot, kāpēc naktī, ska

3.4. attēls.

toties jebkurā virzienā, debesis nekvēlo.

Ja Visums būtu statisks un bezgalīgs
jebkurā virzienā, lai kurp mēs raudzī
tos, skatiens atdurtos pret zvaigzni.
Naktī debesis izskatītos tikpat spožas
kā Saule.

Ja zvaigznes būtu Visumā eksistējušas mūžīgi, kāpēc tām pēkšņi
bija jāiedegas pirms dažiem miljardiem gadu? Kāds brīnumpulkstev

nis tām pateica priekšā, ka pienācis laiks spīdēt? Sie jautājumi sa
mulsināja tos filosofus, kuri ticēja, ka Visums ir pastāvējis mūžīgi,
piem ēram , Imanuelu Kantu. T aču vairākums cilvēku uzskatīja, ka
Visums, samērā līdzīgs tagadējam, ir ticis radīts pirms dažiem gadu
tūkstošiem.
T o m ē r 2 0 . gad sim ta divd esm itajos gad o s sāka p arād īties
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D O PLERA EFEKTS

aistība starp ātrumu un vi|ņa garumu, ko sauc par
Doplera efektu, ir ikdienā sastopama parādība.
Ieklausieties kaut vai virs galvas lidojošā lidmašīnā: tai tu
vojoties, skaņas tonis šķiet augstāks, attālinoties - zemāks.
Augstākā skaņa atbilst skaņas viļņiem ar īsākiem vi|ņa
garumiem (attālums starp divām vi|ņa virsotnēm) un
augstāku frekvenci (lielāks vi|ņu skaits sekundē).

S

74

Šis efekts rodas tāpēc, ka, lidmašīnai lidojot jūsu
virzienā, katru nākamo reizi, kad tā izstaro skaņas vilni, tā
ir pietuvojusies jums vēl vairāk, tādējādi samazinot attālumu
starp viļņu virsotnēm.
Turpretī, lidmašīnai no jums attālinoties, viļņu garumi
palielinās, un jums šķiet, ka dzirdat zemāku skaņu.
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IV

iebildumi pret šo uzskatu, ko izraisīja V esto Slifera un Edvina H abla

3.5. attēls.

novērojum i. 1923. gadā Habls atklāja, ka daudzie blāvie gaismas

Doplera efekts ir attiecināms arī uz
gaismas viļņiem. Ja galaktika paliktu
nemainīgā attālumā no Zemes, spek-

pleķīši, ko dēvē par miglājiem, patiesībā ir citas galaktikas - milzīgi,
Saulei līdzīgu zvaigžņu sakopojumi, tikai tie atrodas ļoti tālu. Lai tās
izskatītos tik m azas un blāvas, tām bija jāatrodas tik tālu, ka gaismai
no šīm galaktikām vajadzētu ceļo t miljoniem vai pat miljardiem
gadu, lai mūs sasniegtu. Tas pierādīja, ka Visuma pirmsākumi nav
meklējami tikai pirms dažiem tūkstošiem gadu.

Otrs Habla atklājums bija vēl daudz ievērojamāks. Astronomi
bija iemācījušies noteikt, vai citas galaktikas mums tuvojas vai no
mums attālinās, analizējot no tām atceļojušo gaismu (3.5. att.). Sev par

trāllīnijas būtu normālā jeb standartpozīcijā. Taču, ja galaktika no mums
attālinās, gaismas viļņi šķitīs pagarināti
jeb izstiepti un spektra līnijas būs no
virzījušās uz sarkano pusi (attēlā pa
labi). Ja galaktika pārvietojas mūsu
virzienā, vi|ņi izskatīsies saspiesti un
spektrāllīnijas - novirzītas uz violeto
spektra galu (attēlā pa kreisi).

lielu pārsteigumu viņi atklāja, ka gandrīz visas galaktikas attālinās.
Turklāt - jo tālāk tās no mums atrodas, jo ātrāk kustas no mums prom.
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Mūsu galaktikas kaimiņš, Androme
das miglājs, ko pētīja Habls un Slifers.

SLIFERA UN H A BLA ATKLĀJUM U
H R O N O L O Ģ IJA (1910 - 1930)

1912. gads - Slifers izpēta gaismas
vi|ņus no četriem miglājiem, atklā
jot, ka trim no tiem viļņi ir ar sar
kano nobīdi, turpretī Androme
das spektrs novirzīts uz violeto
pusi. Viņš to skaidroja ar to, ka
Andromeda kustas uz mūsu
pusi, kamēr pārējie tris
miglāji attālinās.
19 12. - 1914. gads - Slifers izpēta
vēl 12 miglājus. Visiem, izņemot
vienu, var novērot nobīdi uz
sarkano spektra pusi.
1914. gads - Slifers pastāsta par
saviem atklājumiem Amerikas
Astronomijas biedrībā. Habls
dzird šo ziņojumu.
1918. gads - Habls pievēršas
miglāju pētījumiem.
1923. gads - Habls atklāj, ka
spirālveida miglāji (arī Androme
das miglājs) ir citas galaktikas.

Tieši Habls pamanīja ša atklajuma milzīgo nozīmi - ikviena galak

1914. - 1925. gads - Slifers un

tika attālinās no jebkuras citas galaktikas. Visums izplešas (3.6. att.).

citi turpina mērīt Doplera nobī

Sis atklājums bija viena no 20. gadsimta lielākajām revolu

des. 1925. gadā ir atklātas 43
sarkanās nobīdes un divas
violetās nobīdes.

v

cionārajām atziņām. T ā nāca pilnīgi negaidīti un būtiski mainīja
mūsu pārdomu ievirzi par Visuma izcelšanos. Ja galaktikas attālinās
cita no citas, kaut kad pagātnē tām bija jābūt bijušām tuvāk cita

1929. gads - Habls un Miltons
Hjūmeisons, kas, turpinot Doptera
nobīžu mērišanu, noteikuši, ka visas galaktikas attālinās cita no ci-

,
ur I •paziņo
• savu atkla+1 Itas,
publiski
jumu: Visums izpleša

citai. Pašreizējais izplešanās temps lika secināt, ka tās bijušas cieši
klāt viena otrai pirms desmit vai piecpadsmit miljardiem gadu. Kā
tika aprakstīts iepriekšējā nodaļā, mēs ar Rodžeru Penrouzu spējām
pierādīt, ka no Einšteina vispārīgās relativitātes teorijas izriet: Visu
mam un pat pašam laikam ir jābūt sākumam - milzīgai eksplozijai.
Tas izskaidroja to, kāpēc debesis naktī ir tumšas,- neviena zvaigzne
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Edvins Habls pie Vilsona kalna 100 collu teleskopa 193o. gadā.

3.6. attēls. HABLA LIKUMS
ētot gaismu no citām galakti
kām, pagājušā gadsimta div
desmitajos gados Edvins Habls at
klāja, ka gandriz visas galaktikas no
mums attālinās ar ātrumu V, kas ir
tieši proporcionāls to attālumam
R no Zemes - V = H x R.
Šis svarigais novērojums, kas pa
zīstams kā Habla likums, noteica,
ka Visums izplešas; izplešanās temps
tika noteikts ar Habla konstanti H.

P

Apakšējais grafiks parāda galak
tiku gaismas spektru sarkano no
bīžu pēdējos novērojumus, kas
apstiprina Habla likumu ari milzīgā
attālumās no mums.
Nelielais izliekums uz augšu
grafika augšdaļā parāda, ka, pieau
got attālumam, izplešanās paātri
nās, ko, iespējams, izraisa vaku
uma enerģija.
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KARSTAIS LIELAIS SPRĀD ZIENS

I ^ vispārīgajai relativitātes teorijai ir taisnība, Visums ir
J C l sācies Lielā sprādziena singularitātē, kurai piemitusi
bezgalīgi augsta temperatūra un blīvums. Visumam izple
šoties, starojuma temperatūra samazinājās. Apmēram
sekundes simtdaļu pēc Lielā sprādziena temperatūra bija
aptuveni 100 miljardi grādu, un Visums sastāvēja galve
nokārt no fotoniem, elektroniem un neitrīno (loti
vieglām daļiņām) un to antida|iņām, kā arī vairākiem protoniem un neitroniem. Nākamajās tris minūtēs, Visu
mam atdziestot līdz apmēram vienam miljardam grādu,
protoni un neitroni sāka veidot ūdeņraža, hēlija un citu
vieglo elementu kodolus.
Pēc vairākiem simtiem tūkstošu gadu, kad temperatūra
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jau bija noslīdējusi līdz dažiem tūkstošiem grādu, elek
troni sāka kustēties pietiekami lēni, vieglie kodoli varēja
tos piesaistīt, un izveidojās atomi. Taču smagākie ele
menti, no kuriem sastāvam mēs, piemēram, ogleklis un
skābeklis, izveidojās tikai pēc miljardiem gadu, zvaigžņu
centros sadegot hēlijam.
Šo agrīna blīva un karsta Visuma ainu 1948. gada
formulēja zinātnieks Džordžs Gaimovs darbā, ko viņš
sarakstīja kopā ar Ralfu Alfēru, kurš vēlāk izteica iespēju,
ka starojums no šā |oti karstā agrīnā stāvokļa vēl jopro
jām varētu būt novērojams. Šī prognoze apstiprinājās
1965. gadā, kad fiziķi Ārno Penziass un Roberts Vilsons
konstatēja kosmisko reliktstarojumu.

kopš Lielā sprādziena nav spīdējusi ilgāk kā desmit līdz piecpadsmit
miljardus gadu.
Mēs esam pieraduši, ka notikumus izraisa agrāki notikumi,
kurus savukārt ir izraisījuši vēl agrāki notikumi. T ā ir likumsakarību
ķēde, kas iesniedzas pagātnē. Bet pieņemsim, ka šai ķēdei ir bijis sā
kums, pieņemsim, ka ir bijis kāds pirmais notikums. Kas to izraisīja?
Nebija daudz zinātnieku, kas labprātīgi vēlējās pētīt šo jautājumu.
Viņi mēģināja no tā izvairīties, vai nu kā krievu zinātnieki apgalvo
jot, ka Visumam sākuma nav bijis, vai arī paziņojot, ka jautājums par
Visuma izcelšanos nav zinātnes kompetencē, bet atstājams metav

fizikai vai reliģijai. Sāda nostāja, manuprāt, nav īsta zinātnieka cie
nīga. Ja zinātnes likumi tiek uzskatīti par nenozīmīgiem jau Visuma
iesākumā, vai tas nenozīmē, ka arī citās reizēs tie varētu nebūt pa
tiesi? Likums nav likums, ja tas ir patiess tikai dažreiz. Mums ir j ā 
cenšas saprast Visuma izcelšanos , balstoties uz zinātnes līdzekļiem. Tas var izrā
dīties mums par grūtu, bet mums vismaz ir jāmēģina.

Teorēmas, ko mēs ar Penrouzu pierādījām, paredzēja, ka V i
sumam ir bijis sākums, taču neko daudz par šo sākumu neatklāja. Tās
norādīja, ka Visums ir sācies Lielajā sprādzienā, punktā, kurā viss
Visums un jebkas, kas tajā atrodas, bijis saspiests līdz bezgalīgam
blīvumam. Tieši šeit Einšteina vispārīgā relativitātes teorija kļūst
bezspēcīga, un to nevar lietot, lai paredzētu Visuma sākumu. Šķita,
ka Visuma izcelšanās tiešām ir ārpus zinātnes kompetences.
Tas nebija secinājums, ar kuru zinātnieki spēj samierināties. Kā
aprakstīts 1. un 2. nodaļā, iemesls, kāpēc vispārīgā relativitātes teo
rija nespēj aprakstīt Lielo sprādzienu, ir tas, ka teorijā nebija iekļauts
nenoteiktības princips - kvantu teorijas nejaušības elements, pret
kuru Einšteins bija iebildis, pamatojoties uz to, ka Dievs nespēlē
kauliņus. Tom ēr visi pierādījumi liecina, ka Dievs ir diezgan kaislīgs
spēlmanis. Visumu var salīdzināt ar milzīgu kazino, kurā ikvienu
jautājumu izšķir kauliņu mešana vai ruletes griešana (3.7. att.). Jūs
varbūt domāsiet, ka vadīt kazino ir ļoti nedrošs bizness, jo ik reizi,
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kad tiek mesti kauliņi vai griezts rats, jūs riskējat zaudēt naudu.
Tom ēr daudzie derību vinnesti un zaudējumi izlīdzinās līdz iepriekš
paredzamam rezultātam, kaut arī nevar paredzēt katru derību iznā
kumu atsevišķi (3.8. att.). Kazino īpašnieki nodrošinās, lai visu de
rību kopsumma būtu par labu viņiem,- tāpēc arī viņi ir tik bagāti.
Vienīgā iespēja, kā viņus uzvarēt, ir riskēt ar visu savu naudu uz da
žiem kauliņu metieniem vai rata griezieniem.
Ar Visumu ir tāpat. Kad tas ir tik liels kā tagad, kauliņu
metienu skaits ir ļoti liels, tāpēc vidējo rezultātu var viegli paredzēt.
v

Sā iemesla dēļ klasiskie likumi tik nevainojami darbojas lielās sis
tēmās. Bet, Visumam esot ļoti mazam, kā tas bija ap Lielā sprādziena
laiku, ir tikai neliels skaits kauliņa metienu, un ļoti svarīgs kļūst ne
noteiktības princips.
Tā kā Visums turpina mest kauliņus, lai noteiktu, kam jānotiek
tālāk, tam nav tikai vienas vienīgas vēstures, kā varētu domāt. Visumam
ir jebkura iespējamā vēsture, un ikvienai ir savs varbūtības koeficients.
Ir jābūt arī tādai Visuma vēsturei, kurā Belizas valstis iegūst visas olim
pisko spēļu zelta medaļas, kaut arī šāda varbūtība ir niecīga.
Ideja, ka Visumam ir dažnedažādas iespējamās vēstures, var
izklausīties pēc zinātniskās fantastikas, taču tagad tā ir pieņemta kā
zinātnisks fakts. Šo domu formulēja Ričards Feinmans, kurš bija gan
izcils fiziķis, gan neparasta personība.
Fiziķu uzdevums ir apvienot Einšteina vispārīgās relativitātes
teoriju un Feinmana ideju par vairākām vēsturēm vienā pilnīgā teorijā,
kas aprakstītu absolūti visu Visumā notiekošo. Ja mēs zināsim, kā ir
sākušās Visuma vēstures, šī apvienotā teorija ļaus mums paredzēt
Visuma attīstību. Taču pati šī apvienotā teorija mums neatklās, kā
radies Visums vai kāds tas bijis sākotnēji. Šim nolūkam mums ir ne
pieciešami tā sauktie robežnosacījumi, likumi, kas nosaka, kas notiek
uz Visuma robežām, laika un telpas ārējās malās.
Ja Visuma robeža būtu tikai punkts laikā un telpā, mēs varētu
vienkārši paiet tam garām un arī teritoriju aiz tā pasludināt par V i
suma daļu. Turpretī, ja šī robeža būtu kā izrobota mala, uz kuras laiks
un telpa būtu savijušies kopā un blīvums izrādītos bezgalīgs, būtu ļoti
grūti noteikt precīzus robežnosacījumus.
Mans kolēģis Džims Hārtls un es sapratām, ka eksistē vēl trešā
iespēja: varbūt Visumam nemaz nav robežu laikā un telpā. Pirmajā
80

3.7. attēls, augša, un 3.8. attēls, pretī.
Ja spēlmanis liek savu naudu uz sarkanā
daudzas reizes pēc kārtas, ir iespējams
diezgan precīzi paredzēt viņa vinnesta
apjomu, jo atsevišķo derību rezultāti
izlīdzinās.
Taču katra atsevišķa ruletes grie
ziena rezultātu paredzēt nav iespējams.
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Ja Visuma robeža būtu vienkāršs laiktelpas punkts, mēs varētu turpināt šo
robežu pārcelt arvien tālāk.
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acumirklī šķiet, ka te ir pretruna ar teorēmām, ko pierādījām mēs ar
Penrouzu un kas parādīja, ka Visumam ir jābūt sākumam, .tātad
robežai laikā. Taču, kā es paskaidroju 2. nodaļā, ir arī cita veida
laiks, ko sauc par imagināro laiku un kas rit perpendikulāri attiecībā
pret parasto laiku, kura ritējumu mēs spējam konstatēt. Visuma vēs
ture reālajā laikā nosaka tā vēsturi imaginārajā laikā un otrādi, bet
abas vēstures var ļoti atšķirties. Imaginārajā laikā Visumam nav
nepieciešams ne sākums, ne beigas. Imaginārais laiks ir vienkārši kā
vēl viens virziens telpā. Tāpēc par Visuma vēsturēm imaginārajā
laikā var runāt kā par izliektām virsmām, piemēram, kā par bumbu,
plakni, seglu formas virsmu, bet ar četrām, nevis divām dimensijām
(sk. 3.9. att., 84. lpp.).
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Feinmana tāfele Kalteka neilgi pirms viņa nāves 1988. gada.

Ričards Feinmans.

STĀSTI PAR FEINMANU
ičards Feinmans dzimis Bruklinā, Ņujorkā, 1918.
gadā. Viņš ieguva fizikas doktora grādu pie Džona
Vīlera Prinstonas universitātē 1942. gadā. Drīz pēc tam
viņš tika iesaistīts Manhatanas projektā. Tur viņš k|uva
pazīstams gan ar savu interesanto personību, gan ar
savdabīgajiem jociņiem - Losalamosas laboratorijās
viņam patika atkodēt īpaši slepenā satura seifus -, gan ar
to, ka bija izcils fiziķis; tieši viņš k|uva par svarigāko
līdzstrādnieku atombumbas teorijas izveidē. Feinmana
nebeidzamā ziņkāre par visu pasaulē notiekošo bija viņa
raksturigākā iezīme. Tā |āva viņam ne tikai sasniegt lielus
panākumus zinātnē, bet arī izdarīt daudz interesantu
pētījumu, piemēram, viņš atšifrēja maiju hieroglifus.
Laikā pēc Otrā pasaules kara Feinmans atklāja loti
efektīvu jaunu pieeju kvantu mehānikas aprakstam, par
ko 1965. gadā ieguva Nobela prēmiju. Viņš apšaubīja kla
sisko pamatpieņēmumu, ka katrai daļiņai ir viena īpaša
vēsture. Viņš izvirzīja hipotēzi, ka daļiņas ceļo no viena

R

laiktelpas punkta uz otru pa ikvienu iespējamo ceļu. Ar
katru trajektoriju Feinmans saistīja divus lielumus: vienu,
kas raksturo vi|ņa izmēru - amplitūdu, un otru, kas rak
sturo tā fāzi - vai vilnis ir tā virsotnē vai ieplakā. Var
būtību, ka da|iņa pārvietosies no A uz B, viņš aprēķināja,
summējot visus viļņus, kas saistīti ar katru iespējamo ceļu
no A uz B.
Tomēr ikdienas pasaulē mums šķiet, ka objektiem ir
tikai viens ceļš, kas ved tos no sākumpunkta uz ga
lamērķi. Tas atbilst Feinmana koncepcijai par daudzajām
(jeb sasummētajām) vēsturēm, jo makroskopiskiem ob
jektiem viņa likums, ka ikvienam ce|am tiek piešķirts
noteikts raksturlielums, nosaka, ka, summējot visus
iespējamos ce|us, no visiem ce|iem paliek pāri tikai viens.
Makroskopisku objektu kustībā nozīme ir tikai vienam no
bezgalīgi daudzajiem ce|iem, un tas ir tieši tas ce|š, kas
izriet no Ņūtona klasiskajiem mehānikas likumiem.

Ja Visuma vēstures turpinātos bezgalīgi seglu vai plaknes
formā, būtu problēma noteikt, kādi ir bezgalības robežnosacījumi.
Taču no robežnosacījumu sīkākas izpētes var izvairīties pavisam, ja
pieņem, ka imaginārajā laikā Visuma vēstures ir sevī noslēgtas vir
smas, piemēram, līdzīgas zemeslodei. Zemes virsmai nav nekādu ro
bežu vai stūru. Neesmu dzirdējis nevienu ticamu liecību, ka kāds
būtu nokritis no Zemes malas.
Ja Visuma vēstures imaginārajā laikā tiešām ir noslēgtas vir
smas, kā mēs ar Hārtlu ierosinājām, šai idejai būtu milzīga ietekme
uz filosofiju un priekšstatiem par to, no kurienes mēs nākam. V i
sums būtu pilnīgi pašpietiekams (pats sevī noslēgts) - nebūtu nepie
ciešami nekādi ārējie faktori, kas to uzvilktu un palaistu kā pulksteņa

Feinmana trajektoriju integralmetode
da|iņa ce|o pa ikvienu iespējamo ce|u.
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3.9. attēls. VISUMA VĒSTURĒS
Ja Visuma vēstures ietiektos bezgalībā seglu formā, būtu grūti
noteikt bezgalības robežnosacījumus. Taču, ja visas Visuma
vēstures imaginārajā laikā ir noslēgtas virsmas, kā, piemēram,

Zem es virsma, īpašus robežnosacījumus noteikt nav
nepieciešamības,

EVOLŪCIJAS LIKUMI UN SĀKU MSTĀVOKĻI
izikas likumi apraksta, kā objekts laika gaitā attīstās
no sava sākumstāvok|a. Piemēram, ja mēs pame

F

tam gaisā akmeni, gravitācijas likumi precīzi paredzēs
tā turpmāko kustību.
Tom ēr ar šiem likumiem būs par maz, lai pare
dzētu, kur akmens piezemēsies. Mums ir jāzina arī tā
ātrums un virziens mirklī, kad tas izlidoja no mūsu
rokas. Citiem vārdiem - mums ir jāzina akmens
kustības sākuma nosacījumi - robežnosacījumi.
Kosmoloģija mēģina aprakstīt visa Visuma attīstību,
balstoties uz fizikas likumiem. Te mums ir jājautā - kādi
ir bijuši Visuma sākuma nosacījumi, kuriem mēs varētu
šos likumus piemērot?

cījumi - teorija, ka laiks un telpa ir galīgi, taču tie veido
virsmu, kurai nav robežas; tāpat kā zemeslodes virsma
ir galīga izmēros, bet tai nav robežu. Šī bezrobežu
versija ir balstīta uz Feinmana ideju par daudzām vēs
turēm, bet daļiņas vēsture Feinmana variantā tagad
tiek aizstāta ar visu laiktelpu, kas attēlo Visuma vēs
turi. Robežu neeksistēšanas nosacījumi nozīmē
Visuma vēsturu ierobežošanu līdz tiem gadījumiem,
kad tam nav robežu imaginārajā laikā. Citiem vārdiem šajos gadījumos Visuma robežnosacījumi ir tādi, ka
tam nav robežu.
Kosmologi pašlaik pēta, vai Visuma sākuma stāvok

Sākumstāvoklim, iespējams, bijusi ievērojama no

lis, kāds tiek pieņemts bezrobežu gadījumā, kopā ar

zīme Visuma pamatiezīmju, varbūt pat elementār
daļiņu īpašību un spēku, noteikšanā, kas bija nozīmīgi

vājajiem antropiskajiem neatkarīgajiem mainīgajiem
ļautu izveidoties tādam Visumam, kādu mēs apdzīvo
jam tagad.

bioloģiskās dzīvības rašanās procesā.
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Viens ierosinājums ir robežu neeksistēšanas nosa
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mehānismu. Visu, kas Visumā notiek, regulētu tikai fizikas likumi
un kauliņu mešana. Tas var izklausīties pārāk pašpārliecināti, bet
tieši tam ticu es un daudzi citi zinātnieki.
Pat ja Visuma robežnosacījumi ir tādi, ka tam nav robežas,
tam tomēr nebūtu tikai viena vēsture.
Visumam būtu daudzas vēstures, tieši
tā,

kā ierosināja Feinmans.

Katrai

iespējamai noslēgtajai virsmai atbilstu
sava vēsture imaginārajā laikā, un katra
imaginārā laika vēsture noteiktu vienu
vēsturi reālajā laikā. T e nu mums Visumam
ir iespēju pārpilnība. Kas gan lika no visām daudza
jām

Visuma

vēsturu varbūtībām

izveidoties

tieši

tādam

Visumam, kādā mēs dzīvojam? Viens apstāklis, ko var viegli pa
manīt, - daudzās iespējamajās Visuma vēsturēs neveidotos ga
laktikas un zvaigznes, kas bija svarīgas, lai rastos dzīvas būtnes.
Varētu gan būt, ka saprātīgi radījumi attīstījušies arī bez galak
tikām un zvaigznēm, tomēr tas ne
šķiet ticami. Tāpēc pašu faktu, ka
mēs eksistējam un varam uzdot jau
tājumu: "Kāpēc Visums ir tieši tāds,
kāds tas ir?" - ir noteikusi tā V i
suma vēsture, kurā mēs dzīvo
jam. Tas nozīmē, ka mūsu vēsture ir
viena no tām nedaudzajām, kurās
galaktikas un zvaigznes. Tas ir tā sau
camā antropā principa piemērs. Antropais
princips nosaka, ka Visumam vairāk vai mazāk ir jābūt tādam, kādu
mēs to redzam,- ja tas būtu atšķirīgs, tajā nebūtu ne
viena, kas to varētu novērot (3.10. att.). Dau

Zemes virsmai nav robežu vai malu.
Stāsti par to, ka cilvēki ir no tās nokri
tuši, jāuzskata par pārspīlētiem.

dziem zinātniekiem īpaši nepatīk antro
pais princips, jo tas šķiet pārāk neno
teikts un to nevar visai labi izmantot,
lai kaut ko paredzētu. Taču antropo
principu var formulēt arī precīzi, un
tam ir būtiska nozīme, pētot Visuma
izcelšanos. 2.nodajā aprakstītā M -teorija
85
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ANTROPAIS PRINCIPS
ienkārši runājot, antropais princips nosaka, ka mēs
redzam Visumu vairāk vai mazāk tādu, kāds tas ir, jo
mēs eksistējam. Šis skatījums ir tieši pretējs sapnim par
vienotu, visu paredzošu teoriju, kurā ietverti visi dabas
likumi, un pasaule ir tāda, kāda tā ir, jo citāda tā nevarētu
būt. Ir daudz antropā principa versiju - sākot ar tām, kas
ir tik vājas, ka šķiet triviālas, un beidzot ar tām, kas ir tik
stipras, ka k|ūst absurdas. Kaut gan vairākums zinātnieku
nevēlas pieņemt pārāk stipru antropā principa versiju,
tikai neliela daļa apstrid vājāko antropā principa argu
mentu lietderigumu.
Vājais antropais princips aprobežojas ar konstatējumu,
kuras ēras vai Visuma da|as mēs varētu apdzīvot. Pie
mēram, iemesls, kāpēc Lielais sprādziens notika pirms
apmēram desmit miljardiem gadu, ir tas, ka Visumam
būtu jābūt pietiekami vecam, lai dažas zvaigznes būtu

V
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attīstījušās pietiekami tālu, lai spētu sintezēt skābekli vai
oglekli, no kuriem mēs sastāvam, un pietiekami jaunam,
lai da|a zvaigžņu vēl joprojām dotu dzīvībai nepiecie
šamo enerģiju.
Pieņemot robežu neeksistēšanas nosacījumu variantu,
var izmantot Feinmana likumu un piemērot katrai
Visuma vēsturei pa skaitlim, lai noskaidrotu, tieši kuras
Visuma īpašības piepildīsies. Šajā gadījumā antropais
princips ir lietojams ar nosacījumu, ka šajās vēsturēs
jāparādās inteliģentām dzīvības formām. Protams, visiem
labāk patiktu tāds antropais princips, ar kuru varētu
pierādīt, ka Visums, kādu mēs to novērojam, ar visai lielu
varbūtību būtu varējis attīstīties no noteikta daudzuma
dažādiem sākuma stāvokļiem. Tas nozīmētu, ka mūsu
apdzīvotās Visuma da|as sākumstāvoklis varēja ari nebūt
pārāk rūpīgi izvēlēts.
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3.10. attēls, pa kreisi.
Ilustrācijā pa kreisi tālu ir tie Visumi (a), kas kolapsēja, pamazām
saraujoties, kļūstot noslēgti. At
tēla labajā malā irtie Visumi, kas
turpinās izplesties mūžīgi (b).
Tie “kritiskie" Visumi, kas atro
das uz robežas starp kolapsēšanu un izplešanās turpināšanu,
piemēram, (c I ), vai divkāršai
inflācijai pakļautie, piemēram,
(c2), varētu dot patvērumu sa
prātīgām dzīvības formām. Mūsu
pašu Visums (d) pagaidām turpina vienmengi izplesties.

„ . __ ..

Divkāršā inflaciia varētu veicināt
,.v
. .
.. v

inteliģentas dzīvības veidosanos.

v w.

Musu pasu Visums pagaidam
.
°

turpina izplesties.

pieļauj ļoti lielu iespējamo Visuma vēsturu skaitu. Vairākums no tām
nav piemērotas saprātīgu būtņu attīstībai - vai nu tās ir pārāk tukšas,
pārāk īslaicīgas, pārāk līkumotas, vai kādā citā veidā nederīgas.
Tom ēr saskaņā ar Ričarda Feinmana teoriju par daudzajām vēsturēm
ir samērā liela iespēja, ka piepildītos kāda no šīm "neapdzīvotajām"
vēsturēm (sk. 84. lpp.).
Atklāti sakot, nav lielas nozīmes, cik daudz ir tādu vēsturu,
kurās nav iespējamas inteliģentas būtnes. Mūs interesē tikai tā vēs
turu kopa, kurās šāda dzīvība attīstās. Tai nemaz nav jābūt tik ļoti
līdzīgai cilvēkam. Nekādas vainas nebūtu arī maziem zaļiem cit
planētiešiem. Būtībā tie pat derētu labāk, jo līdz šim cilvēce sa
prātīgu uzvedību nav īpaši demonstrējusi.
Kā par antropā principa lietderīguma piemēru padomā
jiet par telpas dimensiju skaitu. Mūsu ikdienas pieredzes dēļ
mēs esam pārliecināti, ka dzīvojam trīsdimensiju telpā. Citiem
vārdiem —punkta atrašanās vietu mēs varam norādīt, lietojot
trīs raksturlielumus, piemēram, garumu, platumu un aug- .
stumu virs jūras līmeņa. Bet vai esat padomājuši, kāpēc telpa
ir trīsdimensiju? Kāpēc tai nav divas, četras vai vēl sazin cik di
mensiju kā zinātniskajā fantastikā? M-teorijā telpai ir deviņas vai
desmit dimensijas, taču tiek uzskatīts, ka sešas vai septiņas no tām ir
87
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saritinājušās ļoti maziņas un tikai trīs dimensijas ir lielas un gandrīz
plakanas (3.11. att.).
Kāpēc nav gadījies tā, ka mēs dzīvojam tādā Visuma vēstures
variantā, kurā saritinājušās ir astoņas dimensijas un tikai divas ir pie
tiekami lielas, lai mēs tās ievērotu? Divdimensiju dzīvniekam būtu
grūti uzņemt barību. Ja tā gremošanas trakts ietu visā tā ķermeņa
garumā, nabaga dzīvnieks sadalītos divās daļās. Tāpēc ar divām pla
kanām dimensijām sarežģītām dzīvības formām ir par maz. Taču, ja
būtu četras vai vairāk gandrīz plakanas dimensijas, gravitācijas spēks
starp diviem ķermeņiem, kas tuvojas viens otram, pieaugtu daudz
straujāk. Tas nozīmē, ka planētām nebūtu stabilu orbītu ap to sau
lēm. Tās vai nu ietriektos savā zvaigznē (3.12. att. A), vai ari atrau
tos no zvaigznes orbītas un aizklīstu izplatījuma tumsā un aukstumā
(3.12. att. B).
Nestabilas būtu arī elektronu orbītas atomos, un matērija
3.1 I. attēls.

mums zināmajā formā nevarētu eksistēt. Tāpēc, lai arī daudzo vēs-

No attāluma raugoties, dzeramais sal-

turu koncepcija pieļauj Visumu ar jebkādu plakano dimensiju skaitu,
inteliģentas dzīvības formas varētu pastavet tikai trīsdimensiju

miņš izskatās kā viendimensijas līnija.
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3.13. attēls.

Visumā. Tikai šāda veida Visuma vēsturē kāds varēs pajautāt: "Kāpēc

Vienkāršākā imaginārā laika vēsture,
kurai nav robežu, ir lode.
Tā nosaka tādu parastā laika vēs
turi, kas izplešas inflācijas veidā.

Visumam ir trīs dimensijas?"
Vienkāršākā Visuma vēsture imaginārajā laikā ir vēsture
apaļas lodes formā - līdzīgi Zemei, bet ar divām papildu dimensi
jām (3.13. att.). T ā nosaka tādu Visuma vēsturi reālajā laikā, kādu
piedzīvojam mēs, kurā Visums ir vienāds visos telpas punktos un
laika gaitā izplešas. Pie šādiem nosacījumiem šis modelis līdzinās
Visumam, kādā dzīvojam mēs. Taču izplešanās temps šajā Visuma
v

modelī ir ļoti ātrs, un tas turpina strauji palielināties. Sādu papla
šināšanos sauc par inflāciju, jo tā atgādina procesu, kad naudas
inflācijas iespaidā arvien nevaldāmāk aug preču cenas.
Attiecībā uz cenām inflācija tiek uztverta galvenokārt kā kaut
kas negatīvs, taču Visuma gadījumā tā ir ļoti vēlama. Lielais izple
šanās temps izlīdzina visus negludumus, kas varētu būt gadījušies
90
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GRAVITĀCIJAS ENERĢIJA

agrīnajā Visumā. Izplešoties Visums izmanto gravitācijas enerģiju,
lai radītu vairāk matērijas. Pozitīvo matērijas enerģiju precīzi izlī
dzina negatīvā gravitācijas enerģija, tādējādi kopējā enerģija ir nulle.
Visumam kļūstot divreiz lielākam, divtik pieaug arī matērijas un
gravitācijas enerģija - taču divreiz nulle tik un tā paliek nulle. Kaut
ekonomikas pasaulē viss būtu tikpat vienkārši! (3.14. att.)
Ja imaginārajā laikā Visuma vēsture būtu perfektas lodes formā,
reālajā laikā Visuma vēsture paredzētu mūžīgu Visuma inflācijveida izplešanos. Ja Visums turpinātu izplesties inflācijas tempā, ma
tērijas sablīvējumi nevarētu apvienoties, izveidojot galaktikas un
zvaigznes,- tas liegtu iespēju rasties jelkādām dzīvības formām, ne
maz nerunājot par inteliģentām. T ā p ē c, kaut gan daudzo Visuma
imagināro vēsturu vidū ir arī tādas, kurās Visums līdzinās perfektas
formas lodei, tās mūs šoreiz sevišķi daudz neinteresē. Imaginārā
91
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3.15. attēls. INFLĀCIJVEIDA VISUMS
arstā Lielā sprādziena modelī agrinajā Visumā nebija
pietiekami laika, lai siltums pagūtu pārplūst no viena
apgabala uz citu. Tomēr, lai kurā virzienā mēs lūkotos,
varam novērot, ka reliktstarojuma temperatūra visur ir
vienāda. Tātad Visuma sākumstāvoklī visos tā punktos ir
bijusi vienāda temperatūra.
Mēģinot atrast tādu modeli, kurā daudzie dažādie sākumstāvok|i būtu varējuši izveidoties par kaut ko līdzīgu
mūsu Visumam, tika ierosināts, ka agrinais Visums varētu
būt piedzīvojis |oti strauju izplešanās periodu. Šo izple
šanos dēvē par inflācijveida izplešanos tāpēc, ka tā noti
ka an/ien pieaugošā tempā, turpretī mūsdienu Visuma

K

92

izplešanās ātrumam drīzāk ir tendence samazināties.
Šāda inflācijas fāze izskaidrotu to, kāpēc Visums izskatās
vienāds visos virzienos, jo gaismai šādos apstākļos agrī
najā Visumā būtu pieticis laika pārceļot no viena reģiona
uz citu.
Visumam, kas savu inflācijveida izplešanos turpina mū
žīgi, atbilstoša imaginārā laika vēsture ir perfekti apaļas
lodes formā. Taču mūsu pašu Visumā inflācijveida izple
šanās periods beidzās jau pēc niecīgas sekundes daļiņas,
un tas ļāva izveidoties galaktikām. Tas nozīmē, ka imaginārajā laikā mūsu Visumam ir lodveida vēsture ar ne
daudz saplacinātu dienvidpolu.
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laika vēsturēm ar pavisam nedaudz saplacinātiem dienvidpoliem jau
ir daudz lielāka nozīme (3.15. att.).
Šajos gadījumos atbilstošā vēsture reālajā laikā vispirms
izpletīsies strauji un inflācijas veidā, bet pēc tam izplešanās temps
palēnināsies, un varēs veidoties galaktikas. Lai rastos saprātīgas dzī
vības formas, saplacinājumam lodes dienvidpolā jābūt ļoti minimā
lam. Tas nozīmē, ka sākumā Visums izpletīsies ļoti strauji. Naudas
inflācijas rekordlīmenis Vācijā tika sasniegts laikā starp pasaules
kariem, kad cenas pieauga miljardus reižu, bet Visumā notikušās iz
plešanās inflācijas līmenim būtu bijis jābūt vēl miljardiem miljardu
miljardu reižu lielākam (3.16. att.).
Nenoteiktības principa dēļ Visumam nevarētu būt tikai viena
vēsture, kurā var rasties saprātīgas būtnes. Tieši otrādi, imaginārā
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3.16. attēls.
INFLĀCIJA VARĒTU BŪT DABAS
LIKUMS
Inflācija Vācijā pieauga pēc miera no
slēgšanas, un 1920. gada februārī tā
jau bija piecas reizes lielāka nekā
1918. gadā. 1922. gada jūlijā sākās
hiperinflācija. Zuda visa uzticība nau
dai; cenas cēlās piecpadsmit mē
nešus, nodarbinot drukājamās pre
ses, kas nespēja nodrukāt naudu tik
ātri, kā krita tās vērtība. 1923. gada
beigās ar maksimālu jaudu strādāja
300 papīrfabrikas un 150 naudas
spiestuves visu diennakti darbināja
aptuveni 2000 naudas prešu.

laika vēstures varētu veidot veselu grupu viegli deformētu ložu, no
kurām ikviena būtu saistīta ar tādu parastā laika vēsturi, kurā Visums
93
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3.17. attēls.

pakļauts inflācijai ilgu, bet ne bezgalīgu laiku. Mēs varam jautāt, kura

IESPĒJAMAS U N NEIESPĒJAMAS

no šīm pieļaujamajām vēsturēm ir visiespējamākā. Izrādās, ka vēstu

VĒSTURES

Gludas vēstures - (a) - vislabāk atbilst
tam Visumam, ko pašlaik novērojam,
bet to ir |oti maz.
Kaut gan katra no vēsturēm - (b)
un (c) - ir mazāk gluda un tāpēc
mazāk iespējama, to ir tik |oti daudz,
ka ticamākajām Visuma vēsturēm būs
nelielas novirzes no pilnīga gluduma.

res, kuras vislabāk atbilst tam Visumam, ko tagad novērojam, nav
pilnīgi gludas, bet gan ar sīkām "grumbiņām" (3 .1 7 . att.). U z vis
iespējamākajām vēsturēm nelīdzenumi ir tiešām miniatūri. Novirzes
no pilnīgi gludas virsmas ir tikai par vienu simttūkstošo daļu. Lai gan
šie nelīdzenumiņi ir tik ļoti mazi, mums ir izdevies tos novērot
mikroviļņu īpašību nelielu variāciju veidā, kas nāk no dažādiem kos
mosa virzieniem. Cosmic Background Explorer (C O B E ) satelīts tika pa
laists 1989. gadā un izveidoja debess reliktstarojuma karti.
Dažādās krāsas kartē norāda temperatūras atšķirības, bet pilnais
krāsu spektrs starp violeto un sarkano krāsu attēlo temperatūru starpību
tikai aptuveni grāda desmittūkstošās daļas robežās. T o m ēr tā ir pietie
kami liela atšķirība starp agrīnā Visuma apgabaliem, lai blīvākajos re
ģionos radītu papildu gravitācijas enerģiju, kas apturētu to izplešanos
un izraisītu kolapsēšanu, kā dēļ savukārt rastos galaktikas un zvaigznes.
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T ātad CO BE satelīta sastādītā karte ir visu Visuma struktūru uzmetums.

Kā gan norisināsies tās iespējamās Visuma vēstures, kas ir pie

C O B E satelīta ar D M R iekārtu
(radiometru) sastādītā pilnā

mērotas inteliģentu dzīvības formu izauklēšanai? Iespēju ir daudz,

Zvaigžņu karte ir pierādījums tam,

un atbilde ir atkarīga no matērijas daudzuma Visumā. Ja tā pārsniedz

ka laikā eksistē "grumbiņas

noteiktu kritisko daudzumu, gravitācijas pievilkšanās spēki, kas dar
bojas starp galaktikām, bremzēs to izplešanos un visbeidzot apturēs
to attālināšanos citai no citas. Galaktikas sāks doties viena otrai
pretī, līdz beigās salips kopā Lielajā kolapsā, kas nozīmēs, ka
Visuma vēsturei reālajā laikā ir pienākušas beigas (sk. 3.18. att.).
Ja Visuma blīvums būs zemāks par kritisko vērtību, gravitācija
būs pārāk vāja, lai apturētu galaktiku attālināšanos citai no citas.
Visas zvaigznes ar laiku izdegs, un Visums kļūs aizvien tukšāks un
aukstāks. Tātad, lai arī ne tik dramatiskā veidā kā pirmajā gadījumā,
arī pēc šā scenārija visam reiz pienāks beigas. Lai kā arī notiktu,
Visums eksistēs vēl daudzus miljardus gadu (3.19. att.).
Iespējams, ka līdzās matērijai Visums satur arī tā saukto vakuuma

95

V

I

S

U

M

S

R

I

E

K

S

T

A

Č

A

U

M

A

L

Ā

3.18. attēls, augša.

enerģiju - enerģiju, kas ir pat šķietami tukšā telpā. Spriežot pēc

Viens no iespējamajiem Visuma gala
scenārijiem ir Lelais kolapss, kurā visa
matērija tiks sasūkta atpakaļ milzīgā
nevaldāmā gravitācijas atvarā.

Einšteina slavenā vienādojuma — E=m c2, šai vakuuma enerģijai pie

3.19. attēls, pretī.
Otrs scenārijs - garā, aukstā un vien
muļā agonija, kurā viss lēnām iznīkst
un, iztērējušas degvielu, nodziest pē
dējās zvaigznes.

mīt masa. Tas nozīmē, ka tā ir arī gravitācijas avots, kas regulē V i
suma izplešanos. Taču, lai cik dīvaini arī būtu, vakuuma enerģijas
darbība ir pretēja matērijas ietekmei. Matērija izraisa izplešanās pa
lēnināšanos, līdz beidzot var to apturēt un pat pavērst pretējā vir
zienā. Vakuuma enerģija turpretī veicina šo izplešanos, radot inflāci
jai līdzīgu efektu. Būtībā vakuuma enerģija darbojas līdzīgi 1. nodaļā
pieminētajai kosmoloģiskajai konstantei, ko Einšteins 1917. gadā pie
vienoja saviem sākotnējiem vienādojumiem, kad saprata, ka tie nepa
redz risinājumus, ko varētu piemērot statiskam Visumam. Pēc Habla
atklājuma par Visuma izplešanos vairs nebija iemesla vienādoju
miem pievienot kaut ko mākslīgu, un Einšteins atteicās no kosmoloģiskās konstantes kā maldīgas.
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T o m ēr tā varēja arī nebūt kļūda. Kā aprakstīts 2. nodaļā, mēs
tagad zinām, ka saskaņā ar kvantu teoriju laiktelpu piepilda kvantu

V

A

I

fluktuācijas. Supersimetrijas teorijās partnerdaļiņu, kurām ir pretēji
spini, pam atstāvokļa fluktuāciju bezgalīgās pozitīvās un negatīvās
enerģijas izlīdzinās. Taču mums nebūtu jāgaida, ka pozitīvā un nega
tīvā enerģija izlīdzināsies visā pilnībā. Pāri paliks neliels daudzums
vakuuma enerģijas, jo, kā mēs zinām, Visums nav nevainojami

K O S M O L O G I S KĀ

KONSTANTE

BIJA MANA

simetrisks jeb supersimetrisks. Pārsteidz vienīgi tas, ka vakuuma
enerģija ir tik tuva nullei, ka vēl pirms kāda laika tā vēl nemaz ne
bija novērota.

LIELĀKĀ

k ļ ū d a ?

Varbūt tas ir vēl viens antropā principa piemērs. Vēsturē ar
lielāku vakuuma enerģijas daudzumu nebūtu izveidojušās galaktikas,
un tātad nebūtu būtņu, kas varētu uzdot jautājumu: "K āpēc vakuuma

Alberts Einšteins

enerģija ir tieši tik liela?"
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3.20. attēls.
Apvienojot iegūtos supemovu, reliktstarojuma un matērijas sadalījuma no
vērojumus Visumā, vakuuma enerģiju
un matērijas blīvumu Visumā var aprē
ķināt samērā precīzi.
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Matērijas un vakuuma enerģijas daudzumu Visumā var noteikt,
apkopojot dažādus novērojumus. Rezultātus mēs varam attēlot dia
grammā, kurā matērijas blīvums ir attēlots horizontālā un vakuuma
enerģija — vertikālā virzienā. Punktētā līnija parāda tā apgabala ro
bežu, kurā varētu izveidoties saprātīgas dzīvības formas (3.20. att.).
Supernovu, matērijas sablīvējumu un reliktstarojuma novēro
jumi katrs aizņem pa apgabalam šajā diagrammā. Par laimi, ir arī
tāds laukumiņš, kurā visi šie apgabali pārklājas. Ja matērijas blīvums
un vakuuma enerģija atrodas šajā laukumā, tas nozīmē, ka Visuma
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Ak, Dievs, es labprat dzīvotu rieksta čaula
Un uzskatītu sevi par bezgalīgas telpas pavēlnieku...
Šekspīrs. "Hamlets", 2. cēliena 2. aina

izplešanas pec ilga paleninašanas perioda atkal ir sakusi paatrinaties.
v

Šķiet, ka inflācija tiešām varētu būt dabas likums.
V

Sajā nodaļā mēs redzējām, kā milzīgā Visuma uzvedību var
izprast, izmantojot tā vēsturi imaginārajā laikā, kura ir maza, ne
daudz saplacināta lodīte. Tā ir gluži kā Hamleta rieksta .čaumala,
tikai šis riekstiņš nosaka visu, kas notiek reālajā laikā. Tātad H am 
letam bija diezgan daudz taisnības. Mēs varētu būt ieslodzīti rieksta
čaumalā un tomēr uzskatīt sevi par bezgalīgas telpas pavēlniekiem.
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4.

N O D A Ļ A

NĀKOTNES

PAREĢOŠANA

K ā informācijas pazušana melnajos caurumos var ietekmēt
mūsu spēju paredzēt nākotni
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4.1. attēls.
Vērotājs uz Zemes (zilā krāsa), kas riņķo
ap Sauli, vēro Marsa (sarkans) kustību
attiecībā pret citiem zvaigznājiem.
Sarežģīto planētu kustību debesīs var
izskaidrot ar Ņūtona likumiem, un tai
nav nekādas ietekmes uz atsevišķu cil
vēku likteņiem.

AU K O P Š SEN SEN IEM LAIKIEM C IL V Ē C E IR V ĒL Ē JU SIE S K O N T R O L Ē T

nākotni vai vismaz paredzēt, kas tajā notiks. Tāpēc ari astrolo
ģija ir tik populāra. Astrologi apgalvo, ka notikumi uz Zemes ir
cieši saistīti ar planētu kustību debesīs. T ā ir zinātniski pārbaudāma
hipotēze vai vismaz tāda būtu, ja astrologiem pietiktu drosmes pub
liskot konkrētus pareģojumus, kurus būtu iespējams pārbaudīt. Taču
parasti viņiem pietiek gudrības izteikt tik nenoteiktas prognozes, ka
tās var pielāgot jebkuram iznākumam. Apgalvojumus "personiskās
attiecības var kļūt intensīvākas" vai "jums būs izdevīga iespēja uzla
bot savu finansiālo stāvokli" nav iespējams noliegt kā maldīgus.

"Šomēnes M a rs s atrodas Strēlnieka
zva ig zn ā jā , un jum s tas būs labvēlīgs

T om ēr īstais iemesls, kāpēc lielākā daļa zinātnieku netic astro

laiks, lai sevi izzinātu. M arss jū s aicina

loģijai, nav zinātniski pierādījumi vai to trūkums, bet gan fakts, ka

dzīvot, kā, jūsuprāt, ir pareizi, nevis pēc

astroloģija nav savienojama ar eksperimentāli pārbaudītām zinātnes
teorijām. Kad Koperniks un Galilejs atklāja, ka planētas riņķo ap

tā, ko par pareizu uzskata citi. T ā a rī
notiks.
D ivdesm itajā datumā Saturns ieies

Sauli, nevis Zemi, un Ņūtons formulēja likumus, kuriem ir pakļauta

tajā jūsu zvaigžņu kartes apgabalā, kas

to kustība, kļuva neiespējami turpināt ticēt astroloģijai. Kāpēc lai

ir saistīts a r karjeru un uzticēšanos, un

citu planētu stāvokļi, kādi tie redzami uz debess fona no Zemes,
ietekmētu nenozīmīgas planētiņas makromolekulas, kas uzskata sevi
par inteliģentām dzīvības formām? (4.1. att.) T om ēr astroloģija grib
mūs piespiest noticēt tieši tam. Dažām šajā grāmatā aprakstītajām
teorijām nav vairāk eksperimentālā ceļā iegūtu pierādījumu kā

tas nozīmē, ka jū s mācīsieties uzņemties
a tb ild īb u un tikt g a lā a r sarežģītām
attiecībām.
Savukārt pilnmēness laikā jū s gūsiet
brīnumainu ieskatu savā dzīvē, kas pār
veidos jū s kā cilvēku."

103

V

I

S

U

M

S

R

I

E

K

S

T

A

Č

A

U

M

A

L

Ā

4.2. attēls.

astroloģijai, taču mēs tām ticam tāpēc, ka tās saskan ar citām, pār

Ja par beisbola bumbu ir zināms, no
kurienes un ar kādu ātrumu tā ir tikusi
izmesta, var paredzēt, kurp tā lidos.

baudītām teorijām.
Ņūtona likumu un citu fizikas teoriju panākumi lika pamatus
idejai par zinātnisko determinismu, ko 19. gadsimta sākumā pirmo
reizi formulēja franču fiziķis Pjērs Simons Laplass. Laplass izteica
domu: ja mēs zinātu visu Visuma daļiņu atrašanās vietas un ātrumus
kādā noteiktā laika momentā, fizikas likumiem vajadzētu ļaut mums
prognozēt šo daļiņu un līdz ar to visa Visuma stāvokli jebkurā citā
mirklī pagātnē vai nākotnē (4.2. att.).
Citiem vārdiem - ja zinātniskā determinisma teorija ir patiesa,
mums principā vajadzētu spēt paredzēt nākotni, un astroloģija
nebūtu nepieciešama. Protams, praksē pat kaut kas tik vienkāršs kā
Ņūtona gravitācijas teorija rada vienādojumus, ko mēs nevaram pre
cīzi atrisināt ar vairāk nekā divām daļiņām. Turklāt bieži vien vienā
dojuma atrisinājums ir nestabils, tāpēc maza atrašanās vietas vai
ātruma izmaiņa var radīt pilnīgi atšķirīgas virzības tendences vēlāk.
Tie, kas redzējuši filmu "Juras laikmeta parks", zina, ka maza pār
maiņa vienā vietā var izraisīt milzīgas izmaiņas citā. Tauriņš, vēcinot
spārnus Tokijā, var izraisīt lietu Ņujorkas Centrālparkā (4.3. att.).
Problēma ir tajā apstāklī, ka notikumu ķēde nav atkārtojama.

4.3. attēls.
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Nākamajā reizē, kad tauriņš novicinās spārnus, daudzi citi faktori
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būs atšķirīgi un arī ietekmēs laikapstākļus. Tāpēc ari sinoptiķu prog
nozes ir tik neuzticamas.
Kaut gan principā kvantu elektrodinamikas likumiem mums
būtu jāļauj aprēķināt jebkādas parādības ķīmijā un bioloģijā, mums
īpaši nav izdevies ar matemātisko vienādojumu palīdzību pa
redzēt cilvēka uzvedību. Tomēr, par spīti visiem šiem
praktiskajiem sarežģījumiem, vairākums zinātnieku

I5 K S

sevi turpina mierināt ar domu, ka (atkal principā)
nākotni ir iespējams paredzēt.
Pirmajā mirklī šķiet, ka determinisms ir pret
runā ar nenoteiktības principu - ka vienlaikus nav
iespējams nekļūdīgi noteikt daļiņas atrašanās vietu un ātrumu.
J o precīzāk mēs nosakām tās atrašanās vietu, jo mazāk precīzi
varam izmērīt ātrumu, un otrādi. Laplasa zinātniskā determinisma versija noteica: ja mēs zinātu daļiņu atrašanās vietas un
ātrumus vienā laika momentā, mēs varētu aprēķināt to pašu
daļiņu atrašanās vietas un ātrumus jebkurā citā brīdī pagātnē vai
nākotnē. Bet kā lai mēs sākam rēķināt, ja nenoteiktības princips
mums neļauj precīzi zināt atrašanās vietu un ātrumu vienlaikus?
Lai cik labs būtu mūsu dators, ievadot tajā "draņķīgus" datus,
mēs iegūsim "draņķīgas" prognozes.

ARA
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4.4. attēls.
Vi|ņa funkcija nosaka iespējamību, ka
da|iņa atradīsies noteiktā vietā un pār
vietosies ar noteiktu ātrumu, proti,
tādā veidā, ka Ax un Av paklausies
nenoteiktības principam.
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T om ēr determinismu nedaudz izmainītā veidolā sāka lietot
jaunā teorijā - kvantu mehānikā, kas iekļāva arī nenoteiktības prin
cipu. Kvantu mehānikā, ļoti vienkāršoti runājot, ir iespējams pare
dzēt tieši pusi no tā, ko apsola klasiskais Laplasa determinisms.
Kvantu mehānikā daļiņas atrašanās vieta vai ātrums nav stingri no
teikts, taču tās stāvokli var aprakstīt, lietojot tā dēvēto viļņa funkciju
(4.4. att.).
Daļiņas viļņa funkciju var izskaidrot tādējādi, ka ikvienam tel
pas punktam tiek piešķirts skaitlis, kas raksturo varbūtību, ka daļiņa
atradīsies tieši šajā vietā. Viļņa funkcijas izmaiņas lielums no punkta
punktā nosaka, kādi ir varbūtējie daļiņas dažādie ātrumi. Dažas viļņa
funkcijas noteiktā telpas punktā uzrāda ļoti izteiktu virsotni. Šajos
gadījumos ir tikai maza nenoteiktība par daļiņas atrašanās vietu. Bet
diagrammā mēs varam novērot arī to, kā šādos gadījumos viļņu
funkcija šā punkta tuvumā strauji mainās —vienā pusē izliecoties uz
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augšu, otrā - uz leju. No tā izriet, ka ātruma varbūtējā vērtība

4.5. attēls.

svārstās plašā apgabalā. Citiem vārdiem - ātruma noteikšanā ir liela

ŠRĒDINGERA VIENĀDO JUM S

neprecizitāte.

Vi|ņa funkcijas \ļ/ pārmaiņas laikā
nosaka Hamiltona operators H, kas
ir saistīts ar apskatītās fizikālās sistē
mas enerģiju.

Tam

pretstatā iedomāsimies nepārtrauktu viļņu virkni.

Tagad nenoteiktība ir liela attiecībā uz daļiņas atrašanās vietu,

*

bet maza attiecībā uz ātrumu. Tātad, kā to nosaka nenoteiktības
princips, aprakstot daļiņu ar viļņa funkciju, nevar skaidri definēt
tās atrašanās vietu vai ātrumu. Tagad mēs saprotam, ka viļņa
funkcija ir vienīgais, ko varam skaidri definēt. Mēs pat nevaram
pieņemt, ka daļiņai ir atrašanās vieta un ātrums, kas ir apslēpti
v

mums, bet ir zināmi Dievam. Šādas "slēpto mainīgo" teorijas
paredz rezultātus, kas nav saskaņā ar novērojumiem. Pat Dievs ir
pakļauts nenoteiktības principam, un viņš nevar vienlaikus zināt
daļiņas atrašanās vietu un ātrumu, arī viņš var noteikt tikai viļņa
funkciju.
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4.6. attēls.
Speciālās relativitātes teorijas plaka
najā laiktelpā novērotājiem, kuri kus
tas ar dažādu ātrumu, būs dažādi laika
mēri, bet mēs varam lietot Šrēdingera vienādojumu, lai paredzētu nā
kotnes vi|ņa funkciju jebkurā no šiem
laikiem.
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Viļņa funkcijas mainības likums konkrētajā laikā tiek noteikts,
lietojot tā saukto Srēdingera vienādojumu (4.5. att.). Ja mēs zinām
viļņa funkciju vienā noteiktā laika momentā, mēs, izmantojot Srē
dingera vienādojumu, varam to aprēķināt arī jebkuram mirklim
pagātnē vai nākotnē. Tādā veidā kvantu teorijā, lai arī pavisam ne
daudz, parādās determinisms. Mēs nevaram paredzēt atrašanās vietu
un ātrumu, bet tikai viļņa funkciju. Tā mums ļauj paredzēt vai nu
atrašanās vietu, vai ātrumu, bet ne abus vienlaikus. Tādējādi kvantu
teorija spēj precīzi prognozēt tikai pusi no tā, ko piedāvāja Laplasa
klasiskais determinisms. Tom ēr arī šajā ierobežotajā nozīmē ir iespē
jams runāt par determinismu.
Ja mēs, izmantojot Srēdingera vienādojumu, aprēķinām viļņa
funkciju uz priekšu laikā (t. i., paredzam, kāda tā būs nākotnē), tas
nozīmē, ka mēs netieši pieņemam, ka laiks turpina iet uz priekšu
jebkur un mūžīgi. Ņūtona fizikā tā noteikti bija taisnība - laiks tika
pieņemts kā absolūts, katram notikumam Visuma vēsturē tika pie
šķirta sava "birka" - kāds skaitlis, ko sauca par laiku, un šādu skaitļu
virkne vienmērīgi turpinājās no bezgalīgas pagātnes bezgalīgā
nākotnē. T o varētu saukt par ikdienas izpratni par laiku, un šī
izpratne vēl joprojām dominē vairākuma cilvēku zemapziņā, tajā
skaitā arī lielākās daļas fiziķu zemapziņā. Tomēr, kā mēs zinām,
1905. gadā ideju par absolūto laiku atspēkoja speciālā relativitātes
teorija, kurā laiks vairs nebija patstāvīgs lielums, bet gan tikai viens
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no virzieniem četrdimensiju veidojumā, ko sauc par laiktelpu.

4.7. attēls. LAIKS STĀV UZ VIETAS

Speciālajā relativitātes teorijā dažādi novērotāji, kas pārvietojas ar

Laika plūdumam noteikti būtu sastin
guma punkti vietās, kur osa ir pievie
nota galvenajam cilindram. Šajos pun
ktos laiks stāvētu uz vietas - nepie
augtu nevienā virzienā. Līdz ar to, lai
paredzētu, kāda viļņa funkcija būs
nākotnē, Šrēdingera vienādojums
nebūtu piemērots.

dažādu ātrumu, kustas cauri laiktelpai pa dažādām trajektorijām.
Katru novērotāju ceļā pavada viņa paša laika mērs, un dažādi n o 
vērotāji fiksē atšķirīgu laika intervālu starp notikumiem (4.6. att.).
Tāpēc speciālajā relativitātes teorijā nav viena absolūta laika,
ko varētu lietot, lai raksturotu notikumus. Speciālās relativitātes te o 
rijas laiktelpa ir plakana. Tas nozīmē, ka speciālajā relativitātē laiks,
ko mēra jebkurš brīvā kustībā esošs novērotājs, vienmērīgi plūst no
mīnus bezgalības bezgalīgajā pagātnē līdz plus bezgalībai bezgalīV

gajā nākotnē. Lai aprēķinātu viļņa funkciju, Srēdingera vienādojumā
mēs varam ievietot jebkuru izmērīto laiku. Tādējādi speciālajā rela
tivitātes teorijā vēl joprojām parādās determinisma kvantu versija.
Atšķirīga situācija ir vispārīgajā relativitātes teorijā, kurā laik
telpa ir nevis plakana, bet gan izliekta, turklāt laiktelpu deformē
tajā esošā matērija un enerģija. Mūsu Saules sistēmā laiktelpas
izliekums (vismaz makroskopiskā mērogā) ir tik neliels, ka tas
netraucē parasto priekšstatu par laiku. Ar šādiem nosacījumiem
mēs vēl joprojām varētu ievietot šo laiku Srēdingera vienādojumā,
lai iegūtu determinisku viļņa funkcijas attīstību. Taču, tiklīdz mēs
pieļaujam, ka laiktelpa varētu būt izliekta, jāpieļauj arī iespēja, ka
tai varētu būt struktūra, kurā laiks vairs neritētu vienmērīgi ikvie
nam novērotājam, kā tas būtu sagaidāms loģiskam laika plūdumam.
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4.9. attēls.

#

Iedomāsimies laiktelpu, piemeram, vertikālā cilindra forma
(4.7. att.).
Cilindra augstums būtu laika mērs, kas pieaugtu ikvienam
novērotājam un ritētu no mīnus bezgalības līdz plus bez
galībai. Tagad iedomājieties laiktelpu kā cilindru ar osu (vai
tārpeju), kas no tā atdalās un tad atkal ar to savienojas. Šajā
gadījumā jebkuram laika plūdumam būtu sastinguma punkti -

vietas, kurās rokturis pievienojas cilindram, - kuros laiks stāv uz
vietas. Šajos punktos laiks neietu uz priekšu nevienam vērotājam.
V

v

Sādā laiktelpā mēs nevarētu lietot Srēdingera vienādojumu, lai iegūtu
determinisku vi)ņa funkcijas attīstības modeli. Uzmanieties no tārpejām - nekad nevar zināt, kas no tām var izlīst!
Iemesls, kāpēc mēs domājam, ka laiks nerit uz priekšu visiem
vērotājiem vienādi, ir melnie caurumi. Pirmā diskusija par melnajiem
caurumiem sākās 1783. gadā. Bijušais Kembridžas universitātes
profesors Džons Mičels izvirzīja šādu argumentu. Ja vertikāli uz
augšu tiek izšauts kāds ķermenis, piemēram, lielgabala lode, tās lido
jumu augšup palēnina gravitācija, līdz tā apstājas un sāk krist atpa
kaļ (4.8. att.). Taču, ja uz augšu vērstais sākotnējais ātrums ir lielāks
par kritisko vērtību, tā saukto otro kosmisko ātrumu, gravitācija vairs
nebūs pietiekami spēcīga, lai ķermeni apturētu, un tas aizlidos prom.
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ŠVARCŠILDA MELNAIS CAURUMS

V

ācu astronoms Kāris Švarcšilds 1916. gadā atrada

jebkurai pietiekami smagai nerotējošai zvaigznei - lai cik

Einšteina relativitātes teorijas risinājumu, kas apskatī

sarežģīts būtu tās apveids un iekšējā struktūra - beidzas

ja lodveida melnos caurumus. Švarcšilda darbs nozīmēja

kodoldegviela, šī zvaigzne noteikti kolapsēs, kļūstot par

milzīgu papildinājumu vispārigajai relativitātes teorijai.

ideāli sfērisku Švarcšilda melno caurumu. Melnā cauruma
notikumu horizonta rādiuss (R ) ir atkarīgs vienīgi no tā
masas, kā parādīts formulā:

Viņš parādīja: ja zvaigznes masa ir koncentrēta loti mazā
apgabalā, gravitācijas lauks uz zvaigznes virsmas kļūst tik
spēcīgs, ka no tā nespēj izrauties pat gaisma. Tagad mēs
to saucam par melno caurumu - tas ir laiktelpas reģions,
kura robežas veido tā saucamais notikumu horizonts, un
no tā nekas, pat gaisma, nespēj sasniegt attālu novē
rotāju.
Ilgu laiku vairākums fiziķu, ieskaitot Einšteinu, neticēja,

R

=

2G M
----------------

Simbols c apzīmē gaismas ātrumu, G - Ņūtona kon
stanti. M - melnā cauruma masu. Piemēram, melnajam

ka reālajā Visumā varētu būt tik “ ekstrēmi” matērijas

caurumam ar tādu pašu masu kā Saulei rādiuss būtu tikai

veidojumi. Tom ēr tagad mēs saprotam, ka brīdī, kad

tris kilometri!

Uz Zemes otrais kosmiskais ātrums ir nedaudz lielāks par 11 kilo
metriem sekundē, turpretī uz Saules tas ir aptuveni 620 kilometri
sekundē.
Abi šie otrie kosmiskie ātrumi ir daudz lielāki nekā īstu lielga
bala ložu ātrums, taču salīdzinājumā ar gaismas ātrumu - 300 000 ki
lometri sekundē - tie ir ļoti niecīgi. Tāpēc gaismai nav nekādu grū
tību atrauties no Saules vai Zemes. Tomēr Mičels uzskatīja, ka varētu
būt zvaigznes, kuras ir daudz smagākas par Sauli un uz kurām otrie
kosmiskie ātrumi ir lielāki par gaismas ātrumu (4.9. att.). Mēs šīs
zvaigznes nespētu redzēt, jo visu gaismu, ko tās izstarotu, ierautu
atpakaļ šo zvaigžņu gravitācija. Tādā veidā tās kļūtu par kosmiska
jiem ķermeņiem, ko Mičels sauca par tumšajām zvaigznēm un mēs
tagad - par melnajiem caurumiem.
Mičela ideja par tumšajām zvaigznēm balstījās Ņūtona fizikā,
kurā laiks bija absolūts un turpināja ritēt vienmērīgā tempā neatka
rīgi no notiekošā. Tāpēc klasiskajā Ņūtona pasaules ainā tā ne
ietekmēja cilvēces spēju paredzēt nākotni. Pavisam citāda bija
situācija vispārīgajā relativitātes teorijā, kur masīvi ķermeņi izliec
laiktelpu.
1916. gadā, neilgi pēc tam, kad tika likti pamati speciālajai rela
tivitātes teorijai, Karls Švarcšilds (kurš drīz pēc tam mira,- viņa nāvi
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4 .10. attēls.
Kvazārs 3C273, pirmais atklātais kvazizvaigžņveida radiostarojuma avots,
rada |oti daudz enerģijas (kosmis
kiem mērogiem) nelielā laukuma vie
nībā. Tik lielu kvazāru starjaudu var
izskaidrot vienīgi ar procesu, kad ma
tērija tiek ierauta melnajā caurumā.

D Ž O N S VĪLERS

žons Arčibalds Vīlers piedzima 1911. gadā Džeksonvilā, Floridā. 1933. gadā viņš Džona Hopkinsa uni
versitātē ieguva fizikas doktora grādu par hēlija atoma
izraisītās gaismas izkliedes pētījumiem. 1938. gadā kopā
ar dāņu fiziķi Nilsu Boru viņš attīstīja kodola šķelšanās

D

teoriju. Pēc tam uz kādu laiku Vīlers kopā ar savu bijušo
studentu Ričardu Feinmanu pievērsās elektrodinamikas
pētīšanai, taču, līdzko ASV iesaistījās Otrajā pasaules
karā, abi pievienojās Manhatanas projektam.
Iedvesmojies no Roberta Openheimera 1938. gada
pētījumiem par masīvu zvaigžņu kolapsēšanu, piecdesmito gadu sākumā Vīlers pievērsās Einšteina vispārigajai

11 2

relativitātes teorijai. Tajā laikā vairākums fiziķu darbojās
atomfizikas laukā, un vispārīgā relativitātes teorija netika
uzskatīta par īpaši aktuālu. Taču Vīlers gandrīz tikai paša
spēkiem visā pilnībā mainīja situāciju, veicot pētījumus un
mācot relativitātes teoriju pirmā kursa studentiem
Prinstonā.
Daudz vēlāk, 1969. gadā, Vīlers ieviesa jēdzienu “ mel.
nais caurums", kas apzīmēja kolapsējušu matēriju, kuras
eksistencei vēl joprojām ticēja tikai nedaudzi. Vernera
Izraēla darbu iedvesmots/viņš pieņēma, ka melnajiem
caurumiem “ nav matu”, tātad jebkuru kolapsējušu nerotējošu zvaigzni var aprakstīt ar Švarcšilda paņēmienu
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izraisīja Pirmajā pasaules karā krievu frontē iegūta slimība) atrada
atrisinājumu vispārīgās relativitātes teorijas lauku vienādojumiem,
kas aprakstīja melno caurumu. Švarcšilda atklājums un tā lielā no
zīme netika aptverti daudzus gadus. Einšteins pats nekad neticēja
melnajiem caurumiem, un viņa uzskatiem pievienojās vairākums rela
tivitātes teorijas "vecās gvardes" pārstāvju.
Es atceros, kā devos uz Parīzi vadīt semināru par savu no kvantu
teorijas izrietošo atklājumu, ka melnie caurumi nav pilnīgi melni. Se
minārs neizdevās īpaši spožs, jo tajā laikā Parīzē gandrīz neviens
neticēja melnajiem caurumiem. Turklāt frančiem šķita, ka angliskā
black bole franciskais tiešais tulkojums trou noir ir seksuāli pārāk div

domīgs un to vajadzētu aizstāt ar astre occulu — neredzamo zvaigzni.
Tom ēr ne šis, ne citi ieteiktie nosaukumi tā nerosināja sabiedrības
fantāziju kā termins melnais caurums, ko piedāvāja Džons Arčibalds
Vīlers, amerikāņu fiziķis, kurš iedvesmoja daudzus mūsdienu pētīju
mus šajā nozarē.
Kvazāru atklāšana 1963. gadā izraisīja melnajiem caurumiem
veltītu teorētisko darbu uzplūdus un aizrautīgus mēģinājumus tos
"ieraudzīt” (4.10. att.). Patlaban kopaina ir aptuveni šāda. Aplūkosim
zvaigznes vēsturi, kuras masa ir 20 reižu lielāka par Saules masu.
Šādas zvaigznes veidojas gāzes mākoņos, piemēram, Oriona miglājā
(4.11. att.). Kad gāzes mākoņi sablīvējas savas gravitācijas iespaidā,
gāze sasilst un pamazām kļūst pietiekami karsta, lai sāktos kodolsin-

4. I I . attēls.

tēzes reakcijas, kas pārvērš ūdeņradi hēlijā. Šajā procesā saražotais

Zvaigznes veidojas Oriona miglājam lī
dzīgos gāzes un putekļu mākoņos.

siltums rada uz āru vērstu spiedienu, kas darbojas pretēji zvaigznes
gravitācijas spiedienam, neļaujot tai sablīvēties vēl vairāk. Zvaigzne
paliks šādā stāvoklī vēl ilgu laiku, sadedzinot ūdeņradi un izstarojot
Visumā gaismu.
Zvaigznes gravitācijas lauks ietekmē gaismas staru trajektori
jas, kas tiek no tās izstaroti. Uzzīmēsim diagrammu, laiku shematiski
attēlojot vertikāli uz augšu un attālumu no zvaigznes centra —hori
zontāli (4.12. att.). Sājā diagrammā zvaigznes virsma ir attēlota ar
divām vertikālām līnijām, katra savā pusē no centra. Par laika mēr
vienību izvēlēsimies sekundes un attāluma mērvienību - gaismas se
kundes - attālumu, ko gaisma veic vienā sekundē. Lietojot šīs vienī
bas, gaismas ātrums ir 1, t. i., viena gaismas sekunde sekundē. Tas
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4.12. attēls. Laiktelpa ap stabilu, nekolapsējošu zvaigzni. Gaismas stari var tikt
izstaroti no zvaigznes virsmas (sarka
nās vertikālās līnijas). Lielā attālumā no
zvaigznes gaismas stari ir 45 grādu leņķī
pret vertikāli, bet tuvāk zvaigznei tās
masas izraisītā laiktelpas izliekšanās liek
tiem būt mazākā leņķī pret vertikāli.
4.13. attēls. Ja zvaigzne kolapsē (sar
kanās līnijas satiekas vienā punktā),
laiktelpas izliekums ir tik liels, ka gais
mas stari, kas atrodas netālu no vir
smas, pagriežas atpakaļ. Rodas melnais
caurums, laiktelpas apgabals, no kura
gaisma nevar izkļūt.
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nozīmē, ka lielā attālumā no zvaigznes un tās gravitācijas lauka gais
mas stara trajektorija diagrammā ir līnija 45 grādu leņķī pret ver
tikālo. Savukārt tuvāk zvaigznei tās masas izliektā laiktelpa mainīs
gaismas stara ceļu un radīs mazāku leņķi pret vertikāli.
Masīvas zvaigznes daudz ātrāk sadedzina savu ūdeņradi hēlijā
nekā Saule, un ūdeņradis tām var izbeigties jau dažu simtu miljonu
gadu laikā. Pēc tam šādām zvaigznēm pienāk kritisks brīdis. Tās gan
var sadedzināt hēliju vēl smagākos elementos, piemēram, ogleklī
un skābeklī, taču šajās kodolreakcijās neizdalās daudz enerģijas,
tāpēc zvaigznes zaudē siltumu un līdz ar to arī termisko spiedienu,
kas tās aizsargā no gravitācijas iedarbības. Līdz ar to zvaigznes sāk
sarukt. Ja to masa ir vairāk nekā divreiz lielāka par Saules masu un
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to gravitācija atbilstoši lielāka, spiediens nebūs pietiekams, lai aptu
rētu saraušanos. Tās kolapsēs līdz nulles izmēram un bezgalīgam
blīvumam, izveidojot tā saukto singularitāti (4.1 3. att.). Diagrammā,
zvaigznei saraujoties, gaismas stari no tās virsmas izstarosies aizvien

Horizonts, melnā cauruma ārējā ro
beža, ir veidots no gaismas stariem,
kam pirmajiem neizdodas izk|ūt no
melnā cauruma un kas paliek, “ karā
joties” noteiktā attālumā no centra.

mazākos leņķos pret vertikāli.
Kad gaismas stars sasniedz zināmu kritisko rādiusu, tā ceļš dia
grammā kļūst vertikāls,- tas nozīmē, ka gaisma mūžīgi "karāsies" kon
stantā attālumā no zvaigznes centra, tā arī netiekot projām. Sī kritiskā
gaismas robeža izveido virsmu, ko sauc par notikumu horizontu.
Tas atdala laiktelpas apgabalu, no kura gaisma var izkļūt, un apgabalu,
no kura nevar izkļūt. Visa gaisma, ko zvaigzne izstaro pēc notikumu
horizonta izveidošanās, laiktelpas izliekuma dēļ tiks ievilkta atpakaļ.
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Zvaigzne būs kļuvusi par vienu no Mičela tumšajām zvaigznēm jeb,

4 .15. attēls.
MELNAIS

E

CAURUM S

GALAKTIKAS

C ENTRĀ

Pa kreisi: galaktika N G C 4151, uzņem
ta ar platleņķa planetāro fotokameru.

Centrā: horizontālā līnija, kas stiepjas
cauri attēlam, ir no gaismas, ko rada
melnais caurums N G C 4151 centrā.

Pa labi: attēls ataino skābekļa izplū
des tempu. Visi pierādījumi liek seci

kā mēs to saucam tagad, par melno caurumu.
Kā gan var atklāt melno caurumu, ja gaisma nevar tikt no tā ārā?
Atbilde rodama apstāklī, ka melnais caurums vēl joprojām iedarbo
jas uz netālu esošajiem objektiem ar tādu pašu gravitācijas spēku kā
pirms kolapsēšanas.
Ja Saule būtu melnais caurums un būtu par tādu kļuvusi, nezau
dējot neko no savas masas, planētas ap to riņķotu tāpat kā tagad.

nāt, ka N G C 4151 satur melno cau

Tāpēc viens no melno caurumu meklēšanas veidiem ir pievērst

rumu, kas ir aptuveni simt miljonu

uzmanību matērijas veidojumiem, kas acīm redzami riņķo ap kādu

reižu smagāks par Sauli.

kompaktu masīvu, bet neredzamu objektu. Ir novērots samērā daudz
šādu sistēmu. Droši vien visiespaidīgākie ir gigantiskie melnie cau
rumi galaktiku un kvazāru centros (4.15. att.).
Līdz šim apspriestās melno caurumu īpašības nerada nekādas
pretrunas ar determinismu. Kaut arī astronautam, kas iekrīt melnajā
caurumā un nonāk singularitātē, laiks ir beidzies, vispārīgajā relativi
tātes teorijā laikam dažādās vietās var būt dažādi ātrumi. Kad astro
nauts tuvotos singularitātei, varētu paātrināt astronauta pulksteni, lai
tas vēl joprojām mērītu laiku bezgalīgā intervālā. Laika un attāluma
diagrammā (4.14. att.) šā laika konstanto vērtību līknes visas būtu
saspiestas kopā centrā, zem punkta, kur parādās singularitātē, taču
tās sakristu ar ierasto laiku gandrīz plakanajā laiktelpā tālu prom no
melnā cauruma.
Ja viļņa funkcijā būtu zināma kopš paša sākuma, šo laiku varētu
lietot Srēdingera vienādojumā, lai aprēķinātu viļņa funkciju vēlākos
laika punktos. Līdz ar to mēs vēl joprojām runājam par deter
minismu. Tom ēr vēlāk tam nav lielas vērtības, jo daļa viļņa funkci

(KT- konstanta laika līnijas)

1 16

jas būs melnā cauruma iekšienē, un ārējais novērotājs to novērot
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12,00, nekad nesasniegs
kosmisko kuģi

augšā attēlo astronautu, kas pulksten I 1.59.57
I lustrācija
sāk nolaišanos uz kolapsējošas zvaigznes un atrodas uz
tās, kamēr zvaigznes rādiuss kļūst mazāks par kritisko rā
diusu un gravitācija kļūst tik stipra, ka nekāds signāls vairs
nevar zvaigzni atstāt Viņš regulāros intervālos no sava pulk
steņa suta signālus uz kosmisko kuģi, kas riņķo ap zvaigzni.

Kāds, kurš vēro zvaigzni no attāluma, nekad neredzēs,
kā izveidojas notikumu horizonts un notiek pārvēršanās
melnajā caurumā. Viņam šķitīs, ka zvaigzne vēl atrodas tieši
pirms kritiskā rādiusa robežas un ka pulkstenis uz tās vir
smas iet aizvien lēnāk, līdz apstājas.
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nevarēs. Tāpēc vērotājs, kas ir pietiekami prātīgs, lai neiekristu mel
najā caurumā, nevar pavērst Srēdingera vienādojumu otrādi, lai
aprēķinātu viļņa funkciju agrākos laika punktos. Lai to izdarītu,
viņam vajadzētu pārzināt to viļņa funkcijas daļu, kas ir melnā cau
ruma iekšpusē.
Sl viļņa funkcijas daļa ietver informāciju arī par to, kas jelkad
ir iekritis melnajā caurumā. Domājams, tā ir liela apjoma informā
cija, jo melnais caurums ar konkrēto masu un rotācijas veidu var būt
veidots no ļoti daudzām dažādām daļiņu grupām,- melnā cauruma
īpašības nav atkarīgas no tā ķermeņa īpašībām, kuram kolapsējoties
"Matu neeksistēšanas" teorema

tas ir radies. Džons Vīlers šo secinājumu simboliski izteica ar vār
diem "melnajam caurumam nav matu", kas vēl tikai pastiprināja franču

MELNĀ CAURUM A
TEMPERATŪRA

elnais caurums izstaro
starojumu tā, it kā tas
būtu karsts ķermenis ar tempe
ratūru (T), kas ir atkarīga tikai
no tā masas. Temperatūru var
noteikt ar šādu formulu:

M

aizdomīgumu pret melnajiem caurumiem.
Sarežģījumi ar determinismu radās, kad es atklāju, ka melnie cau
rumi nav pilnīgi melni. Kā mēs redzējām 2. nodaļā, no kvantu teori
jas izriet, ka lauku lielums nevar būt tieši nulle pat tā saucamajā
vakuumā. Ja to lielums būtu nulle, tiem būtu ne tikai precīza vērtība
vai atrašanās vieta, kuras lielums būtu nulle, bet arī noteikta izmaiņu
jeb ātruma vērtība, kas arī būtu nulle. Tas veidotu pretrunu ar ne
noteiktības principu, kas nosaka, ka ātrums un atrašanās vieta nevar
būt skaidri zināmi vienlaikus. Visiem lielumiem ir jābūt noteiktam

T _

“frc^

apjomam tā saukto vakuuma fluktuāciju (tādā pašā veidā, kā svārsts

8rc k G M

veica nulles punkta svārstības,- sk. 2. nodaļu). Vakuuma fluktuācijas
var izteikt vairākos veidos, kas pirmajā mirklī šķiet atšķirīgi, bet īste

Simbols (c) apzīmē gaismas
ātrumu,(“h )- Planka konstanti,
(G) - Ņūtona gravitācijas kon
stanti, (k) - Bolcmaņa konstanti.
(M) atbilst melnā cauruma ma
sai. Tātad - jo mazāks melnais
caurums, jo augstāka tā tem
peratūra. Šī formula liek seci
nāt, ka melnajam caurumam,
kas ir dažas reizes smagāks par
Sauli, temperatūra ir tikai ap
tuveni miljonā grāda da|a virs
absolūtās nulles.

nībā ir matemātiski ekvivalenti. No pozitīvista skatījuma raugoties,
ir vienalga, kādu pieeju izmantot, galvenais - lai tā palīdzētu atrisiv

nāt apskatāmo problēmu. Sajā gadījumā ir noderīgi iedomāties vaku
uma fluktuācijas kā virtuālu daļiņu pārus, kas kopā parādās kādā laiktelpas punktā, pēc tam atdalās viena no otras, tad atkal satiekas un
viena otru iznīcina anihilējoties. "Virtuāls" nozīmē, ka šīs daļiņas tieši
novērot nevar, taču var novērot un izmērīt to vadītos netiešos efek
tus, un tie ļoti precīzi sakritīs ar teorētiskām prognozēm (4.16. att.).
Ja tuvumā ir melnais caurums, viena daļiņa no pāra var tajā
iekrist, kamēr otra - izvairīties un izbēgt brīvībā (4.17. att.). Novēro
tājam, kas ir tālu no melnā cauruma, šķitīs, ka tas izstaro daļiņas. Melnā
cauruma spektrs ir tieši tāds, kādu varētu gaidīt no karsta ķermeņa,
kura temperatūra ir proporcionāla horizonta (melnā cauruma
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4.17. attēls.

Augšā: virtuālās daļiņas parādās un tad
viena otru iznicina tuvu melnā cauruma
notikumu horizontam.
Viena daļiņa no pāra iekrīt melnajā
caurumā, kamēr tās pāriniece var izbēgt.
No notikumu horizonta ārpuses vēro
jot, izskatās, ka melnais caurums izstaro
izbēgušās daļiņas.

4.16. attēls.

Pa kreisi: tukšā telpā parādās daļiņu pāri,
kas pastāv īsu laiku, tad anihilējas.
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Notikumi, ko novērotājs nekad neieraudzīs

4 .18. attēls.
De Sitera vispārīgās relativitātes lauku

robežas) gravitācijas laukam. Citiem vārdiem - melnā cauruma tem 

vienādojumu atrisinājums attēlo V i
sumu, kas izplešas inflācijas veidā. Dia

peratūra ir atkarīga no tā izmēra.

grammā laiks ir parādīts vertikālā, Vi
suma telpa - horizontālā virzienā.
Telpiskie attālumi pieaug tik ātri, ka
gaisma no attālām galaktikām mūs ne
kad nesasniedz. Līdz arto Visumā gluži
kā melnajos caurumos rodas notikumu
horizonts, robeža, aiz kuras mēs neko
nevaram novērot.

M elnajam caurumam, kas būtu dažas reizes smagāks par Sauli,
temperatūra būtu aptuveni grāda miljonā daļa virs absolūtās nulles,lielākam melnajam caurumam tā būtu pat vēl zemāka.
T āp ēc jebkāda veida kvantu starojumu no melnajiem cauru
miem pilnīgi pārmāktu 2 ,7 grādu starojums, kas ir palicis no Lielā
sprādziena, - kosmiskais reliktstarojums, par ko runājām 2. nodaļā.
Teorētiski būtu iespējams novērot starojumu no daudz mazākiem un
karstākiem melnajiem caurumiem, bet nešķiet, ka tādu būtu īpaši
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daudz. Zēl gan. Ja tāds tiktu atklāts, es saņemtu Nobela prēmiju. T o 
mēr eksistē netieši šāda no agrīnā Visuma nākoša starojuma pierā
dījumi. Kā tika aprakstīts 3. nodaļā, pastāv uzskats, ka Visums ļoti
agrā tā attīstības vēsturē piedzīvoja inflācijas tempa izplešanās pe
riodu, kurā tas palielinājās ar nemitīgi pieaugošu ātrumu.
Izplešanās šajā periodā būtu bijusi tik strauja, ka daži objekti
būtu attālinājušies no mums tik tālu, ka to gaisma nespētu mūs je l 
kad sasniegt. Laikā, kad šī gaisma bijusi ceļā pie mums, Visums būtu
izpleties pārāk lielos apmēros un pārāk strauji. Tāpēc arī Visumā, tā
pat kā melnajā caurumā, jābūt horizontam, kas atdalītu apgabalu, no
kura gaisma mūs var sasniegt, no apgabala, no kura gaisma mūs sa
sniegt nevar (4.18. att.).
Loti līdzīgi argumenti apliecina, ka no šā horizonta, tāpat kā
no melnā cauruma horizonta, jānāk termiskam starojumam. Saska
roties ar termisko starojumu, mēs esam pieraduši gaidīt blīvuma
V

fluktuāciju raksturīgo spektru. Sajā gadījumā blīvuma fluktuācijas
būtu izpletušās līdz ar Visumu. Kad to garuma skala kļūtu plašāka
nekā notikumu horizonts, tās tiktu "iesaldētas" iekšā, tāpēc tagad tās
var novērot tikai kā nelielas variācijas reliktstarojumā, kas palicis no
agrīnā Visuma. Novērotās šāda tipa variācijas ļoti precīzi sakrīt ar
termisko fluktuāciju prognozēm.
Pat ja melno caurumu starojuma pierādījumi ir visai netieši, ik
viens, kas pētījis šo jautājumu, piekritīs, ka šāda starojuma eksistencei
ir liela nozīme citām, novērojumos apstiprinātām teorijām. Tam ir bū
tiska saistība ar determinismu. Starojums no melnā cauruma samazina
tā enerģiju, tātad melnais caurums pamazām zaudē masu un izmērus.
Tas savukārt nozīmē, ka pieaug melnā cauruma temperatūra un līdz ar
to arī starojuma intensitāte. Laika gaitā melnā cauruma masa saruks
līdz nulles masai. Nav iespējams aprēķināt, kas notiks tieši šajā
mirklī, taču vienīgā loģiskā atbilde ir tāda, ka melnais caurums
izzudīs pavisam. Kas tad notiks ar to viļņa funkcijas daļu, kas
atrodas melnā cauruma iekšienē, un tās glabāto informāciju
par melnajā caurumā iekritušajām lietām? Varētu do
māt, ka viļņa funkcijas daļa līdz ar tās glabāto informā
ciju, melnajam caurumam izzūdot, beidzot izkļūtu ārā.
Taču informācija neceļo par brīvu, kā to saprot ikviens
vismaz tad, kad saņem telefona rēķinu.
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4 .19. attēls.
Pozitīvā enerģija, kas līdz ar termisko
starojumu izkļūst no melnā cauruma
notikumu horizonta, samazina melnā
cauruma masu. Zaudējot masu, melnā
cauruma temperatūra pieaug un palie
linās starojuma intensitāte, līdz ar to
melnais caurums zaudē masu aizvien
ātrāk. Mēs nezinām, kas notiek, ja masa
kļūst kritiski maza, taču, visticamāk, mel
nais caurums izzūd pavisam.
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Lai pārceļotu, informācijai ir nepieciešama enerģija, bet melnā
cauruma beigu stāvoklī enerģijas ir palicis pavisam maz. Vienīgā ti
camā iespēja, kā informācija varētu tikt ārā, būtu tās izstarošanās
kopā ar melnā cauruma starojumu, nevis gaidot melnā cauruma beigu
stadiju. Taču, atceroties mūsu virtuālo daļiņu pāri, kad viena daļiņa
iekrīt melnajā caurumā un otra izbēg, nešķiet visai ticami, ka aizbē
gusī daļiņa būtu saistīta ar melnajā caurumā iekritušajām lietām vai
glabā kādu informāciju par tām. T āpēc vienīgā atbilde, šķiet, ir tāda,
ka informācija viļņa funkcijas daļā, kas atrodas melnā cauruma iekš
pusē, iet bojā (4.19. att.).
V

4.

Šādam informācijas zudumam būtu liela ietekme uz determinismu. Pat ja mums būtu zināma viļņa funkcija pēc melnā cauruma izV

zušanas, mēs nevarētu, izmantojot Srēdingera vienādojumu, aprēķināt
sākotnējo viļņa funkciju pirms melnā cauruma izveidošanās. Iemesls
būtu tā viļņa funkcijas daļa, kas gājusi bojā melnajā caurumā. Mēs
esam pieraduši domāt, ka varam precīzi uzzināt pagātnē notikušo.
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Taču tā tas nav tad, kad informācija pazūd melnajos caurumos. Šajos
gadījumos būtu varējis notikt jebkas, un mēs nespētu to atklāt.
Būtībā astrologi un viņu klienti ir vairāk ieinteresēti nākotnes
pareģošanā nekā pagātnes restaurēšanā. Pirmajā mirklī nešķiet, ka,
zaudējot viļņa funkcijas daļu melnā cauruma iekšienē, mums varētu
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4.20. attēls.
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Einšteina-Podo|ska-Rozena iedomā
tajā eksperimentā novērotājs, kas uz
zinājis vienas daļiņas spinu, zinās ari
otras daļiņas spina virzienu.

rasties grūtības prognozēt viļņa funkciju ārpus melnā cauruma. Taču,
ja mēs apskatām iedomātu eksperimentu, ko pagājušā gadsimta trīs
desmitajos gados ierosināja Einšteins, Boriss Podoļskis un Nātans
Rozens, atklājas, ka šim zaudējumam ir vistiešākā ietekme arī uz šīm
prognozēm.
Iedomājieties, ka sabrūk radioaktīvs atoms un pretējos virzie
nos izsviež divas daļiņas, kas griežas pretējos virzienos. Novērotājs,
kurš redz tikai vienu daļiņu, nevar paredzēt, vai tā griezīsies uz labo
vai kreiso pusi. Taču, ja novērotājs zina, ka tā griežas uz labo pusi,
viņš var droši noteikt, ka otra daļiņa griezīsies uz kreiso pusi, un
otrādi (4.20. att.). Einšteins uzskatīja, ka tas kvantu teoriju padara
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4.21. attēls.
Virtuālo da|iņu pāra viļņa funkcija pa
redz, ka daļiņas griezīsies pretējos virzie
nos. Taču, ja viena daļiņa iekrīt melnajā
caurumā, nav iespējams droši paredzēt
otras daļiņas griešanās virzienu.
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smieklīgu,- otra daļiņa varētu būt kaut vai galaktikas otrā galā, taču
acumirklī varētu noteikt, kādā virzienā tā griežas.
Vairākums zinātnieku gan piekrīt, ka kļūdījās Einšteins, nevis
kvantu teorija. Einšteina-Podoļska-Rozena iedomātais eksperiments
nepierāda, ka ir iespējams informāciju nosūtīt ātrāk par gaismu. Tas
patiesi būtu smieklīgi. Vērotājs nevar pieņemt, ka viņa daļiņa griežas
pa labi, tāpat kā viņš nevar sacīt, ka attālā novērotāja daļiņa griežas
pa kreisi.
Būtībā šis iedomātais eksperiments visā pilnībā attēlo, kas no
tiek ar melnā cauruma starojumu. Virtuālo daļiņu pārim ir viļņa fun
kcija, kas paredz, ka katrai pāra daļiņai ir atšķirīgs griešanās virziens
(4.21. att.). Mēs labprāt vēlētos paredzēt izbēgušās daļiņas grieša
nos un viļņa funkciju, un to mēs arī spētu, ja varētu novērot daļiņu,
kas iekritusi caurumā. Bet šī daļiņa atrodas melnā cauruma iekšpusē,
kur tās griešanās virzienu un viļņa funkciju noteikt nevar.
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Tāpēc nav iespējams noteikt ne izbēgušās daļiņas griešanās
virzienu, ne viļņa funkciju. Tai ir iespējami dažādi griešanās veidi un
dažādas viļņa funkcijas ar dažādām varbūtībām, taču tai nav sava, uni
kāla griešanās veida un viļņa funkcijas. Līdz ar to, šķiet, mūsu iespēja
paredzēt nākotni arī turpmāk būs ierobežota. Kad nenoteiktības
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4.22. attēls.
Melnos caurumus var iedomāties kā
p-brānu krustpunktus laiktelpas pa
pildu dimensijās. Informācija par melno
caurumu iekšējiem stāvokļiem glabā
tos kā vi|ņi p-brānās.

princips pierādīja, ka vienlaikus nav iespējams precīzi zināt gan atra
šanās vietu, gan ātrumu, klasiskajā Laplasa teorijā, kas noteica, ka ir
iespējams paredzēt reizē daļiņas atrašanās vietu un ātrumu, vaja
dzēja ieviest izmaiņas. Tom ēr vēl joprojām bija iespēja uzzināt viļņa
funkciju un, izmantojot Srēdingera vienādojumu, aprēķināt, kāda tā
būs nākotnē. Tas ļautu precīzi uzzināt vai nu atrašanās vietu, vai
ātrumu, kas nozīmē pusi no tā, ko saskaņā ar Laplasa teoriju varētu
noskaidrot. Mēs varam droši teikt, ka daļiņām ir pretēji griešanās
virzieni, bet, ja viena daļiņa iekrīt melnajā caurumā, nav iespējas
droši paredzēt otras daļiņas griešanos.
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4.23. attēls.
Daļiņu, kas iekrīt melnajā caurumā, var
iedomāties kā noslēgtu stīgas cilpu, kas
ietriecas p-brānā (I). Tā p-brānā rada
viļņus (2). Viļņi var saskarties un izraisīt
to, ka p-brānas daļa nošķeļas un aizlido
kā noslēgta stīga (3). Tā būtu daļiņa,
ko izstaro melnais caurums.

Tas nozīmē, ka ārpus melnā cauruma nav nekādu lielumu, kas
varētu būt droši zināmi, un mūsu iespējas izteikt precīzus paredzēju
mus tiek samazinātas līdz nullei. Tātad astroloģija varbūt nemaz nav
sliktāks nākotnes pareģošanas līdzeklis kā zinātnes likumi.
Daudzus fiziķus neapmierināja determinisma nozīmīguma re
ducēšana, un viņi apgalvoja, ka informācija par to, kas ir melnā cau
ruma iekšpusē, kaut kā var tikt no tā ārā. Gadiem ilgi tā bija tikai
tukša cerība, ka tiks atrasts kāds veids, kā glābt informāciju. Tom ēr
1996. gadā Endrū Stromingers un Kamrans Vafa panāca svarīgu lū
zumu. Viņi pieņēma, ka melnie caurumi ir salikti kopā no fragmen
tiem, ko sauc par p-brānām (sk. 54. lpp.).
Atcerēsimies, ka p-brānas var iztēloties arī kā plāksnītes, kas kus
tas reizē cauri četrām telpas dimensijām un septiņām mums ne
redzamām papildu dimensijām (sk. 4.22. att. 125. lpp.). Noteiktos
gadījumos var parādīt, ka viļņu skaits p-brānās atbilst informācijas
daudzumam, kādu, domājams, satur melnais caurums. Ietriecoties
p-brānās, daļiņas rada tajos papildu viļņus. Līdzīgi, ja p-brānu viļņi,
kas kustas dažādos virzienos, sastopas vienā punktā, tie var radīt tik
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(3)

lielu viļņa virsotni, ka tā nošķeļas nost un aizlido kā daļiņa. Tādā
veidā p-brānas var absorbēt un izstarot daļiņas gluži tāpat kā melnie
caurumi (4.23. att.).
P-brānu modeli var uzskatīt par veiksmīgu teoriju, t. i., lai pie
ņemtu, ka melnie caurumi var izturēties tā, it kā būtu veidoti no šīm
plāksnītēm, mums nav obligāti jātic, ka patiesi eksistē tādas mazas
plāksnītes, kas lidinās pa plakanu laiktelpu. Tas ir līdzīgi kā ar ūdeni:
tas sastāv no miljardu miljardiem H 20 molekulu, kas pakļautas sa
režģītām mijiedarbībām, taču viendabīgs šķidrums tiešām ir labs un
efektīvs modelis. No p-brānām sastāvošo melno caurumu matemā
tiskais modelis dod līdzīgus rezultātus kā iepriekš aprakstītais vir
tuālo daļiņu pāra gadījums. Tāpēc no pozitīvista skatījuma šis ir tikpat
labs modelis, vismaz konkrētiem m elno caurumu veidiem, kuriem
p-brānu modelis paredz tieši tādu pašu izstarošanas tempu kā vir
tuālo daļiņu pāru modelis. Taču ir viena svarīga atšķirība: -p-brānu
modelī inform ācija par to, kas iekrīt melnajā caurumā, saglabāsies
p-brānu viļņu funkcijās.
P-brānas tiek uzskatītas par plāksnītēm plakanā laiktelpā, tāpēc
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laiks turpina vienmērīgi plūst uz priekšu, gaismas staru ceļi neizlie
cas, un informācija viļņos netiek pazaudēta. Notiks pretējais - infor
mācija pamazām izkļūs no melnā cauruma kopā ar p-brānu staro
jumu. Tāpēc saskaņā ar p-brānu modeli, lai aprēķinātu viļņa funkciju
nākotnē, mēs varam izmantot Srēdingera vienādojumu. Nekas nepa
zudīs, un laiks tāpat vien ies uz priekšu. Kvantu mehānikas izpratnē
determinisms būs pilnīgs.
Kurš modelis ir pareizs? Vai viļņa funkcijas daļa pazūd melnajā
caurumā? Vai arī tā tomēr tiek atkal ārā, kā liek domāt p-brānu mode
lis? Šis ir viens no mūsdienu teorētiskās fizikas svarīgākajiem jautā
jumiem. Daudzi eksperti uzskata, ka pēdējie pētījumi apliecina:
informācija nepazūd. Pasaule esot droša un paredzama, un nekas ne
gaidīts nenotikšot. Tomēr tik droši tas nav zināms. Ja Einšteina vispā
rīgo relativitātes teoriju uztver nopietni, ir jāpieļauj iespēja, ka laiktelpa var sasieties mezglā un informācija pazust kaut kur tā krokās.
Kad zvaigžņu kuģis Enterprise izlidoja cauri tārpejai, notika kaut kas
negaidīts. Es to zinu, jo biju uz tā un spēlēju pokeru ar Ņūtonu,
Einšteinu un Datu Pavēlnieku. Man bija liels pārsteigums. Paskat, kas
parādījās uz mana ceļgala!
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AIZSARGĀJOT PAGĀTNI
Vai ceļošana laikā ir iespējama7
Vai attīstītāka civilizācija varētu atgriezties pagātnē un to mainīt?
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Ievērojot to, ka Stīvens V. H okings (nelūdzot augstsirdību p ar zaudējumu iepriekšējās derībās šā priekšmeta sa ka rā ) joprojām ir cieši
pārliecināts, ka vienkāršās singularitātes ir anatēma un būtu jāaizlied z a r klasiskās fiz ik a s likumiem, un ievērojot to, ka Džons Preskils
un Kips T om s (uzvarējuši iepriekšējās derībās) joprojām tic, ka varbūtēji eksistē horizontu neaizsegti un visam Visumam redzami
tādi kvantu g ravitācijas objekti kā kailās singularitātes,
H okings piedāvā un P reskils/Torns pieņem derības, ka,
ja je b k u ra k lasisk ās m a tē rija s vai lauka fo rm a, kura nav s p ē jīg a kļū t sin g u lāra p lak an ā la ik te lp ā ,
ar k la sisk o E in šte in a v ie n ā d o ju m u tie k sa sa istīta ar v is p ā rīg o re la tiv itā te s te o riju ,

tad vispārēju sākotnējo nosacījumu (t. i., a tv ē rta s ā k o tn ē jo d atu k o p u m a ) dinam iska evolūcija nekad nevar radīt vienkāršu singularitāti (n e p a b e ig ta s p a g ā tn e s ģ e o d ē z is k u nulli n o T + ).
Zaudētājs atalgos uzvarētāju a r apģērbu, lai apsegtu tā kailumu. Apģērbam ir jā b ū t izšūtam a r zaudētājam atbilstošu, patiesi
piekāpīgu vēstījumu.

Stīvens V. Hokings

Džons P. Preskils & Kips S. Tom s
Pasadena, K alifom ija, 1997. g a d a 5. februāris
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noslēdzis vairākas derības, nav no tiem cilvēkiem , kas
seko kādai vispāratzītai fizikas teorijai tikai tāpēc, ka visi

tā dara. Viņš nenobijās kļūt par pirmo nopietno zinātnieku, kurš iz
teica pieņēmumu, ka ceļošana laikā ir praktiski iespējama.
Atklāta prātošana par ceļojumiem laikā ir visai kutelīga. Ir risks,
ka sabiedrība protestēs par tās naudas izšķiešanu tik smieklīgam no
lūkam, vai arī tiks pieprasīts šos pētījumus turpināt slepenībā militā
riem mērķiem. Galu galā kā gan lai aizsargā sevi pret cilvēkiem, kuru
rīcībā ir laika mašīna? Tie spētu mainīt vēsturi un valdīt pār pasauli.
Ir tikai daži, piemēram, mēs, kas visai pārdroši pievēršas fiziķu ap
rindās tik politiski nekorektam tematam. Tāpēc maskēšanās nolūkā

Kips Toms

ceļošanu laikā mēs aprakstām, lietojot fizikas terminus.
133

t ik

134

t )

A

I

Z

S

A

R

G

Ā

J

O

T

P

A

G

Ā

T

N

I

Visas mūsdienu diskusijas par ceļošanu laikā balstās uz Einšteina vispārīgo relativitātes teoriju . Kā redzējām iepriekšējās n o 
daļās, no Einšteina vienādojum iem izriet, ka telpa un laiks ir dina
miski, tos izliec un deform ē Visum a m atērija un enerģija. Saskaņā
ar vispārīgās relativitātes teoriju cilvēka personīgais laiks, ko rāda
viņa rokaspulkstenis, vienm ēr pieaugs. T as pats tika apgalvots arī
Ņ ūtona teo rijā un speciālās relativitātes teorijas plakanajā laiktelpā. V ispārīgā relativitātes teo rija turpretī pieļauj, ka laiktelpa
var būt savērpta tādā mērā, ka jūs, c e ļo jo t kosm osa kuģī, varat a t
griezties, vēl pirms esat devušies ceļā (5.1. att.).
V iens veids, kā tas varētu notikt, būtu tārpeju esamība,- tās ir
4. nodaļā minētās laiktelpas caurules, kas savieno dažādus telpas
un laika apgabalus. Ideja ir tāda, ka jūs ievadāt savu kosmosa kuģi
vienā tārpejas atverē un pa citu atveri izbraucat ārā citā vietā un
citā laikā (5.2. att. 136. lpp.).
T ā rp eja s, ja tādas pastāv, atrisinātu ātruma ierobežo ju m a
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problēm u kosm osā - lai šķērsotu G alaktiku kosm osa kuģī, kas
saskaņā ar relativ itātes te o riju spēj c e ļo t vienīgi lēnāk par g ais
mas ātrumu, būtu nep ieciešam i desm itiem tūkstošu gadu. T u r 
p retī, ja uz G alaktikas otru galu jū s d otos cauri tārp ejai, jū s v arē
tu laikus a tg riez ties atpakaļ uz vakariņām . Ja tārp ejas eksistē,
kāds pat varētu n o d em o n strēt, kā var atg riez ties vēl pirms d o 
šanās ceļā. T a d jum s varētu pat ienākt prātā doma pam ēģināt
a tg riez ties pagātnē un novērst jūsu došanos ceļā, piem ēram ,
v

uzspridzināt savu kosm osa kuģi starta laukumā. Sī ir viena no
vectēva paradoksa variācijām : kas notiktu, ja jūs atgrieztos p a
gātnē un nogalinātu savu vectēvu, vēl pirms ir ieņemts jūsu tēvs?
(Sk. 5 .3 . att.)

ĪSA TĀRPEJA

Ieiešana pulksten 12.00.

Iziešana pulksten 12.00.

5.2. attēls. D VĪŅ U PA R A D O K SA O T R Ā VARIĀC IJA

(I)
Ja pastavetu tarpeja ar atverem cieši blakus viena otrai, tad jus varētu ieiet un iznākt
ārā no tās vienlaikus.
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(2)
Jus varētu ilgi ce|ot kosmosa tarpejas viena atvere, kamēr
otra atvere būtu uz Zemes.

Atgriežoties no ceļojuma, dvīņu paradoksa dē| uz kosmosa
kuģa klāja esošajā atverē ir pagājis mazāk laika nekā uz Z e
mes esošajā atverē. Tas nozīmētu, ka, ieejot atverē, kas ir
uz Zemes, jūs no atveres kosmosa kuģī iznāktu ārā agrāk
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KOSMISKĀS STĪGAS

osmiskās stīgas ir gari, smagi
objekti ar mazu šķērsgriezuma
laukumu, kas varēja rasties Vi
suma agrīnajās stadijās. Visumam
izplešoties, tās izstiepās tik ga
ras, ka tagad viena vienīga kos
miskā stīga varētu šķērsot visu
mums redzamo Visumu.
Kosmisko stīgu rašanos paredz
modernās daļiņu teorijas, saskaņā
ar kurām Visuma agrīnajās kar
stajās stadijās matērija bija simet
rijas fāzē līdzīgi ūdenim šķidrā
stāvoklī. Ūdens simetrija izpau
žas tādējādi, ka tas pretēji ledus
kristāliem, kuriem ir neregulāra
struktūra, jebkurā punktā, raugo
ties no jebkura leņķa, izskatās
vienāds.
Visumam atdziestot, agrīnās
stadijas simetrija varēja izjukt,
katrā apgabalā veidojoties citai
struktūrai. Līdz ar to kosmiskā
matērija šajos apgabalos sadalī
tos dažādos pamatstāvokļos.
Kosmiskās stīgas ir matērijas kon
figurācijas uz šo apgabalu robe
žām. Tādējādi to rašanās neiz
bēgami izraisīja to, ka daudzie
apgabali ieņēma atšķirīgus pamat
stāvokļus.

K

5.3. attēls.
Vai lode, izšauta cauri tārpejai, var
trāpīt šāvējam pirms šāviena brīža?

Protams, paradokss tas ir tikai tad, ja jus uzskatat, ka, ceļo jo t
v

pagātnē, jums ir rīcības brīvība darīt visu, ko vēlaties. Sajā grāmatā
neiedziļināsimies filosofiskās diskusijās par brīvo gribu. M ēs palūko
simies, vai fizikas likumi pieļauj laiktelpai būt tik izliektai, ka m akro
skopiski ķermeņi, piemēram, kosmosa kuģis, varētu atgriezties savā
pagātnē. Saskaņā ar Einšteina teoriju kosmosa kuģim gribot negri
bot jāceļo ar mazāku ātrumu nekā lokālais gaismas ātrums un jāseko
tā saucamajam laika ciklam laiktelpā. Tādējādi, fiziķu valodā runā
jo t, jautājumu mēs varam formulēt šādi - vai laiktelpa pieļauj no
slēgtus laika izliekumus, t. i., tādus izliekumus, kas arvien no jauna
atgriežas savā izejas punktā? Turpmāk šādas trajektorijas es saukšu
par "laika cilpām".
Atbildi uz šo jautājumu mēs varam meklēt trīs līmeņos. Pirmām
kārtām, izm antojot Einšteina vispārīgās relativitātes teoriju, kas pie
ņem, ka Visumam ir stingri noteikta vēsture, kurā nenoteiktībām nav
vietas. Par šo klasisko teoriju mums ir pietiekami izsmeļošs priekš
stats. Tom ēr, kā redzējām, šī teorija nevar būt pilnīgi patiesa, jo mēs
zinām, ka matērija ir pakļauta mainīgumam un kvantu fluktuācijām.

19

T āpēc jautājumu par ceļošanu laikā mēs uzdosim otrajā, pusklasiskās teorijas, līmenī. T ajā tiek uzskatīts, ka matērija pakļaujas
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GEDELA NEPILNĪBAS TEO RĒM A

atemātiķis Kurts Gēdels
1931. gadā pierādīja savu
slaveno nepilnības teorēmu par
matemātikas dabu. Teorēma pa
redz, ka jebkurā formālā ak
siomu sistēmā, kāda ir arī mūs
dienu matemātika, vienmēr ir
jautājumi, kurus, pamatojoties
uz tām aksiomām, uz kurām ir
balstīta sistēma, nevar nedz pie

M

5.4. attēls.
Vai laiktelpa pieļauj tādus noslēgtus
laika izliekumus, kas arvien no jauna
atgriežas savā izejas punktā?

kvantu teorijas principiem,- ir mainīga un pakļauta kvantu fluktuacijām , bet laiktelpa ir stingri definēta un atbilst klasiskajām teorijām.
v

Sī aina nav tik pilnīga, bet mums vismaz ir zināms priekšstats, kādā
virzienā domāt tālāk.
Visbeidzot, lai kāda tā arī būtu, ir arī trešā teorija - pilnā kvantu
V

gravitācijas teorija. Sajā teorijā, kurā nenoteikta un fluktuējoša ir ne
vien matērija, bet arī laiks un telpa, nav pat īsti skaidrs, kā uzdot ja u 
tājumu par iespējamību ceļot laikā. Varbūt labākais veids, kā to n o 
skaidrot, ir pavaicāt, kā savus mērījumus skaidrotu cilvēki, kas atrodas
apgabalos, kuru laiktelpa atbilst klasisko teoriju atziņām un ir brīva
no nenoteiktības. Vai viņi uzskatītu, ka ceļojum i laikā ir notikuši
apgabalos ar spēcīgu gravitāciju un lielām kvantu fluktuācijām?
Sāksim ar klasisko teoriju - speciālās relativitātes teorijā (rela
tivitātes teorija, kas neņem vērā gravitāciju) plakanā laiktelpa ne

rādīt, nedz noliegt. Citiem vār
diem - Gēdels parādīja, ka ir
problēmas, kuras nevar atrisināt
ne ar kādiem likumiem vai pro
cedūru kopumu.
Gēdela teorēma matemātikai
noteica fundamentālas robejas.
Zinātnieku sabiedrībai tā nāca
kā liels šoks, apgāžot plaši izpla
tīto uzskatu, ka matemātika ir
saskanīga un pabeigta sistēma,
kas sakņojas vienīgi loģikā. G ē
dela teorēma, Heizenberga ne
noteiktības princips un tas, ka ,
praktiski nav iespējams izsekot
pat determinētas sistēmas at
tīstībai, kad tā k|ūst haotiska,
_
uzlika zinātniskās izziņas proce
sam fundamentālus ierobežo■
jumus, kas visā pilnībā tika atzīti
tikai 20. gadsimtā.

pieļauj ceļojumus laikā; to nepieļauj arī jau agrāk pazīstamās izliek
tās laiktelpas. T āpēc liels trieciens Einšteinam bija Kurta Gēdela pazīstams kā Gēdela nepilnības teorēmas autors (sk. tekstu pa labi) 1949. gadā Einšteina vienādojumos atrastais risinājums, kas pieļauj
rotējošas matērijas piepildītu laiktelpu, kuras katrā punktā atrodas

[1
■

laika cilpa (5.4. att.).
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Gēdela risinājumam ir nepieciešama kosmoloģiska konstante,
par kuru īsti nav zināms, vai tā dabā eksistē vai ne, taču vēlāk tika
atrasti citi laika cilpu risinājumi, bez kosmoloģiskās konstantes. īpaši
interesants ir viens risinājums, kurā lielā ātrumā viena otrai garām
traucas divas kosmiskās stīgas.
Nevajadzētu jaukt kosmiskās stīgas ar stīgu teorijas stīgām, lai
gan starp tām ir saistība. Kosmiskās stīgas ir gari objekti ar nelielu
šķērsgriezuma laukumu. T o parādīšanās ir paredzēta dažās elemen
tārdaļiņu teorijās. Laiktelpa ārpus kosmiskās stīgas ir plakana, bet tai
ir izgriezts ķīļveida sektors, kura spicais gals atrodas uz stīgas. Ana
loģijai izmantosim konusu: paņemiet lielu papīra apli un izgrieziet
no tā segmentu kā gabalu tortei. Tad nolieciet šo izgriezto papīra
gabalu malā un salīmējiet atlikušo papīru tā izgriezuma vietās tā, lai
izveidojas konuss. Tā izskatās laiktelpa, kuras iekšienē ir kosmiskā
stīga (5.5. att.).
Ievērojiet - tāpēc, ka konusa virsma ir tā pati plakanā papīra
lapa, no kuras izgriezts sektors, jūs joprojām varat to saukt par "pla
kanu", izņemot tā virsotni. Jūs pamanīsiet, ka pie virsotnes ir izlie
kums, ka aplim ap virsotni ir īsāks apkārtmērs nekā aplim, kas tādā
pašā attālumā apvilkts ap sākotnējās apaļās papīra lapas centru. T ā 
tad aplis ap virsotni trūkstošā segmenta dēļ ir īsāks nekā tāda paša
rādiusa aplis plakanā telpā (5.6. att.).
Tāpat kosmisko stīgu gadījumā sektors, kas izņemts no plaka
5.5. attēls.

nās laiktelpas, saīsina apļus ap stīgu, bet neietekmē laiku vai attālu
mus stīgas garenvirzienā. Tas nozīmē, ka laiktelpā ap vienu kos
misko stīgu nav nekādu laika cilpu, līdz ar to ceļot pagātnē nav
iespējams. Turpretī, ja ir vēl otra kosmiskā stīga, kas virzās pretim
pirmajai, tās laika virziens būs pirmās laika un telpas virzienu kom
binācija. Tātad, raugoties no pirmās stīgas, otrajai stīgai izgrieztais
sektors saīsinās gan telpas attālumus, gan laika intervālus (5.7. att.).
Ja kosmiskās stīgas attiecībā viena pret otru pārvietojas ar ātrumu,
kas ir tuvs gaismas ātrumam, tad ceļojums ap abām stīgām ietaupītu
tik daudz laika, ka jūs varētu atgriezties atpakaļ, pirms esat devies
ceļā. Citiem vārdiem —ir laika cilpas, kurām jūs varat doties līdzi, lai
nokļūtu pagātnē.
Kosmisko stīgu laiktelpā ir matērija ar pozitīvu enerģijas blīvumu,
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NOSLĒGTI ĢENERĒTS LAIKA CEĻO JUM A H O R IZO N T S

S

5.8. attēls.

kas atbilst mums zināmajiem fizikas likumiem. T om ēr izliekums, kas

Pat visattīstītākā civilizācija spētu izliekt
laiktelpu tikai noslēgtā apgabalā. Laika
ceļojuma horizontu, laiktelpas da|as ro
bežu, kurā ir iespējams ce|ot savā pa
gātnē, veidotu gaismas stari, kuru izcel
smes vieta būtu noslēgtie apgabali.

rada laika cilpas, ietiecas līdz bezgalībai telpā un bezgalībai pagātnē
laikā. Tādējādi šīs laiktelpas jau kopš paša sākuma bija radītas ar
iespēju ceļot laikā to iekšienē. Nav pamata uzskatīt, ka mūsu Visumā
būtu šāda veida izliekumi, un mums nav pārliecinošu pierādījumu
par viesiem no nākotnes. (Es neņemu vērā sazvērestības teoriju,
saskaņā ar kuru N LO ierodas no nākotnes,- valstu valdības to zina,
v

taču slēpj. Sajā ziņā valdībām patiesi ir ne visai laba reputācija.)
T āpēc es pieņemšu, ka tālā pagātnē, vēl precīzāk - kādas laiktelpas
virsmas, kuru es saukšu par V, pagātnē, laika cilpu nebija. Līdz ar to
rodas jautājums - vai kāda attīstīta civilizācija spēja uzbūvēt laika
mašīnu? Tas ir, vai tā varēja pārveidot laiktelpu par V nākotni (dia
grammā apgabals virs V virsmas) tā, ka noslēgtā apgabalā radās laika
cilpas? Es runāju tikai par noslēgtu apgabalu, jo , lai cik attīstīta arī
kļūtu civilizācija, tā varētu kontrolēt tikai ierobežotu Visuma daļu.
Zinātnē bieži vien problēmas atrisinājuma atslēga ir pareizs
problēmas formulējums, un šis bija labs piemērs. Lai aprakstītu, ko es
saprotu ar noslēgtu laika mašīnu, atsaukšos uz dažiem saviem agrāka
jiem darbiem. Ceļojumi laikā ir iespējami laiktelpas reģionā, kurā ek
sistē laika cilpas — trajektorijas, pa kurām ķermeņi, kuru ātrums ir
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mazāks par gaismas ātrumu,
laiktelpas izliekuma dēļ
spēj atgriezties tajā pašā
vietā un laikā, no kura tie
devās ceļā.
Tā kā es balstos uz
pieņēmumu, ka tālā pa
gātnē laika cilpu nebija,
tad toreiz bija jāeksistē
tam, ko esmu nosaucis par
"laika ceļojuma horizontu", robežai, kas atdala apgabalu ar
laika cilpām no apgabala bez tām (5.8. att.).
Laika ceļojuma horizonti ir samērā līdzīgi melno caurumu hori-

N av atbildēts uz jautājumu - vai

zontiem. M elnā cauruma horizontu veido gaismas stari, kas tik tikko

kāda attīstītāka civilizācija varētu

turas, lai netiktu ierauti melnajā caurumā, savukārt laika ceļojuma

uzbūvēt laika mašīnu?

*

horizontu veido gaismas stari, kas ir tuvu tam, lai savienotos paši ar
sevi. Līdz ar to kā kritēriju laika mašīnai es izvēlos (kā es to dēvēju)
noslēgti ģenerētu horizontu - tas ir horizonts, ko veido gaismas
stari, kurus visus izstaro ierobežotais apgabals. Citiem vārdiem —stari
neienāk no bezgalības vai singularitātes, bet gan rodas galīgā apga
balā, kurā ir laika cilpas, - apgabalā, kuru, iespējams, spētu radīt arī
kāda attīstītāka civilizācija.
Pieņemot šo definīciju kā laika mašīnas priekšnoteikumu, mums
ir priekšrocība izmantot manus un Rodžera Penrouza radītos m ate
mātiskos paņēmienus singularitāšu un melno caurumu pētīšanai. Pat
neizm antojot Einšteina vienādojumus, es varu pierādīt, ka noslēgti
ģenerētā horizontā ir vismaz viens gaismas stars, kas noslēdzas pats
sevī,- tas nozīmē, ka tas atgriežas atpakaļ tajā pašā laiktelpas punktā
atkal un atkal. Ikreiz, veicot apli, gaismas violetā nobīde kļūst aiz
vien lielāka un attēls iekrāsojas arvien violetāks. Gaismas viļņu mu
guras vēl vairāk satuvināsies, un gaisma veiks apli arvien īsākos tās
laika intervālos. Kaut arī gaismas daļiņa noslēgtā apgabalā veiktu
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apli pēc apļa un nepieskartos singularitātes izliekumam, tai saskaņā
ar tās pašas laika mēru faktiski būtu tikai galīga vēsture.
Varētu šķist, vai nav vienalga, vai gaismas daļiņa veic savu vēs
turi galīgā laikā. Bet es varu arī pierādīt, ka līdzīgs liktenis var pie
meklēt objektus, kas pārvietojas ar galīgu ātrumu. Tas varētu notikt
ar novērotājiem, kas tiktu ieslēgti noslēgtā apgabalā pirms horizonta
un tur grieztos pa riņķi arvien ātrāk, līdz pēc galīga laika sasniegtu
gaismas ātrumu. Tātad, ja pie jums lidojošajā šķīvītī ierodas kāda
skaista citplanētiete un aicina savā laika mašīnā, esiet piesardzīgs.
Jūs varat iekrist slazdā - nonākt kādā no vēstures "riņķa dančiem",
kam ir tikai galīgs ilgums (5.9. att.).
v

Sie secinājumi nebalstās uz Einšteina vienādojumiem, bet gan
vienīgi uz to, kā laiktelpai būtu jāsavijas, lai galīgā reģionā veidotos
laika cilpas. Taču šajā brīdī mēs varam jautāt: kāda veida matērija
attīstītākai civilizācijai būtu jāizm anto, lai izliektu laiktelpu tā, ka ras
tos galīga izmēra laika mašīna? Vai izm antotajai matērijai var būt
5.9. attēls, augša.

pozitīvs enerģijas blīvums visās vietās, tāpat, kā tas ir kosmisko stīgu

Laika ceļojumu bīstamība

laiktelpai, kuru aprakstīju iepriekš? Tiesa, kosmisko stīgu laiktelpa
neapmierināja manu prasību, ka laika cilpām jārodas noslēgtā apga
balā. T om ēr varētu domāt, ka tas ir vienīgi tāpēc, ka kosmiskās stī

5.10. attēls, blakus lappuse.
Paredzējums, ka melnie caurumi iz
staro un zaudē masu, norāda, ka kvantu
teorija liek negatīvajai enerģijai, šķērso
jot horizontu, ieplūst melnajā caurumā.
Lai melnā cauruma izmēri saruktu,
enerģijas blīvumam uz horizonta jābūt negatīvam. Tas ir arī priekšnotei
kums, lai varētu uzbūvēt laika mašīnu.

gas ir bezgalīgi garas. Varētu pieņemt, ka ir iespējams uzbūvēt ga
līgu laika mašīnu, izm antojot galīgas kosmisko stīgu cilpas, enerģijas
v

blīvumam esot vienādam visās vietās. Zēl, ka man jāsarūgtina tādi
cilvēki, kā, piemēram, Kips, kuri vēlas atgriezties pagātnē, bet tas nav
izdarāms, ja enerģijas blīvums visās vietās ir pozitīvs. Es varu pierādīt:
lai uzbūvētu noslēgtu laika mašīnu, ir nepieciešama enerģija ar nega
tīvu lādiņu.
Klasiskajā teorijā enerģijas blīvums vienmēr ir pozitīvs, tātad šajā
līmenī laika mašīnas ar galīgu izmēru radīt nevar. Turpretī pusklasiskajā teorijā situācija atšķiras,- tā balstās uz pieņēmumu, ka matērija
ir pakļauta kvantu teorijas likumībām, bet laiktelpa ir labi definēta
un klasiska. Kā jau redzējām, kvantu teorijas nenoteiktības princips
nosaka, ka lauki pat šķietami tukšā telpā nepārtraukti fluktuē un tiem
ir bezgalīgs enerģijas blīvums. Tādēļ, lai iegūtu galīgu enerģijas
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5.1I . attēls.

blīvumu, kāds tas ir Visumā, mums ir jāatņem bezgalīgais daudzums.
Izdarot šo atņemšanu, vismaz lokāli mēs varam iegūt negatīvu ener
ģijas blīvumu. Pat plakanā telpā ir iespējams atrast kvantu stāvokļus,
kuros, lai gan kopējās pozitīvās enerģijas blīvums ir pozitīvs, lokā
lais enerģijas blīvums ir negatīvs. Varētu šaubīties, vai šīs negatīvās vēr
tības patiešām liek laiktelpai savērpties tā, lai veidotos noslēgta laika
mašīna, taču šķiet, ka tam tā vajadzētu būt. Kā redzējām 4. nodaļā,
kvantu fluktuācijas liek secināt, ka pat šķietami tukša telpa ir piepilv

dīta ar virtuālu daļiņu pāriem. Sīs abas daļiņas uzrodas kopā, atdalās
viena no otras un tad atkal savienojas, viena otru iznīcinot (5.10. att.).
Vienai daļiņai šajā pārī ir pozitīva, otrai - negatīva enerģija. Ja tu
vumā ir melnais caurums, daļiņa ar negatīvo enerģiju var tajā iekrist,
bet pozitīvi lādētā daļiņa var izglābties izplatījumā, kur tā parādās
starojuma veidā, nesot pozitīvo enerģiju prom no melnā cauruma.
Negatīvajām daļiņām iekrītot melnajā caurumā, tas zaudē masu un
lēnām sadilst, kas liek sarukt tā horizonta izmēram (5.11. att.).
Parastai matērijai ar pozitīvu enerģijas blīvumu ir pievelkošs
gravitācijas efekts, un tas saliec laiktelpu, novirzot gaismas starus
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citu citam pretī; gluži kā 2. nodaļā minētā lode, kas, ieliecot gumi
jas loksni zem sevis, liek mazākajām lodītēm tai tuvoties, un ne otrādi.
Tātad melnā cauruma horizonta laukums varētu vienīgi palie
lināties, bet ne sarukt. Lai melnā cauruma horizonts samazinātos, tā
enerģijas blīvumam jābūt negatīvam un jāsavērpj laiktelpa tā, lai gais
mas stari novirzītos cits no cita. Interesanti, ka to sapratu tieši tajā
naktī, kad neilgi pēc meitas dzimšanas devos pie miera. Es vairs nepa
teikšu, cik sen tas bija, bet tagad man jau ir mazdēls.
M elno caurumu "iztvaikošana" ļauj secināt, ka kvantu līmenī
enerģijas blīvums dažkārt var būt negatīvs un izliekt laiktelpu vir
zienā, kas būtu nepieciešams, lai uzbūvētu laika mašīnu.
T āpēc nevar noliegt iespēju, ka kāda ļoti attīstīta civilizācija
varētu iegūt pietiekamu negatīvās enerģijas blīvumu un izgatavot
laika mašīnu, kuru varētu izm antot makroskopiskos objektos, pie
mēram, kosmosa kuģī. T om ēr ir liela atšķirība starp melnā cauruma
horizontu un laika mašīnas horizontu. M elnā cauruma horizontu
11
M an s mazdēls.
t r.i.
ti i
.. r .
Viljams M a ken z n s-jm its

veido gaismas stari, kas vienkārši turpina savu ceļu, savukārt laika
,
, .
masinas horizonts satur noslēgtus gaismas starus, kas nepārtraukti
. ,
.
w
i , ,
,
riņķo pa vienu un to pasu orbītu. Virtuālā daļiņa, kas pārvietotos pa
šādu slēgtu trajektoriju, atgrieztu savu pamatstāvokļa enerģiju at
pakaļ tajā pašā punktā. Tāpēc enerģijas blīvumam uz horizonta
robežas - reģiona, kurā iespējams ceļot pagātnē, t. i., uz laika mašī
nas robežas, — jābūt bezgalīgam. T o apliecina detalizētie aprēķini
vairākos fonos, kas bija pietiekami vienkārši, lai sniegtu precīzus
aprēķinus. Taču, ja enerģijas blīvums uz horizonta būtu bezgalīgs,
cilvēku vai kosmisko zondi, kas mēģinātu šķērsot horizontu, lai
iekļūtu laika mašīnā, iznīcinātu starojuma zibens (5.12. att.). T ā nu
laika ceļojumu nākotne izskatās visai melna, varbūt būtu jāsaka pat žilbinoši balta?
M atērijas enerģijas blīvums ir atkarīgs no stāvokļa, kādā tā at
rodas, tāpēc iespējams, ka attīstītāka civilizācija varētu padarīt ener
ģijas blīvumu galīgu uz laika mašīnas robežas, to "sasaldējot" vai iz
nīcinot virtuālās daļiņas, kas nepārtraukti riņķo pa slēgtu cilpu.
T om ēr nav skaidrs, vai šāda laika mašīna būtu stabila,- pat niecī
gākais traucējums, piemēram, ja kāds šķērsotu horizontu, lai ieietu
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mojumu. Sis ir jautājums, kuru fiziķiem būtu jāļauj brīvi apspriest,
viņus neizsmejot. Pat tad, ja izrādītos, ka ceļošana laikā ir neiespē
jama, būtu svarīgi zināt, kāpēc tas tā ir.
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5.12. attēls.
Šķērsojot laika ceļojuma horizontu,
ceļotāju, iespējams, iznīcinātu
starojuma zibens spēriens.

Lai pilnībā atbildētu uz šo jautājumu, mums ir jāņem vērā ne
vien matērijas lauku kvantu fluktuācijas, bet arī laiktelpas fluktuāci
jas. Varētu sagaidīt, ka no tā rastos zināms haoss gaismas staru tra
jektorijās un visā laika kārtībā. Melno caurumu starojumu varētu
izskaidrot ar to, ka daļiņas izkļūst no melnā cauruma tāpēc, ka hori
zontam nav skaidras robežas, uz ko norāda laiktelpas kvantu fluk
tuācijas. T ā kā mums pagaidām nav pilnīgas kvantu gravitācijas
teorijas, ir grūti pateikt, tieši kādu ietekmi atstāj laiktelpas fluktuā
cijas. Varam vienīgi cerēt, ka kaut kādus mājienus mums varētu dot
3. nodaļā aprakstītā Feinmana "vēsturu summa”.
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5.13. attēls.
Feinmana “vēsturu summā” ir jāiekļauj
arī tās da|iņu vēstures, kurās tās ce|o
atpakaļ laikā, un pat tādas vēstures, ku
rās daļiņa veido slēgtas cilpas laikā un
telpā.
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Ikviena vēsture šajā gadījumā ir izliekta laiktelpa, kurā ir m atē
rijas lauki. T ā kā mums turklāt ir jāaprēķina visu iespējamo vēsturu
summa, ne tikai to vēsturu summa, kuras apmierina dažus Einšteina
vienādojumus, summā jāiekļauj arī laiktelpas, kas ir pietiekami iz 
liektas, lai ceļotu pagātnē (5 .1 3 . att.). Līdz ar to rodas jautājums kāpēc ceļošana laikā nenotiek visās vietās? Atbilde: ceļošana laikā
notiek visās laiktelpas vietās, taču mēs to neievērojam, j o iesaistīts ir
vienīgi mikroskopiskais līmenis. Ja attiecībā uz kādu daļiņu lietojam
Feinmana vēsturu summas metodi, mums jāņem vērā arī tās vēstures,
kurās daļiņa c e ļo ātrāk par gaismu un pat atpakaļ laikā. Ir arī vēs
tures, kurās daļiņa pastāvīgi riņķo pa slēgtu laika un telpas cilpu. T as
būtu līdzīgi kā filmā Murkšķa diena (Groundhog D a y ), kurā kāds t e 
levīzijas reportieris ir spiests atgriezties tajā pašā dienā atkal un atkal
(5.14. att.).
Kaut arī, izm antojot daļiņu detektoru, nav iespējams tiešā veidā
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5.15. attēls.

iedarbība ir izmērīta daudzos eksperimentos. Pirmkārt, neliela ūdeņ
raža atomu emitētās gaismas nobīde, ko izraisa elektroni, kas riņķo
noslēgtās cilpās. Otrkārt, starp paralēlām metāla platēm var novērot
nelielu spēku, kas rodas tāpēc, ka starp plāksnēm salīdzinājumā ar
apgabalu ārpusē var izvietoties mazāks skaits slēgtu cilpveida vēs
turu,- šī ir cita, Kazimira efektam līdzvērtīga interpretācija. Tādējādi
arī eksperimentos ir apstiprināta slēgto cilpveida vēsturu eksistence
(5.15. att.).
Varētu diskutēt, vai daļiņām ar slēgtajām cilpveida vēsturēm ir
kaut kāda saistība ar laiktelpas izliekšanos, jo tās parādās pat nemai
nīgos fonos, piemēram, līdzenā telpā. Taču pēdējos gados esam pār

Slēgtas cilpas

liecinājušies, ka fizikas fenomeniem bieži vien ir iespējami duāli, bet
līdzvērtīgi apraksti. Vienlīdz labi var apgalvot, ka daļiņa pārvietojas
slēgtā cilpā noteiktā nekustīgā fonā vai arī daļiņa ir nekustīga, bet
149

V

I

S

U

M

S

R

I

E

K

S

T

A

Č

A

U

M

A

L

A

telpa un laiks fluktuē ap to. Tas ir atkarīgs vienīgi no tā, vai jūs vis
pirms aprēķināt daļiņu trajektoriju summu un tad izliekto laiktelpu
summu, vai otrādi.
Tāpēc, šķiet, kvantu teorija pieļauj ceļošanu laikā mikroskopis
kajā līmenī. Zinātniskās fantastikas mērķiem tam gan nebūs lielas vēr
tības, jo fantastikā vairāk iederas sižets, kad kāds atgriežas pagātnē
un nogalina savu vectēvu. Mums drīzāk jājautā: vai visu laiktelpas
vēsturu summas varbūtība var uzrādīt virsotni arī makroskopiskām
laika cilpām?
Šo jautājumu mēs varam aplūkot, pētot matērijas lauku vēsturu
summu daudzās fona laiktelpās, no kurām katra nākamā sniedz la
bākus nosacījumus nekā iepriekšējā, lai veidotos laika cilpas. Sagai
dāms, ka brīdī, kad laika cilpas parādītos pirmo reizi, notiktu kaut kas
dramatisks. T o pierāda vienkāršs piemērs, ko pētījām kopā ar manu
studentu Maiklu Kesidiju.
Fona laiktelpas, ko pētījām, bija ļoti radniecīgas tā saucamajam
Einšteina Visumam - laiktelpai, kuru Einšteins piedāvāja toreiz, kad
5.16. attēls.

vēl ticēja, ka Visums ir statisks un laikā nemainīgs, ka tas ne izplešas,

Einšteina Visums ir līdzīgs cilindram: tas
ir galīgs telpā un konstants laikā. Sava
galīgā izmēra dēļ tas jebkurā vietā rotē
ar ātrumu, kas mazāks par gaismas
ātrumu.

ne saraujas (sk. 1. nodaļu). Einšteina Visumā laiks virzās no bezga
līgi tālas pagātnes bezgalīgā nākotnē. Turpretī telpas dimensijas, tā
pat kā zemes virsma, ir galīgas un sevī noslēgtas, taču tām ir par
vienu papilddimensiju vairāk. Ja šo laiktelpu attēlotu kā cilindru, tā
garā ass būtu laika dimensija un šķērsgriezums attēlotu trīs telpas
dimensijas (5.16. att.).
Einšteina Visuma modelis visā pilnībā neattēlo Visumu, kurā
mēs dzīvojam, jo tas neparedz Visuma izplešanos. T om ēr tas noder,
ja jāapskata ceļošana laikā; tas ir pietiekami vienkāršs, lai vēsturu
summu varētu aprēķināt tiešā veidā. U z mirkli novērsīsimies no
ceļošanas laikā un aplūkosim matēriju Einšteina Visuma modelī,
kas rotē ap savu asi. Ja jūs atrastos uz ass, jūs, tāpat kā stāvot bērnu
karuseļa centrā, paliktu tajā pašā telpas punktā. Taču, ja jūs neat
rastos uz ass, jūs, rotējot apkārt asij, vienlaikus ceļotu cauri telpai.
J o tālāk jūs atrastos no ass, jo lielāks būtu jūsu ātrums (5.17. att.).
Tādējādi, ja Visums būtu bezgalīgs telpā, punktiem, kas atrodas
pietiekami tālu no ass, būtu jārotē ātrāk par gaismu. Taču, tā kā
Einšteina Visums ir galīgs telpas dimensijās, ir kāds kritiskais rotā-
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cijas ātrums, turklāt neviena Visuma daļa nerote atrak par gaismas

5.17. attēls.

ātrumu.
Tagad aplūkosim daļiņu vēsturu summu rotējošā Einšteina Visumā. Ja rotācija ir lēna, daļiņa, izm antojot konkrēto enerģijas dau-

Plakanā telpā nemitīgā rotācijā esoša

dzumu, var izvēlēties daudzas atšķirīgas trajektorijas. Tādējādi visu

Saismas a rumu

ķermeņa reģioni, kas atrodas tālu no
rotācijas ass, pārvietosies ātrāk par

daļiņas vēsturu summai šajā fonā ir iespējama liela amplitūda. Tas no
zīmē, ka izliektās laiktelpas visu vēsturu summas varbūtība šai spe
ciālajai laiktelpai ir ļoti augsta, t. i., tā pieder pie vēsturēm ar vislie
lāko varbūtību. Taču, ja Einšteina Visuma rotācijas ātrums pietuvo
jas kritiskajai vērtībai — tā, ka tā ārmalas pārvietojas tuvu gaismas
ātrumam, ir tikai viena šai ārmalai klasiski pieļaujama daļiņas trajek
torija, proti, ja tā atbilst kustībai ar gaismas ātrumu. Tas nozīmē, ka
daļiņas vēsturu summa ir maza. Tādējādi šo fonu varbūtība izliektās
laiktelpas visu vēsturu summā ir zema. Tātad tā ir visneiespējamākā.
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Kāda saistība Einšteina rotējošajiem Visumiem ar c e 
ļošanu laikā un laika cilpām? Atbilde - tie ir matemātiski
ekvivalenti citiem foniem, kas pieļauj laika cilpas.
V

Sie citi foni ir Visumi, kas izplešas divos telpas
virzienos. Visumi neizplešas trešajā telpas vir
zienā, kas ir periodisks, t. i., kad tie ir veikuši
noteiktu attālumu šajā virzienā, tie nojauna at
griežas savā izejas pozīcijā. Turklāt pēc katra tre
šajā telpas virzienā veiktā cikla paaugstinās jūsu
ātrums pirmajā vai otrajā virzienā (5.18. att.).
Ja paātrinājums ir neliels, laika cilpas ne
veidojas. Aplūkosim tom ēr fonus ar pieaugošu
paātrinājumu. Esot noteiktam kritiskajam paātri
nājumam, laika cilpas parādīsies. Nav pārstei
gums, ka šis kritiskais paātrinājums atbilst
kritiskajam Einšteina Visumu rotācijas ātru
mam. T ā kā vēsturu summas aprēķini šajos fonos ir matemātiski
ekvivalenti, var secināt, ka šo fonu iespējamība līdzinās nullei, kad
tie tuvojas izliekumam, kas nepieciešams laika cilpu eksistencei.
152

Citiem vārdiem -

iespējamība iegūt pietiekamu izliekumu laika

mašīnai līdzinās nullei. Tas atbalsta hronoloģiskās secības aizsar
dzības tēzi: fizikas likumi sadarbojas, lai novērstu makroskopisko
objektu ceļošanu laikā.
Kaut arī vēsturu summa pieļauj laika cilpas, varbūtības mērs ir
ļoti neliels. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dualitātes argu
mentiem, es uzskatu, ka varbūtība, ka Kips Torns varētu nokļūt

Varbūtība, ka Kips varētu
atgriezties pagātnē un nogalināt
• /1060
savu vectēvu, ir i / 10 .
Citiem vārdiem —mazāk par
i dalīts ar i o ar biljonu
biljoniem biljonu biljonu biljonu
nullēm aiz tā.

pagātnē un nogalināt savu vectēvu, ir mazāka par 1 pret 10 ar biljons
biljoniem biljonu biljonu biljonu nullēm.
T ā ir visai niecīga varbūtība, taču, ja jūs vērīgi ieskatīsieties
Kipa fotogrāfijā, jūs, iespējams, pamanīsiet, ka tās malas ir nedaudz
izplūdušas. Tā nu ir neliela varbūtība, ka kāds klaido
nis no nākotnes ir pārceļojis atpakaļ laikā un n o 
galinājis Kipa vectēvu, tā ka Kips patiesībā
maz neeksistē.
Kā īsti spēlmaņi Kips un es, protams, lab
prāt par to slēgtu derības. Diem žēl mēs neva
ram viens ar otru saderēt, jo abi esam
vienā un tajā pašā pusē. Bet ne
ar vienu citu derēt es nevēlos,
jo tas varētu būt ieradies no
nākotnes un zināt, ka c e 
ļošana laikā eksistē.
Jūs varbūt jau tā
siet, vai šī nodaļa nav
valsts

pasūtījums,

lai slēptu ceļošanu
laikā. Jums, iespē
jams, ir taisnība.

153

6.

MUSU
VAI

KĀDREIZ

NODAĻA

NĀKOTNE.

SASNIEGSIM

PILNĪBU?

K ā bioloģiskās un elektroniskās dzīvības form as kļūs arvien sarežģītākas

V

I

S

U

M

S

E

K

S

T

A

Č

A

U

M

A

L

A

Miljardi cilvēku

6.1. attēls. IEDZĪVOTĀJU SKAITA PIEAUGUMS
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Ņūtons, Einšteins, Datu pavēlnieks
un es spēlējam pokeru ainā no A S V
televīzijas seriāla Star Trek.

TELEV ĪZIJA S SERIĀLS STAR TREK ("ZVA IG ŽŅ U C EĻO JUM I")

ieguvis tik lielu popularitāti tāpēc, ka tas sniedz
drošu un mierinošu vīziju par nākotni. Arī es pats
nedaudz esmu tāds kā šīs filmas fans, tāpēc mani nebija grūti pierunāt
filmēties epizodiskā ainā, kur es kopā ar Ņūtonu, Einšteinu un Datu
pavēlnieku spēlēju pokeru. Es viņus visus uzveicu, taču tad pēkšņi tiek
izsludināta sarkanā trauksme, un es nepagūstu savākt savu vinnestu.
Seriālā S tar Trek parādīta sabiedrībā, kas mūsu sabiedrību ir
tālu apsteigusi gan zinātnē un tehnoloģijās, gan politiskajā iekārtā.
(Pēdējo nebūtu grūti īstenot.) Laikā starp mūsu tagadni un parādīto
tālo nākotni, neiztiekot arī bez saspīlējumiem un nekārtībām, ir
notikušas lielas pārmaiņas. Taču laikā, kurā risinās filmas notikumi,
zinātne, tehnoloģijas un sabiedrības organizācija tiek uzskatīta par
gandrīz vai ideālu.
Es vēlos apšaubīt šo ainu, jo neticu, ka mēs jelkad sasniegsim
miera stāvokli zinātnē un tehnoloģijās. Nevienu bridi aptuveni 10 tūk
stošu gadu laikā kopš pēdējā ledus laikmeta cilvēce nav bijusi nemai
nīgu zināšanu un tehnoloģiju stāvoklī. Ir bijuši vairāki kritieni atpakaļ,
kā, piemēram, tumšajos viduslaikos pēc Romas impērijas krišanas,
taču pasaules iedzīvotāju skaits —mūsu tehnoloģiskās spējas mēraukla
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PASAULĒ PUBLICĒTO ZINĀTNISKO RAKSTU SKAITS

6.2. attēls.

saglabāt dzīvību un sevi pabarot - ir pastāvīgi audzis,- ir bijuši tikai

Pa kreisi: Kopējais enerģijas patēriņš pa

nelieli izņēmumi, piemēram, laiks, kad viduslaikos plosījās mēra -

saulē miljardos tonnu AOV, kur I tonna
A O V = 8,13 M W x h

melnās nāves - epidēmija (6.1. att.).
Pēdējo divsimt gadu laikā cilvēku skaits ir pieaudzis eksponentveidā, t. i., iedzīvotāju skaits ik gadu palielinās par tikpat pro

Pa labi: Gadā publicēto zinātnisko rakstu
skaits. Vertikālā ass - tūkstošos vienību.
1900. gadā bija 9000; 1950. gadā90 000; 2000. gadā - 900 000 rakstu.

centiem. Patlaban tie ir aptuveni 1,9 procenti gadā. Tas varbūt
nešķiet visai daudz, taču šādā veidā ik pēc 40 gadiem pasaules
iedzīvotāju skaits divkāršojas (6.2. att.).
Par pēdējo laiku tehnoloģisko attīstību liecina arī elektrības
patēriņš un publicēto zinātnisko rakstu skaits. Arī šajā ziņā vērojams
eksponentveida pieaugums, skaitam divkāršojoties mazāk nekā 40
gados. Nav nekādu pazīmju, ka zinātniskā un tehnoloģiskā attīstība
tuvākajā nākotnē varētu palēnināties vai apstāties,- pilnīgi noteikti
tas nenotiks Star Trek attēlotajā laikā, kas nemaz nav aiz kalniem.
Tom ēr, ja iedzīvotāju un elektrības patēriņa pieaugums turpināsies
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Saglabājoties pašreizējam cilvēces
attīstības tempam, ap 2600. gadu
pasaules iedzīvotājiem būtu jādzīvo
plecu pie pleca un elektroenerģijas
patēriņš liktu Zemei kvēlot
sarkanā krāsā.
*

pašreizējā tempā, ap 2600. gadu pasaules iedzīvotājiem būs jādzīvo
plecu pie pleca un elektroenerģijas patēriņš liks Zemei kvēlot
sarkanā krāsā (sk. attēlu blakus).
Ja visas jaunizdotās grāmatas pastāvīgi liktu kaudzē citu virs c i
tas, jums būtu jātraucas ar ātrumu 1 30 kilometru stundā, lai neatpa
liktu no kaudzes gala. Protams, 2600. gadā jaunie mākslas un zināt
nes darbi, visticamāk, parādīsies nevis uz papīra, bet gan elek tro 
niskā veidā. Ja lēcienveida attīstība turpinātos, manā teorētiskās fizi
kas apakšnozarē ik sekundi tiktu izdoti 10 raksti, un man nebūtu
laika tos izlasīt.
Protams, pašreizējā eksponentveida attīstība nevar turpināties
bezgalīgi. Kas to apstādinās? Viena iespēja ir - mēs paši sevi iznī
cināsim kādā katastrofā, piemēram, atomkarā. Ir kāds cinisks joks,
ka citplanētieši ar mums nav sazinājušies tāpēc, ka tad, kad civilizā
cija sasniedz mūsu attīstības pakāpi, tā kļūst nestabila un pati sevi
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6.3. attēls.

iznīcina. Es tom ēr esmu optimists un neticu, ka cilvēce ir progre

Star Trek sižets balstās uz to, ka kos
mosa kuģis Enterprise (līdzīgs attēlā

sējusi tik tālu vienīgi tāpēc, lai brīdī, kad sākas pats interesantākais,

redzamajām), ar vērpjdzinēju spēj pār
vietoties daudz ātrāk par gaismas āt
rumu. Tomēr, ja hronoloģiskās secības
aizsardzības princips ir patiess, mēs
ari turpmāk pētīsim galaktikas, izman
tojot raķešu darbinātus kosmosa ku
ģus, kas ce|o lēnāk par gaismu.

tā sevi vienkārši uzlidinātu gaisā.
S tar Trek nākotnes vīzija - ka esam sasnieguši augstāku, bet

praktiski nemainīgu attīstības līmeni - var kļūt patiesa attiecībā uz
mūsu zināšanām par pamatlikumiem, kas valda Visumā. Kā es aprak
stīšu nākamajā nodaļā, ir iespējama visaptveroša teorija, kuru mēs
V

varētu atklāt ne tik tālā nākotnē. Sī vispārīgā teorija, ja tāda eksistē,
noteiks, vai ir īstenojam s S tar Trek sapnis par vērpjdzinēju. Saskaņā
ar pašreizējo zināšanu līmeni galaktika mums arī turpmāk būs jāpēta
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lēni un mokoši, iz m an to jo t kosm osa kuģus, kas ce ļo lēnāk par gaismu.
T a č u , tā kā m um s pag aid ām nav v isap tv erošas teo rija s, m ēs n e v a 
ram kategoriski n oliegt, ka nebūtu iespējam s izveidot vērp jd zin ēju
(6 .3 . att.).

Taču mēs jau zinām likumus, kas ir spēkā visās situācijās,
izņemot pašas ekstremālākās,- tie ir likumi, kuriem pakļauta Enterprise
komanda, ja ne pats kosmosa kuģis. Tom ēr nešķiet, ka mēs jelkad
sasniegsim nemainīgu stāvokli tādā ziņā, ka mēs šos likumus izman
tosim, vai arī apstāsimies pie sasniegtā un neizmantosim šos liku
mus vēl sarežģītāku sistēmu radīšanai.
Taču ir kāda mums zināma sistēma, kas ir vēl daudz sarežģītāka,V

tie ir mūsu pašu ķermeņi. Šķiet, ka dzīvība ir sākusies agrīnajos
okeānos, kas klāja Zemi pirms četriem miljardiem gadu. Kā tas no
tika, mēs nezinām. Varētu būt, ka, atomiem haotiski saduroties,
izveidojās makromolekulas, kas spēja pašas sevi reproducēt un apvie
noties daudz sarežģītākās sistēmās. Mēs zinām tikai to, ka pirms trīs
arpus miljardiem gadu izveidojās ļoti sarežģītā D N S molekula.
D N S ir visas dzīvības pamatā uz Zemes. T o atklāja Frānsiss Kriks
un Džeimss Votsons Kevendiša laboratorijā 1953. gadā. D N S ir dubultspirāles struktūra gluži kā spirāļkāpnēm, un abus dubultspirāles
pavedienus līdzīgi spirāļkāpņu pakāpieniem savieno bāzu pāri. DNS
sastāv no četrām bāzēm: adenīna, guanīna, timīna un citozīna. Secībā,
kādā tās izkārtojas dubultspirālē, ir ietverta ģenētiskā informācija, kas
D N S ļauj izveidot organismu un sevi reproducēt. Dažkārt, D N S mo
lekulai pārkopējoties, rodas nejaušas kļūdas bāzu pāru secībā dubult
spirālē. Lielākajā daļā gadījumu pārkopēšanās kļūdas padara D N S vai
nu nespējīgāku, vai mazspējīgāku reproducēties, kas nozīmē, ka šādas
ģenētiskās kļūdas jeb tā sauktās mutācijas izmirs. Taču dažos gadīju
mos kļūda jeb mutācija var paaugstināt D N S izdzīvošanas un repro
ducēšanās izredzes. Šādas izmaiņas ģenētiskajā kodā ir pat vēlamas, jo
tādējādi D N S bāzu pāru secībā ietvertā informācija pakāpeniski
palielinās un kļūst sarežģītāka (sk. 6 .4. att. 162. lpp.).
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6.4. attēls. EVOLŪCIJA DARBĪBĀ
Pa labi redzams biologa Ričarda Dokinsa izstrādātās datorprogrammas iz
veidotais biomorfs.
Tas, vai konkrētā jauniegūtā “suga” iz
dzīvos, bija atkarigs no tā, vai tai piemita
noteiktas vienkāršas pazīmes, piemē
ram, vai tā bija “ interesanta” , “atšķi
rīga” vai “ insektveida” .
Process, kad, sākot ar vienu pašu
ekrānpunktu (pikseli), nejaušajās “mu
tācijās” veidojās jaunās paaudzes, bija
līdzīgs dabiskajai izlasei. Dokinss “ izau
dzēja” insektveida formu tikai 29 pa
audzēs (ar daudziem evolucionāriem
strupceļiem), kas ir ievērojami mazs
skaitlis.
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T ā kā bioloģiskā evolūcija parasti līdzinās aklai klejošanai
visu ģ enētisk o iespēju telpā, tā līdz šim ir bijusi ļoti lēna. S a r e ž 
ģītība je b inform ācijas vienību (bitu) skaits, kas iekodēti D N S ,
aptuveni atbilst šīs molekulas bāzu skaitam. Pirm ajos divos m il
jardos gadu sarežģītības pieauguma apjoms ir bijis aptuveni viens
inform ācijas bits ik 100 gados. D N S sarežģītības pieauguma
apjom s p ēd ējo dažu m iljonu gadu laikā ir pakāpeniski audzis
līdz vienam bitam gadā. T a č u tad, aptuveni pirms sešiem vai
astoņiem gadu tūkstošiem, tika sperts kāds svarīgs solis - izvei
dojās rakstu valoda. Līdz ar to inform āciju varēja n o d o t no p a 
audzes paaudzei, negaidot, kad tā tiks iekodēta D N S virtenē
loti lēnajā nejaušo m utāciju un dabiskās izlases procesā. S a 
režģītības apjom s ir neaptverami pieaudzis. Vienkāršā bulvāru
rom ānā varētu būt tikpat daudz inform ācijas, cik liela ir starpī
ba starp pērtiķu un cilvēku D N S iekodētās inform ācijas a p jo 
mu. Savukārt trīsdesmit en ciklopēdijas sējum os varētu aprakstīt
visu cilvēka D N S virteni (6.5 . att.).

Taču ir vēl kaut kas svarīgāks - grāmatu informāciju
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iespējams ātri atjaunināt. Pašreizējais ātrums, ar kādu bioloģiskā evo
lūcija maina cilvēka D N S, ir aptuveni viens bits gadā. Salīdzinājumam jaunās informācijas apjoms, ko sniedz aptuveni 200 000 jaunizdoto
grāmatu, ir vairāk nekā miljons bitu sekundē. Lielākā daļa šīs informā
cijas, protams, ir "mēsli", taču pat tad, ja tikai viens bits no miljona ir
derīgs, tas vienalga ir simttūkstoš reižu ātrāk par bioloģisko evolūciju.
v

Sī datu nodošana, izm antojot ārējus nebioloģiskus līdzekļus, ir
ļāvusi cilvēkiem pasaulē valdīt un veicinājusi iedzīvotāju skaita lē
cienveida pieaugumu. Taču patlaban mēs esam jaunas ēras sākumā,
kad mēs spēsim paaugstināt mūsu iekšējās datu bankas - D N S sarežģītību, negaidot lēno bioloģiskās evolūcijas procesu. Pēdējo
desmit tūkstošu gadu laikā cilvēka D N S nav notikušas būtiskas iz
maiņas, bet ļoti iespējams, ka jau nākamo tūkstoš gadu laikā mēs va
rēsim to visā pilnībā radīt no jauna. Daudzi cilvēki, protams, teiks,
ka iejaukšanās cilvēka ģenētiskajā kodā būtu aizliedzama, taču maz
ticams, ka mēs spēsim to novērst. Augu un dzīvnieku gēnu inženie
riju atļaus ekonomisku iemeslu dēļ, un noteikti kādu ir apsēdusi
doma to izm ēģināt arī attiecībā uz cilvēkiem. Ja pasaulē neizveido
sies totalitāra kārtība, tad kāds kādā pasaules malā noteikti radīs
"augstākas proves" cilvēkus.
Ir skaidrs, ka "uzlaboto" cilvēku dēļ parastajiem cilvēkiem radī
sies lielas sociālās un politiskās problēmas. Mans mērķis nav aizstā
vēt cilvēka gēnu inženieriju kā vēlamu parādību,- es vēlos vienīgi sav

cīt, ka tas, visticamāk, notiks - gribam mēs to vai ne. Sā iemesla dēļ
es neticu zinātniskās fantastikas vīzijām, piemēram, kā S tar T rek, kur
cilvēki pēc četrsim t gadiem savā būtībā nav mainījušies un ir līdzīgi
mums. Es domāju, ka cilvēce un tās D N S sarežģītība paaugstināsies
visai strauji. Mums jāapzinās, ka tas tiešām notiks, tāpēc nopietni jā 
domā, kā mēs pret to izturēsimies.
Cilvēcei ir nepieciešams attīstīt savas garīgās un fiziskās īpa
šības, jo apkārtējā pasaule kļūst arvien sarežģītāka un pastāvīgi jā 
pieņem jauni izaicinājumi - ceļot kosmosā u. tml. Cilvēkiem jā p a 
augstina sava sarežģītība, lai elektroniskās sistēmas nekļūtu pārākas
par bioloģiskajām . Patlaban datori cilvēkus apsteidz vienīgi ātruma
ziņā, taču tiem nav nekādu intelekta pazīmju. Tas nav pārsteidzoši,
jo mūsu pašreizējie datori ir daudz primitīvāki nekā parasta tārpa sma
dzenes,- un tārpam nu nepavisam nepiemīt prāta spējas.

Parasta tārpa smadzenes apsteidz
mūsu datorus datu apstrādes jaudas
ziņā.
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Grafikā attēlota Intel, kas ir viena no
pasaulē lielākajām datorprocesoru ra
žotājfirmām, eksponentveida attīstība
datortehnoloģiju jomā - no situācijas
1972. gadā līdz pat piesardzīgām pro
gnozēm par 2007. gadu. Skaitlis aiz mik
roshēmas nosaukuma nozīmē sekundē
veikto darbību skaitu.
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Taču datori pakļaujas ta sauktajam Mura likumam: to ātrums un
v

sarežģītība divkāršojas ik pēc 18 mēnešiem (6.6. att.). Sis ir viens no
tiem eksponentveida procesiem, kas nevar turpināties bezgalīgi. Vis
ticamāk, šī attīstība beigsies brīdī, kad datoru sarežģītība būs līdz
vērtīga cilvēka smadzeņu sarežģītībai. Ir cilvēki, kas apgalvo, ka datori
nekad nesasniegs īstu inteliģenci, lai kāda tā būtu. Taču man šķiet, ja

P I L N Ī B U ?

Nervu implanti palielinās atmiņu un
palīdzēs apstrādāt lielāku informācijas
daudzumu. Piemēram, vienu valodu
vai arī šīs grāmatas saturu būs iespē
jams apgūt dažās minūtēs. Šādi “uz
labotie” cilvēki visai maz līdzināsies
mums.

ļoti sarežģītas ķīmiskas molekulas, darbojoties cilvēkos, padara viņus
inteliģentus, tad kāpēc lai arī sarežģītas mikroshēmas nevarētu likt
datoriem darboties inteliģentā veidā? Un, ja tie kļūtu inteliģenti, tie,
iespējams, varētu radīt datorus ar vēl lielāku sarežģītību un intelektu.
Vai šī bioloģiskās un elektroniskās sarežģītības progresija turpi
nāsies mūžīgi, vai varbūt tai ir dabisks limits? Bioloģiski cilvēka inte
lekta robeža līdz šim bija izteiktā ar cilvēka smadzeņu izmēru, kas spēj
izspraukties no mātes dzemdes. Esmu bijis klāt savu trīs bērnu dzim
šanas brīdī, tāpēc zinu, cik grūti bērna galvai ir izkļūt ārā. Taču es pa
redzu, ka tuvāko simt gadu laikā mēs mācēsim izaudzēt bērnus ārpus
cilvēka ķermeņa, līdz ar to šīs smadzeņu izmēra robežas tiks pārvarē
tas. Tomēr mēģinājumi palielināt cilvēka smadzenes, izmantojot gēnu
inženieriju, radīs problēmas, jo organisma ķīmiskie informācijas nesēji
(mediatori), kas atbild par mūsu garīgo aktivitāti, pārvietojas relatīvi
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IS A V IS U M A V Ē S T U R E
N o t i k u m i (nav mērogā)
0,00003 miljardi gadu

1 Matērija atdalās

1 miljards gadu.

Lielais sprādziens, kā dē| izveidojas kvēlojošs,

ļ no enerģijas.

Matērijas sakopojumi veido

ļ Habla kosmiskā teleskopa

optiski blīvs Visums, kas turpina izplesties.

ļ Visums k|ūst

protogalaktikas, kas sintezē

I uzņemtās galaktikas.

| caurspīdīgs.

smagākus kodolus.

| 3 miljardi gadu.

6.7. attēls.

lēni. T a s nozīm ē, ka turpmāka sm adzeņu sarežģītības paaugstināšanās

Civilizācija ir eksistējusi tikai nelielā Vi

notiks uz ātruma rēķina. M ē s varam būt ļoti attapīgi vai ļoti inteliģenti,

suma vēstures segmentā. (Ja šī skala

b et ne tādi vienlaikus. T o m ē r es uzskatu, ka mēs varam kļūt daudz inte

būtu jāattēlo pareizās proporcijās,

liģentāki nekā lielākā daļa S ta r T rek seriāla varoņu. T a s nepavisam nav

tad cilvēciskas būtnes būtu sastopa
mas septiņu centimetru garumā un

tik grūti panākams.

Visuma kopējā vēsture aizņemtu

Arī m ik ro p ro c e so rie m ir aktuāla tāda pati p ro b lēm a kā cilvēka

vairāk nekā kilometru.) Jebkura ār-

s m ad ze n ēm , kad jāizšķiras starp ātrumu un sarežģītību. Š a jā g a d ī

puszemes dzīvības forma, kuru mēs
satiktu, visticamāk, būtu vai nu daudz

ju m ā signāli ir elektriski, nevis ķīmiski un pārv ietojas ar gaismas ā t 

primitīvāka, vai daudz attīstītāka par

rumu, kas ir daudz lielāks. T o m ē r patlaban gaism as ātrums ie r o b e ž o

mums.

ātrāku datoru izveidošanu. S itu āciju ir iespējam s u zlab o t, sam a zin o t
slēgum u izm ērus, taču g a lē jo r o b e ž u u zliek m atērijas atom veida
struktūra. T a č u , pirms m ēs sasniegsim šo barjeru, m um s vēl ir ejam s
tāls ceļš.
C its veids, kā, s a g la b ā jo t ātrumu, paaugstināt m ik ro p ro ceso ru
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Pirms 3,5 miljardiem gadu

Pirms 0,0005 miljardiem

sāk parādīties dzīvības

gadu parādās pirmie

formas.

cilvēki.

kodoliem.

sarežģītību, ir k o p ē t cilvēka sm adzeņu darbību. S m a d z e 
nes sastāv no vairāk nekā tikai no viena "centrālā p r o c e 
sora", kas apstrādā katru kom andu p ēc kārtas. T ā m drīzāk
ir m iljo n iem procesoru, kas darbojas vienlaikus. E le k tro 
niskā in telek ta n āk o tn e ir tieši šāda paralēla datu apstrāde.
Ja nākam o simt gadu laikā mēs sevi neiznīcināsim , vis
ticamāk, mēs vispirms aizceļosim uz Saules sistēmas pla
nētām un p ēc tam uz tuvākajām zvaigznēm. T a č u tas nebūs
kā televīzijas seriālos S tar T rek vai B a b y lo n 5, kur gandrīz vai katrā
zvaigžņu sistēmā mūs sagaida kāda cilvēkiem līdzīga būtne. C ilv ēce
no piecpadsmit miljardiem gadu kopš Lielā sprādziena savā tagadējā
formā ir pastāvējusi tikai aptuveni divus m iljonus gadu (6.7. att.).
Pat ja citās zvaigžņu sistēmās ir dzīvība, izredzes, ka to atradīsim
cilvēkiem līdzīgā attīstības stadijā, ir visai mazas. Jebkurš ārpuszemes
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Visticamāk, ka jau pēc divdesmit
diem būs iespējams radīt tūkstoš dolāru
vērtu datoru, kas būs tikpat sarežģīts
kā cilvēka smadzenes: Paralēli strādā
jošie procesori atdarinās mūsu sma
dzeņu darbību un liks datoriem darbo
ties inteliģentā un apzinātā veidā.
Nervu implanti nodrošinās daudz āt
rāku saziņu starp smadzenēm un dato
riem, pārvarot barjeru starp bioloģisko
un elektronisko intelektu.
Tuvākajā nākotnē lielāko da|u biznesa
darijumu inļemetā, iespējams, veiks kiberpersonības.
Pēc desmit gadiem daudzi no mums
pat varētu izvēlēties dzīvot virtuālu
dzīvi intemetā, veidojot kiberdraudzības un kib^rattiecības.
Cilvēka genoma koda atšifrēšana
nenoliedzami veicinās progresu medi
cīnā un |aus ari ievērojami paaugstināt
cilvēka D NS struktūras sarežģītību.
Nākamo pārsimt gadu laikā cilvēka gēnu
inženierija varētu nomainīt bioloģisko
evolūciju, pārveidojot cilvēka ķermeni,
kas izraisītu pilnīgi jaunus ētiskos
jautājumus.

I
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Ceļojumus viņpus mūsu Saules sistē
mas robežām, iespējams, veifc vienīgi
vai nu ģenētiski pārveidoti cilvēki, vai
datorpilotētas zondes.

T

A

Č

A

U

M

A

L

Ā

M U S U

N Ā K O T N E

V A I

K Ā D R E I Z

S A S N I E G S I M

P I L N Ī B U ?

3

dzīvības paveids, ko sastapsim, visticamāk, būs vai nu daudz
primitīvāks, vai daudz attīstītāks par mums. Ja šīs būtnes ir
daudz attīstītākas, kāpēc tās nav izplatījušās pa galaktiku un
apmeklējušas Zemi? Ja citplanētieši šeit būtu bijuši, mēs to būtu
pamanījuši. Sis apmeklējums vairāk līdzinātos filmā Independence
D a y ("Neatkarības diena") redzētajam nekā filmā E .T. attēlo

tajam.
Tad kā lai saprot, kāpēc mūs nav apmeklējuši ārpuszemes
civilizāciju pārstāvji? Es pieļauju, ka Visumā ir kāda attīstītāka
dzīvības forma, kas zina par mūsu eksistenci, taču labāk ļauj
mums vārīties savā primitīvajā sulā. Noteikti ir apšaubāmi, ka
tai būtu kāda liela interese par zemākām dzīvības formām,- galu
galā cilvēkiem parasti visai maz rūp, cik daudz insektu un tārpu
mēs saminam zem kājām. Daudz saprātīgāks skaidrojums būtu:
ir ļoti neliela iespējamība, ka uz citas planētas varētu attīstīties
dzīvība, vai ari šī dzīvības forma varētu attīstīt intelektu. Tā kā
mēs sevi uzskatām par inteliģentiem (par ko vēl varētu strīdē
ties), mēs sliecamies domāt, ka intelekts ir dabisks evolūcijas
rezultāts. Tom ēr to iespējams apšaubīt. Nepavisam nav pierā
dīts, ka intelektam ir liela izdzīvošanas vērtība. Baktērijas jūtas
labi arī bez intelekta un izdzīvos pat tad, ja mūsu tā saucamais

Vai intelektam ir ilglaicīga izdzī-

intelekts liks mums citam citu iznīcināt atomkarā. Tā, pētot

vošanas vērtība?

mūsu galaktiku, mēs, iespējams, atradīsim primitīvas dzīvības
formas, bet nav teikts, ka sastapsim kādu mums līdzīgu būtni.
Zinātnes nākotne nebūs līdzīga mierinošajām Star Trek
ainām - Visums, kuru apdzīvo daudzas humanoīdu rases, ar
attīstītu, bet kopumā statisku zinātni un tehnoloģiju. Manu
prāt, mēs tomēr dzīvosim vieni paši, un bioloģiskā un elektro
niskā sarežģītība arvien pieaugs. Nākamajos simt gados, ko
mēs varam samērā droši paredzēt, visai daudz no tā mēs vēl
nepiedzīvosim. Taču nākamā gadu tūkstoša beigās, ja cilvēce
līdz tam nodzīvos, atšķirība starp reālo un Star Trek pasauli
būs iespaidīga.

1 71

7.

JAUNĀ

NODAĻA

BRĀNU

PASAULE

Vai mēs dzīvojam uz brānas vai arī esam tikai hologrammas?
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7.1. attēls.
M-teorija ir kā mozaīka. Ir viegli pazīt
un ievietot īstajā vietā fragmentiņus
mozaīkas malās - M-teorijas robežās,
kurā kāda kvantitāte ir neliela, taču
mums nav visai lielas izpratnes, kā tikt
galā ar vidusdaļu.
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V ai mums b e id z o t izdosies atrast visaptverošu teoriju,
kas aprakstītu Visu m u un visu, kas tajā atrodas? P a tie 

sībā, kā teikts 2. nodaļā, m ēs, iespējam s, ja u esam atklājuši teo riju
par visu (T h e o r y o f E v ery th in g ), un tā ir M -te o rija . Šai teorijai, vism az
tik, cik m ums zinām s, nav viena v ien īga form ulējum a, b e t to veido
šķietam i atšķirīgu te o riju tīkls. T ā s visas, šķiet, ir tuvinājumi tai pašai
visa pam atā esošajai fundam entālajai teo rijai, gluži kā Ņ ū to n a gravi
tācijas teo rija ir tuvinājum s Ein šteina vispārīgajai relativitātes t e o r i
ja i ar n osacījum u , ka tā lie to ja m a gadījum os, kad gravitācijas lauks ir
vājš. M - t e o r ija līdzinās m ozaīkai: visvieglāk ir atrast un iev ieto t
pareizajās vietās fragm entiņus m ozaīkas malās — M -te o r ija s ro bežās,
kurā kāda kvan titāte ir neliela. M u m s ir visai skaidrs priekšstats par
m alām , taču M -te o r ija s m ozaīkas cen trā jo p r o jā m ir tukšums, un
m ēs n ezin ām , kā to aizpildīt ( 7 .1 . att.). K a m ē r nesapratīsim , k o tur

Vienpadsmitdimensiju supergravitacija.

iev ieto t, nevarēsim apgalvot, ka esam atklājuši teo riju par visu.
K as atrodas M -t e o r ija s cen trā? V ai m ēs atklāsim ne m azāk dīvai
nus radījumus kā pūķus, kādi attēlo ti senās n e izp ētītu z em ju kartēs?
N o p agātnes piered zes spriežo t, ikreiz, kad savos n o v ēro ju m o s p ie 
vērsīsim ies vēl sīkākiem attālum iem , m ēs, visticam āk, iepazīsim ar
vien jau nas negaidītas parādības. 20. gadsim ta sākumā mums b ija
priekšstats par dabas likum sakarībām klasiskās fizikas izpratnes
līmenī, kura ir spēkā, sāko t ar starpzvaigžņu attālu m iem un b e id z o t
ar aptuveni m ilim etra simtdaļu. Klasiskajā fizikā tiek pieņem ts, ka
m atērija ir vide, kam p iem īt elastība un visk ozitāte, taču tad sāka
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7.2. attēls.

Pa labi: Klasiskais nedalāmais atoms.
Tālāk pa labi: Atoma modelis, kurā
elektroni riņķo ap kodolu veidojo
šajiem protoniem un neitroniem.

rasties pierādījumi, ka m atērija nav vis viendabīga, b e t gan salikta un
to veido sīki "ķieģelīši" — atomi. Vārds "atoms" cēlies no grieķu va
lodas un n ozīm ē "nedalāmais", taču drīz tika atklāts, ka arī atomi ir
salikti un sastāv no elektroniem , kas riņķo ap kodolu, kuru veido
protoni un neitroni (7 .2. att.).
20. gadsimta pirmajos trīsdesmit gados atomfizikas pētījumi pa
dziļināja mūsu izpratni līdz m ilimetra m iljonajai daļai, un tad mēs
atklājām , ka protoni un neitroni ir veidoti pat vēl no sīkākām d a
ļiņām, ko sauc par kvarkiem (7.3 . att.).
M ūsu nesenie pētījum i kodolfizikā un augsto enerģiju fizikā ir
pievērsušies izm ēriem , kas ir mazāki par m ilimetra m iljardo daļu.
V arētu šķist, ka m ēs varētu mūžīgi turpināt atklāt arvien sīkākas
struktūras, tom ēr, līdzīgi kā krievu koka lellēs, m atrjoškās, ir vism a
zākā lelle, arī šai atklājumu virknei ir savas ro bežas (7 .4 . att.).
7.3. attēls.

Augšā: Protons satur divus “augšējos”
kvarkus, katru ar pozitīvu 2/3 elektrisko
lādiņu, un vienu “apakšējo” kvarku ar
negatīvu 1/3 elektrisko lādiņu.
Apakšā: Neitrons satur divus “apak
šējos” kvarkus, katru ar negatīvu 1/3
elektrisko lādiņu, un vienu “augšējo”
kvarku ar pozitīvu 2/3 elektrisko lādiņu.
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K ādreiz mēs sasniegsim vism azāko lelli, kuru atvērt vairs n eva
rēsim. Fizikā šo vism azāko lelli sauc par Planka garumu. Lai izpētītu
vēl m ikroskopiskākus attālumus, zo n d ējo ša jām daļiņām būtu n e p ie 
ciešam s pievadīt tik augstu enerģiju, ka ap tām izveidotos m ik ro 
skopisks m elnā cauruma notikum u h orizon ts, kas mūsu skatienam
aizsegtu šos nelielos attālumus, ko gribējām pētīt. M ē s precīzi n e z i
nām, kāds ir M -te o rija s Planka garums, b e t tas varētu būt mazāks par
m ilimetra sim ttūkstoš miljardu miljardu m iljardo daļu. M ūsu plānos
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Klasiska fizika

Kodolfizika

Atomfizika

Liela apvieno
juma teorijas

Planka attalumu fizika: M-teorija?

7.4. attēls. Ikviena matrjoška ataino kādu teoriju un tās darbības robežas. Ikvienā lellē ir ma
zāka lelle, kas pārstāv teoriju, kura apraksta dabas parādības mazākos attālumos. Taču fizikā
eksistē vismazākais fundamentālais attālums, Planka garums, kura robežās dabas parādības,
iespējams, var aprakstīt, izmantojot M-teoriju.
177

V

I

S

U

M

S

R

I

E

K

S

T

A

Č

A

U

M

A

L

A

7.5. attēls.

nav būvēt daļiņu paātrinātājus, kas spētu izpētīt tik mikroskopiskus

Paātrinātājs, kas būtu nepieciešams, lai
izpētītu norises Planka garuma robe
žās, būtu lielāks par Saules sistēmas
diametru.

attālumus. T ie netiktu atzīti mūsu pašreizējos finansiālajos apstāk
ļos, jo būtu lielāki par Saules sistēmu (7.5. att.).
T o m ē r ir kāda iepriecinoša jauna hipotēze, kura ļjiums vēstī, ka
vismaz dažus M-teorijas drakonus mēs varētu atklāt daudz vieglāk
(un lētāk). Kā paskaidrots 2. un 3. nodaļā, M-teorijas matemātisko
modeļu tīklā laiktelpai ir desmit vai vienpadsmit dimensijas. Līdz
pat nesenam laikam tika uzskatīts, ka sešas vai septiņas papilddimensijas ir saritinājušās pavisam mazas. Kā laba analoģija varētu
derēt cilvēka mats (7.6. att.).
Ja uz matu palūkojas ar neapbruņotu aci, tas šķiet tikai kā līnija,
kurai ir garums, bet nav nevienas citas dimensijas, turpretī, aplūko
jo t matu ar palielināmo stiklu, var pamanīt, ka tam tomēr piemīt arī
platums. Ar laiktelpu, iespējams, ir līdzīgi: cilvēka, atomu vai pat k o 
dolfizikas mērogos tā varētu šķist četrdimensiju un gandrīz vai pla
kana. Turpretī, ja mēs zondējot to aplūkojam ļoti nelielos gabalos,

178

J

A

U

N

Ā

R

Ā

N

U

P

A

S

A

U

L

E

Ja zondēm piešķirtu pietiekami augstu enerģiju, tas varētu
atklāt, ka laiktelpa ir daudzdimensiju.

7.6. attēls.
Neapbruņotai acij mats izskatās kā parasta līnija, un šķiet, ka
tam ir tikai viena dimensija - garums. Līdzīgi arī laiktelpa var
mums šķist četrdimensiju, bet, zondējot ar ļoti augstas ener
ģijas da|iņām, izrādīties desmit vai vienpadsmit dimensiju.
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7.7. attēls. BRĀNU PASAULES

i z m a n t o jo t ļoti augstas e n e rģ ija s daļiņas, m um s būtu jā p a m a n a , ka

Elektriskie spēki neizplatītos tālāk par
brānas virsmu un samazinātos tādos
apmēros, kas elektroniem nodrošinātu
stabilas orbītas ap atoma kodolu.

laiktelpai ir d esm it vai pat v ie n p a d s m it d im en sijas.
J a visas papildu dim ensijas būtu ļoti m aziņas, tās n o v ēro t būtu ļoti
grūti. T o m ē r nesen tika izteikts m inēju m s, ka viena vai pat vairākas
V

papilddim ensijas varētu būt salīdzinoši lielas vai pat bezgalīgas. Sim
p ie ņ ēm u m am (vismaz tādam p o zitīvism a p iekritējam kā m an) ir liela
p riekšro cība tajā ziņā, ka to varēs pārbaudīt ja u ar nākam ās paaudzes
daļiņu paātrinātājiem vai arī v e ic o t īpaši precīzus gravitācijas spēku
V

m ērījum us. Sādi n ov ēroju m i vai nu pierādītu, ka teorija ir nepatiesa,
vai eksperim entāli apstiprinātu citu dim ensiju esamību.
Lielās papilddim ensijas ir saistoša ja u n a parādība mūsu visa a p 
tverošās teorijas m eklēju m o s. T ā s netieši norādītu, ka mēs d zīv ojam
brānu pasaulē, uz četrd im en siju virsmas j e b brānas augstāko dim ensiju
laiktelpā.
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TELPA

M atē rija un m ijiedarbības spēki (iz ņ em o t gravitāciju) kā elektris
kais spēks neizplatītos tālāk par brānas robežām . Tād ējād i viss, kas
nav saistīts ar gravitāciju, uzvestos tāpat kā četrdim ensiju telpā. It
īpaši tas attiektos uz elektriskajiem spēkiem starp atom a kodolu un
elektroniem , kas ap to riņķo,- šie spēki, pieaugot attālumam, sam azi

7.8. attēls.
Gravitācija izplatītos papilddimensijā,
kā arī gar brānu un, pieaugot attālu
mam, samazinātos straujāk, nekā tas
būtu četru dimensiju telpā.

nātos tādā a ttie cīb ā , lai elek tro ni neiekristu k o d o lā un ato m i sagla
bātu stabilitāti (7.7. att.).
T a s būtu saskaņā ar antrop o principu, ka V isum am jā b ū t p ie m ē ro 
tam inteliģentu dzīvības formu eksistencei,- ja atom i nebūtu stabili,
mūsu šeit nebūtu un mēs nevarētu vērot Visumu, un jautāt, kāpēc tas
mums šķiet četrdimensiju.
T a č u gravitācija izliektas telpas formā izplatītos visā augstāko
dimensiju laiktelpā. T a s nozīm ētu, ka gravitācijai būtu jāuzvedas a t
šķirīgi no citiem mums zinām ajiem spēkiem,- tā p ēc ka gravitācija
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7.9. attēls.

izplatītos papilddimensijās, tā, palielinoties attālum am, sam azinātos

Straujāka gravitācijas lauka samazināša
nās lielākos attālumos liecinātu, ka pla
nētu orbītas ir nestabilas. Planētas vai
nu ietriektos Saulē (a), vai pavisam atbrivotos no tās pievilkšanas spēka (b).

straujāk, nekā būtu gaidāms (7.8. att.).
J a g ravitācijas spēki sāktu strauji pavājināties ja u a stro n o m isk o
attālum u a p m ēro s, tas iespaidotu planētu orbītas. T ā s būtu n e s ta b i
las, un, kā teik ts 3. n odaļā, p lanētas vai nu ie g ā z to s Saule, vai a iz 
klīstu tu m šajā un aukstajā starpzvaigžņu telpā ( 7 .9 . att.).
T a č u tas n e n o tik tu , ja papilddim en sijas otrs gals atrastos uz citas
brānas ne pārāk tālu n o brānas, uz kuras d z īv o ja m m ēs. T a d gravi
tācija n ebūtu sp ējīg a brīvi izplatīties attālum os, kas lielāki par a t tā 
lumu starp brān ām , b e t būtu piesaistīta brānai tāp at kā elek triskie
spēki un sa m azin ā to s tādā a ttie c īb ā, kas ļauj p lan ētām saglab āt sta 
bilas o rbīta s ( 7 . 1 0 . att.).
Savukārt attālu m os, kas m azāki par attālum u starp brān ām , g rav i
tā cija pa v ājin āto s daudz ātrāk. Ļoti n elielie g ravitācijas spēki starp
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Papilddimensijas

7.10. attēls. Otra brāna mūsu brānu pasaules tuvumā neļautu gravitācijai izplatīties dziļi citās papilddimensijās, un tādējādi attālumos, kas lielāki par starpbrānu telpu, gravitācija samazinātos apmēros,
kas raksturigi četrām dimensijām.
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7.1 I. attēls.

smagiem objektiem ir precīzi izmērīti laboratorijas apstākļos, bet

KEVENDIŠA EKSPERIMENTS

eksperimenti līdz šim brīdim nebūtu atklājuši mijiedarbību starp

Lāzerstars (e) fiksē jebkuru izmaiņu
hanteles attēlā, kas tiek projicēts uz
kalibrēta ekrāna (f). Savērptā aukliņā
brīvi iekārta hantele (b), kam piestip
rinātas divas mazas svina lodītes (a)
un neliels spogulītis (c).
Netālu no mazākajām lodītēm uz
rotējoša stieņa novietotas divas lielā
kas svina lodes (g). Lielajām svina lo
dēm rotējot pretējā virzienā, hantele
oscilē un tad ieņem jaunu pozīciju.

brānām, kurus šķir mazāk nekā daži milimetri. Patlaban tiek veikti
mērījumi īsākos attālumos ( 7 . 1 1 . att.).
v

Sajā brānu pasaulē mēs dzīvotu uz vienas brānas, taču līdzās tam
būtu vēl cita brāna - "ēnas" brāna. T ā kā gaisma būtu piesaistīta pie
brānām un nevarētu izplatīties telpā starp tām, šo ēnu pasauli mēs ne
varētu redzēt. M ēs justu ēnu brānas matērijas gravitācijas ietekmi.
Atrodoties uz mūsu brānas, mēs domātu, ka šādus gravitācijas spēkus
rada "tumši" avoti, kurus mēs varam atklāt vienīgi pēc to gravitācijas
iedarbības ( 7 . 1 2 . att.). Patiesībā, lai izskaidrotu ātrumu, ar kādu zvaig
znes riņķo ap mūsu galaktikas centru, šķiet, būtu jāpieņem, ka eksistē
vēl vairāk masas, nekā tiek lēsts matērijai, kuru mēs varam novērot.
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7.12. attēls. Branu pasaules modelī planētas, iespejams, grieztos ap neredzamo matē
riju uz ēnas brānas tāpēc, ka gravitācijas spēki izplatās papilddimensijās.
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PIERĀDĪJUMI PAR NEREDZAMĀS MATĒRIJAS EKSISTENCI

ažādie kosmoloģiskie novērojumi visai pārliecinoši
norāda, ka mūsu Piena Ce|a galaktikā un ari citās
galaktikās jābūt daudz vairāk matērijai, nekā mēs redzam.
Vispārliecinošākie novērojumi ir tie, ka zvaigžņu ātrums,
kustoties pa orbītu, spirālveida galaktiku (kā mūsu Piena
Ce|š) ārējos reģionos ir daudz par ātru, lai tās noturētos
savās orbītās, pateicoties vienīgi visu zvaigžņu gravitācijas
pievilkšanas spēkam, kuras varam novērot (sk. blakus).
1970. gadā tika atklāts, ka ir atšķiriba starp novērota
jiem zvaigžņu rotācijas ātrumiem spirālveida galaktiku
ārējās da|ās (diagrammā attēloti ar punktiem) un orbitā
lajiem ātrumiem, kas būtu sagaidāmi saskaņā ar Ņūtona
likumiem no redzamo galaktikas zvaigžņu izvietojuma
telpā (diagrammā apzīmēts ar nepārtrauktu līniju). Šī at
šķirība |auj secināt, ka spirālveida galaktiku ārējās daļās
jābūt daudz vairāk matērijai.

D
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N EREDZAM ĀS MATĒRIJAS DABA

osmologi uzskata, ka spirālveida galaktiku centrālā
da|a sastāv galvenokārt no parastām zvaigznēm, sa
vukārt to ārējos reģionos dominē neredzamā matērija,
kuru mēs tiešā veidā redzēt nevaram. Viena no mūsdienu
kosmoloģijas fundamentālajām problēmām ir atklāt, kāda
ir neredzamās matērijas dominējošo formu daba šajos
galaktiku ārējos reģionos. Līdz pat 20. gadsimta astoņ
desmitajiem gadiem pieņēma, ka neredzamā matērija ir
pavisam parasta veida matērija, ko kādā ne visai viegli
konstatējamā formā veido protoni, neitroni un elektroni;
iespējams, tā sastāv no gāzu mākoņiem jeb MACHO
(massive compact halo objects) - masīviem blīviem

K

zvaigžņveida sakopojumiem, kā, piemēram, baltie pun
duri, neitronu zvaigznes vai pat melnie caurumi.
Tomēr nesenie pētījumi par galaktiku veidošanos ir
vedinājuši kosmologus uz domām, ka ievērojama ne
redzamās matērijas da|a atšķiras no parastās matērijas.
Iespējams, to veido liels daudzums ļoti vieglu elementār
daļiņu, piemēram, aksioni un neitrino. Tajā pat varētu būt
vēl daudz eksotiskākas daļiņu sugas, piemēram, WIMP
(weakly interacting massive particles) - vāji mijiedarbo
jošās masīvās daļiņas, kuru eksistenci paredz mūsdienu
elementārdaļiņu teorijas, taču pagaidām tām nav ekspe
rimentālu pierādījumu.
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Starp branam atrodas papilddimensiju neitrālā zona.

V

7.13. attēls.
Mēs neredzētu ēnu galaktiku uz ēnu
brānas, jo gaisma neizplatītos cauri papilddimensijām. Taču to spētu gravitā
cija, tādējādi mūsu galaktikas rotāciju
ietekmētu neredzamā matērija - ma
tērija, kuru mēs nevaram novērot.

S o iz trū k sto šo masu varētu radīt ek so tiski daļiņu veidi mūsu p a 
saulē, kā, p ie m ēram , VVTA/LP — vāji m ijie d a r b o jo š ā s m asīvas d a ļi ņ a s vai aksiioni - ļoti vieglas e lem e n tārd a ļiņ as. T a č u trū kstošā m asa v a 
rētu b ū t arī pierādījum s tam , ka ek sistē ar m a tēriju pildīta ēnu p a 
saule. V a r b ū t tajā m īt kādas ēnu pasaules b ū tn es, kuras brīnās par
masu, kas it kā pietrūkst viņu pasaulei, lai izskaidrotu ēn u zvaigžņ u
o rb ītas ap ēnu g alaktikas c e n tr u (7.1 3. att.).
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Šī līnija ir musu branu
pasaule

M ēs varam arī pieņemt, ka papilddimensiju gali ir nevis savie
noti ar otru brānu, bet ka tās ir bezgalīgas un stipri izliektas - kā
sedli (7 .1 4 . att.). Līza Rendela un Ramans Sandrams pierādīja, ka
šāds izliekums drīzāk uzvestos kā vēl viena brāna,•kāda uz brānas
esoša o b je k ta gravitācijas ietekme būtu jūtam a tikai nelielā a ttā
lumā no brānas, un tā nevarētu izkļūt ārā papilddimensiju b e z g a 
lībā. Līdzīgi kā ēnu brānas modelī gravitācijas lauks pavājinātos

7.14. att.
Rendelas-Sandrama modelī ir tikai
viena brāna (šeit parādīta tikai vienā
dimensijā). Papilddimensijas ietiecas
bezgalībā, taču ir izliektas kā sedli. Šis
izliekums ne|auj brānas matērijas gravi
tācijas laukam iespiesties tālu papilddimensijās.

tādā attiecībā, kas izskaidrotu planētu orbītas un gravitācijas spēku
laboratorijas mērījumus, taču gravitācija mainītos daudz straujāk
īsos attālumos.
T o m ē r starp šo Rendelas-Sandram a modeli un ēnu brānas m o 
deli ir n ozīm īga atšķirība. Ķ erm eņi, kas pārvietojas gravitācijas
ietekmē, izstaro gravitācijas viļņus, izliektus vilnīšus, kas ceļo cauri
laiktelpai ar gaismas ātrumu.
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BINĀRIE PULSĀRI
ispārīgā relativitātes teorija paredz, ka smagi ķer
meņi, pārvietojoties gravitācijas ietekmē, izstaro gra
vitācijas vi|ņus. Tāpat kā gaismas vi|ņi, ari gravitācijas vi|ņi
aiznes prom enerģiju no objektiem, kas tos izstaro. To
mēr enerģijas zaudējuma apjoms parasti ir |oti zems, līdz
ar to |oti grūti novērojams. Piemēram, gravitācijas vi|ņu
emisijas iespaidā Zeme spirālveida kustībā lēnām vijas
pretī Saulei, taču būtu vajadzīgi vēl I0 27 gadi, lai tās
sadurtos!

V

Taču 1975. °gadā Rasels Hals un Džozefs Teilors atklāja bināro pulsāru PSR 1913-i- 16 - sistēmu no divām
_
blīvam neitronu zvaigznēm, kas riņķo viena ap otru ne

190

vairāk kā viena Saules rādiusa attālumā. Saskaņā ar vispā
rīgās relativitātes teoriju straujā kustība liecina, k& šīs sis
tēmas orbitālajam periodam būtu jāsarūk daudz mazākā
laika vienībā, jo, emitējot spēcīgos gravitācijas vi|ņus, ne
pārtraukti tiek zaudēta enerģija. Izmaiņas, ko paredz vis
pārīgās relativitātes teorija, lieliski saskan ar rūpīgajiem
Hala un Teilora orbitālo parametru novērojumiem, kas
liecina, ka kopš 1975. gada rotācijas periods ir saīsinājies
par vairāk nekā desmit sekundēm. 1993. gadā par šo vispārigās relativitātes teorijas apstiprinājumu Halam un
Teiloram piešķīra Nobela prēmiju.
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Tāpat kā elektromagnētiskajiem gaismas viļņiem, arī gravitācijas
viļņiem būtu jāpārnes enerģija - pieņēmums, ko apstiprināja binārā
pulsāra PSR 1913 + 16 novērojumi.
Ja mēs patiesi dzīvotu uz brānas laiktelpā ar papilddimensijām,
gravitācijas viļņiem, ko rada ķermeņu kustība uz brānas, būtu j ā 

7.15. attēls.
Rendelas-Sandrama modelī gravitāci
jas vi|ņi ar īsu viļņa garumu var aiznest
prom enerģiju no avotiem uz brānas,
kas šķietami ir pretrunā ar enerģijas ne
zūdamības likumu.

pārceļo citās dimensijās. Ja eksistētu vēl otra ēnu brāna, gravitācijas
viļņi tiktu atstaroti atpakaļ un tiktu ieslodzīti starp abām brānām.
Turpretī, ja eksistētu tikai viena brāna un papilddimensijas būtu
bezgalīgi izstieptas, kā tas ir Rendelas-Sandrama modelī, gravitāci
jas viļņi varētu atbrīvoties pavisam un aiznest prom enerģiju no
mūsu brānu pasaules (7.15. att.).
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T a s , šķ ie t, bū tu p iln īg ā p re tru n ā ar v ie n u n o fizikas f u n d a m e n 
t ā la jie m lik u m ie m - e n e r ģ i ja s n e z ū d a m īb a s likum u, kas n o sa k a , ka
k o p ē ja is e n e r ģ ija s d a u d z u m s V is u m ā n e m a in ā s . T a č u m ēs to u z 
tv e ra m kā p ā rk āp u m u tikai t ā p ē c , ka m ēs va ra m r e d z ē t v ie n īg i to,
kas n o t i e k uz mūsu b rān as. E ņ ģ e lis , kas s p ē tu r e d z ē t p a p ild d im e n sijas, z in ā tu , ka e n e r ģ i ja nav zudusi, v ie n īg i iz p la tīju s ie s vēl tālāk.
G r a v i t ā c ija s v iļņ ie m , k o rada divas z v a ig z n e s , kas riņ ķ o v ie n a
ap otru , to viļņu g aru m s bū tu d au d z g arāk s n e k ā se d lv e id a i z l i e 
k u m a rādiuss p a p ild d im e n sijā s . T a s n o z īm ē t u , ka tie līd zīg i g r a v i
t ā c ija s s p ē k ie m iz p la tīto s tikai i e r o b e ž o t ā b rā n a s a p k ā rtn e s a p g a 
b a lā un pārāk daudz n e iz p le s t o s p a p ild d im e n sijā s , un arī n e iz n e s tu
e n e r ģ iju ārā n o brānas. S av u k ā rt g ra v itā c ija s viļņi, kuru viļņu garumi
ir īsāki par p a p ild d im e n s iju iz lie k u m a rādiusu, v ieg li s p ētu a t t ā li
n ā ties n o b rā n a s a p k ā rtn e s .
M e l n i e cau ru m i, šķ ie t, ir v i e n ī g ie av o ti, kas iz s ta ro ie v ē r o ja m i
d au d z īsviļņu g r a v itā c ija s viļņu. M e ln a is ca u ru m s uz b rā n a s i z 
p le s to s līdz m e ln a ja m ca u ru m a m p a p ild d im e n s ijā s . Ja m e ln a is c a u 
rum s ir n elie ls, tā fo rm a ir g a n d r īz apaļa, t. i., tas s n ie g s ie s tik p a t
tālu p a p ild d im e n s ijā s , c i k liels ir tā d ia m e trs uz brān as. T u r p r e t ī
liels m e ln a is cau ru m s uz b rā n a s v a irā k līd z in ā sie s iz s tie p ta i " m e l 
n ajai pa n k ū k a i" ( 7 . 1 6 . a tt.) - tā r o b e ž a s s n ie g s ie s tikai b rā n a s t u 
v ā k a jā a p k ā rtn ē , un tā g aru m s (uz b rā n a s ) būs dau dz lielāk s n ek ā
p latu m s (p a p ild d im e n s ijā s ).
K ā iz s k a id ro ts 4. n o d a ļā , k v a n tu t e o r ijā tie k p ie ņ e m ts , ka m e l 
n ie cau ru m i nav p iln īg i m e ln i: tā p a t kā c iti k a rstie ķ e r m e ņ i, tie
e m it ē d aļiņ as un d a ž ā d u v eid u sta r o ju m u . D a ļiņ a s un s ta ro ju m a m
līd z īg a g a ism a tik tu iz s ta r o ta g a r b rā n u t ā p ē c , ka m a tē r ija un m i j 
i e d a r b īb a s spēki

(bez

g r a v itā c ija s s p ē k a ),

p ie m ē ra m ,

e le k tr īb a ,

n e iz p la t ī t o s tālā k p ar b rā n u . T a č u m e ln ie ca u ru m i iz s ta r o arī
g r a v itā c ija s viļņus. T o iz p la tīš a n ā s n e b ū tu ie r o b e ž o t a ar b rā n a s
virsm u , b e t tie c e ļ o t u arī p a p ild d im e n s ijā s . J a m e ln a is cau ru m s
b ū tu liels un "p ank ū kas" fo rm ā, g r a v itā c ija s viļņi a p s tā to s n e tā lu no
v

b rān as. S a jā g a d īju m ā m e ln a is ca u ru m s z a u d ē tu e n e r ģ iju (un t ā p ē c
arī m asu p ē c form ulas: E = m c 2) ar tādu ātru m u , kā b ū tu sag a id ā m s
n o m e ln ā ca u ru m a č e t r d i m e n s iju la ik te lp ā . T ā p ē c m e ln a is cau ru m s
192
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lēnām iztvaikotu un samazinātos, līdz kļūtu mazāks par sedlveida

7.16. attēls.

papilddimensiju izliekuma rādiusu. Kopš šā brīža melnā cauruma

Melnais caurums mūsu pasaulē uz brā

izstarotie gravitācijas viļņi sāktu brīvi ieceļot papilddimensijās.

nas izplestos papilddimensijās. Ja mel

Novērotājam, kas būtu uz brānas, šķistu, ka melnais caurums jeb

nais caurums ir neliels, tā forma ir gan-

melnā zvaigzne, kā to nosauca M ičels (sk. 4. nodaļu), emitē tumšo

driz apa|a, bet, ja melnais caurums ir

v

starojumu. So starojumu nevar novērot tieši uz brānas, bet par tā

liels, tā forma papilddimensijās līdzinā
sies izstieptai pankūkai.

eksistenci var secināt no tā, ka melnais caurums zaudē masu.
Tas nozīmētu, ka beidzamā starojuma emisija no iztvaikojoša
193
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7.17. attēls. Branu pasaules veidošanas varētu but līdzīga tam, ka varoša ūdenī veidojas tvaika burbuli.
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melnā cauruma nešķistu tik iespaidīga, kā tas ir patiesībā. T a s varētu
būt viens no iemesliem, kāpēc mēs līdz šim neesam novērojuši
gamma starojuma emisiju, ko mēs varētu piedēvēt mirstošiem m e l
najiem caurumiem, taču otrs, daudz vienkāršāks, skaidrojums ir tāds,
ka šā brīža Visuma attīstības stadijā nav sevišķi daudz m elno ca u 
rumu ar tik mazu masu, kas liktu tam iztvaikot.
Starojum s, kas nāk no brānu pasaules m eln ajiem caurumiem,
izraisa daļiņu kvantu fluktuācijas uz brānas un ārpus tās, b e t tās, t ā 
pat kā viss cits Visumā, ir pakļautas kvantu fluktuācijām. Sīs fluk
tuācijas var likt brānām spontāni parādīties vai izzust. P rocess, kā
kvanti izveido brānu pasauli, būtu nedaudz līdzīgs tam, kā vārošā
ūdenī veidojas tvaika burbuļi. Ū d en s sastāv no miljardu m iljardiem
H 20

molekulu, kas savstarpēji saistītas ar ķīm isko saiti. Ū d en im

silstot, m olekulas pārvietojas aizvien ātrāk un sāk cita no citas a t 
dalīties. Laiku pa laikam sadursmju iespaidā m olekulas iegūst tik
lielus ātrumus, ka daļa atbrīvojas no to saitēm un izveido nelielus
ūdens apņ em tus tvaika burbulīšus. T a d p ēc n ejau šīb as principa
burbulis vai nu pieaugs, vai samazināsies - tam pievienosies vai no
tā atdalīsies m olekulas. Lielākā daļa m azo tvaika burbuļu izjuks,
kļūstot no jau n a par ūdeni, b e t daži burbuļi sasniegs noteiktu k ri
tisko izmēru,- to sasniedzot, ir tikpat kā droši, ka tas turpinās augt.
T i e ir lielie burbuļi, ko vārošā ūdenī mēs redzam ar neapbruņotu
aci (7 .1 7 . att.).
Brānu pasaules uzvestos līdzīgi. N en o te ik tīb a s princips pieļauj
tām rasties no nekā, līdzīgi burbuļiem,- brāna būtu burbuļa virsma
un iekšpuse - augstāko dim ensiju telpa. Ļoti m azie burbuļi sliek 
tos no jau n a sarukt līdz nulles izmēram, b e t burbuļi, kas kvantu
fluktuāciju ietek m ē sasniegtu noteiktu kritisko izmēru, visticamāk,
turpinātu pieaugt. C ilv ēki (kā m ēs), kas dzīvotu uz brānas - b u r
buļa - v i r s m a s , domātu, ka Visum s izplešas. T a s būtu
tāpat kā tad, ja uz balo n a sazīm ētu galaktikas un tad
balonu piepūstu. G alaktikas cita no citas a ttālin ā 
tos, taču nevienu no tām nevarētu uzskatīt par iz p le 
šanās centru. C erēsim , ka neuzradīsies kāda būtne
ar kosm isko adatu, kas spētu pārdurt šo Visuma
balonu.
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S a sk a ņ ā ar 3. n o d aļā a p rak stīto r o b e ž u n e ek sistēša n a s h ip o tē z i
pēk šņ aja i brān u pasaules iz c e lsm e i bū tu vēsture im a g in ā ra jā laikā,
kas lī d z in ā to s rie k s ta č a u m a la i, t. i., tā b ū tu č e t r d i m e n s i ju lo d e ,
līd z īg a Z e m e s virsm ai, ta ču ar divām papildu d im e n s ijā m . Bū tis
kākā atšķirība ir tā, ka 3. n od aļā aprakstītā rieksta čau m a la bija
V

d o ba. Č e t r d im e n s iju lo d ei n eb ū tu r o b e ž u , un p ā rējā s sešas vai s e p 
tiņ as laiktelp as d im e n sija s, k o n o sak a M - t e o r i ja , būtu saritinātas
vēl m azā k as par riek sta čau m alu . T u r p r e t ī ja u n a jā brān u pasaules
ainā riek sta ča u m ala būtu p ie pild īta: brān as v ēstu re im ag in ārajā
laikā bū tu č e t r d im e n s iju lo d e , kas v e id o tu r o b e ž u p ie cd im e n siju
b u rb u lim , un brān as p ārējās p ie c a s vai sešas d im e n s ija s b ū tu sa ri
tin āju šās ļoti m az iņ a s ( 7 . 1 8 . a tt.).
v

S ī b r ā n a s v ē s t u r e i m a g i n ā r a jā la ik ā n o t e i k t u b r ā n a s v ē stu ri
reālajā laikā. R e ā la jā laikā b rā n a iz p le s to s p a ā trin ā tā in flā cija s
veidā, kas a p rak stīts 3. n odaļā. Im a g in ā ra jā laikā bu rbuļa v ēsture ar
vislielāko varbūtību būtu ideāli gluda un apaļa rieksta čaum ala. T a č u
tas atbilstu b rān a i, kas in flā c ija s veid ā b e z g a līg i izp lešas reālajā
laikā. U z šādas brān as n e v e id o t o s g alak tik as, līdz ar to n eb ū tu a t 
tīstījušās arī tik in te liģ e n tā s d zīv īb as form as. Sav u k ārt im aginārā
laika vēstu rē m , kas nav pilnīgi gludas un apaļas, bū tu m a z ā k a v a r 
b ū tīb a, ta ču tās v a rē tu a tb ilst b rān as reālā laika u zv ed īb a i, kurā
brānai vispirm s ir bijusi paātrinātās in flācijv eid a izplešanās fāze, b e t
tad iz p leša n ā s ātrum s ir sācis sa m a z in ā tie s. Laikā, kad izplešanās
ātrum s sa m a z in ā jā s, varētu bū t v e id o ju š ā s g alak tik as un attīstījušās
in te liģ e n tā s d zīv ības form as. T ā d ē jā d i, ja u t ā jo t , k ā p ē c V isu m a s ā 
kum s n e b ija ideāli gluds, sask aņā ar 3. n o d a ļā a p r a k s tīto a n tro p o
p rin cip u in te liģ e n ta s b ū tn e s n o v ē ro s tikai n ed au d z m a tē ta s rieksta
čau m alas.
Brānai iz p le šo tie s , pieau g tu arī au g stā k o d im en siju telpas t il
pums brānas iekšpusē, līdz iz v eid o tos m ilzīgs burbulis, k o apņem tu
brān a, uz kuras m ēs d z īv o ja m . Bet vai m ēs patiesi d z īv o ja m uz b r ā 
nas? S a sk a ņ ā ar 2. n od aļā a p ra k stīto h o lo g r ā fis k o p rin cip u in fo r
m ā c iju par to , kas n o tie k kādā laik te lp as r e ģ io n ā , var u z z in ā t uz tā
ro b e ž a s. T ā m ēs v a rb ū t ie d o m ā ja m ie s , ka d z īv o ja m č e tr d im e n s iju
telp ā, tā p ē c ka esam ēnas, kas bu rbuļa ie k š ie n ē n o tie k o š ā iespaidā

7.18. attēls.
Brānu pasaules aina Visuma izcelsmes bridi atšķiras no 3. noda|ā
aprakstītās arto, ka nedaudz saplacinātā četrdimensiju lode jeb riek
sta čaumala vairs nav tukša, bet tās iekšpusē ir piektā dimensija.
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HOLOGRĀFIJA
ologrāfijā informācija par kādu
telpas reģionu tiek iekodēta
uz virsmas, kurā ir par vienu dimen
siju mazāk nekā šajā reģionā. Šķiet,
ka šāda īpašība piemīt gravitācijai,
par ko liecina fakts, ka notikumu
horizonta laukums ir proporcionāls
melnā cauruma iekšējo stāvokļu
skaitam. Brānu pasaules modelī
hologrāfijā viens pret vienu atbilstu
stāvokļiem mūsu četrdimensiju
pasaulē un stāvokļiem augstākās
dimensijās. No pozitīvisma skatpunkta nav iespējams noteikt, kurš
apraksts ir fundamentālāks.

H

tiek attēlotas uz branas virsmas. Taču no pozitīvisma viedokļa
V

m ē s nevaram ja u tā t: kas ir re a litā te — b rā n a vai burbulis? S ie
abi m a te m ā tisk ie m o d e ļi apraksta n o v ē ro ju m u s. Ikviens var
iz v ē lē tie s sev ē rtā k o m o d e li. K as atro d as ārpus brānas? Ir
vairākas iesp ē jas ( 7 . 1 9 . a tt.).

1.

Iespējams, ka ārpusē nekā nav. Tvaika burbuli gan apņem

ūdens, taču tā bija tikai analoģija, lai mēs vieglāk iztēlotos Visuma
pirmsākumus. Ir iespējams iedomāties matemātisko modeli tikai
198
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7.19. attēls.

ārpusē nav pilnīgi nekā, pat tukšas telpas. Lai aprēķinātu, kas no šā
matemātiskā modeļa izriet, nav svarīgi zināt, kas ir brānas ārpusē.
2. Ir iespējams arī matemātiskais modelis, kurā burbuļa ārējā
virsma ir "salīmēta" kopā ar līdzīga burbuļa ārpusi. Šis modelis pa
tiesībā ir matemātiski ekvivalents iepriekšējam - burbuļa ārpusē
nekā nebūtu - , taču atšķirība ir psiholoģiska: cilvēki justos laim ī
gāki, ka ir novietoti laiktelpas centrā, nevis tās malā. Pozitīvisma
piekritējam gan būtu pilnīgi vienalga, vai patiesa ir pirmā vai otrā

I . Brāna/burbulis, kura iekšpusē ir
augstāko dimensiju telpa, bet ārpusē
nav nekā, pat tukšas telpas.

r

iespēja.
3. Burbulis varētu b ū t telpā, kas nebū tu s p o g u ļa ttēls tam , kas ir
v

burbuļa iek šien ē. Sis m o d elis atšķiras n o diviem iep riekš apskatītaV

jiem un vairāk līdzinās procesiem vārošā ūdenī. Sajā gadījumā va

Šīs virsmas ir pilnība viena ar otru
. “salīmētas” kopā .

T

T

rētu veidoties un izplesties arī citi burbuļi. Ja tie cits ar citu sadur
tos un saplūstu ar burbuli, kurā mēs dzīvojam, sekas būtu katastro
fālas. Ir pat izteikts viedoklis, ka Lielais sprādziens ir radies divu
brānu sadursmes iespaidā.
Šādi brānu pasaules modeļi ir iecienīts pētījumu temats. Kaut arī
tie ir visai spekulatīvi, tie tom ēr piedāvā jaunu pasaules redzējumu,

2. Modelis, kura kopa ir “salipinatas”
divu brānu/burbu|u ārējās virsmas.

ko var pārbaudīt novērojumos. T ie varētu izskaidrot, kāpēc gravi
tācija šķiet tik vāja. Fundamentālajā teorijā gravitācija varētu būt
samērā spēcīga, taču gravitācijas spēku ieceļošana papilddimensijās nozīmētu, ka tā ir vāja lielos attālumos uz brānas, uz kuras mēs
dzīvojam.
T a s n o z īm ē tu , ka P lan ka garum s - m azākais attālum s, kuru mēs
varam z o n d ē jo t iz p ē tīt, n e ra d o t m e ln o caurum u, - būtu daudz l i e 
lāks, n ekā to varētu s e c in ā t n o vājās g ra v itā c ija s uz mūsu četrd im en siju brānas. V is m a z ā k ā m a trjo šk a n e m a z nebū tu tik m ik r o 
skopiska un varētu atrasties n ā k o tn e s daļiņu p aātrin ātāju s n ie d z a 
m ības ro b ež ā s. P a tiesīb ā m ēs, iesp ē ja m s, ja u būtu atklājuši v is 
m a z ā k o m atrjo šk u , fu n d a m e n tā lo P lan ka garumu, ja vien A S V
1 9 9 4 . gadā n eb ū tu dek larējušas sevi par pārāk n ab a d z īg ā m un p ā r
traukušas

SSC (Superconducting Super Collider) - su p erv ad ošo d a 

ļiņu su p erp a ātrin ātā ja b ū v n ie cīb u , kaut gan tas pa pusei ja u bija
pab eig ts. T a g a d tiek būvēti citi daļiņu paā trin ātā ji, piem ēram ,
Zenēvas

LHC [Large Hadron Collider) - lielais h ad ro n u paātrinātājs

(7 .2 0 . att.). Ar šo iekārtu, kā arī ar citiem (piem ēram , reliktstarojuma)

3. Brāna/burbulis atrodas Visumā un
nav spoguļattēls tam, kas ir iekšpusē.
Šajā modeli var veidoties un izmēros
pieaugt ari citi burbuli.
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CMS (The Compact
Muon Solenoid) ierices, ar kurām pētīs sadursmes, kurās
rodas mioni protonu sadursmēs.

Radiotehniskas ierīces
da|iņu paātrināšanai

Neizlietoto daļiņu
kū|u izvade un
absorbcija

3
Da|iņu kū|u
kolimatori

6

7

AUCE (A Large Ion
Collider Experiment) -

Da|iņu kū|u
kolimatori*

ierices, ar kurām pētīs
kvarku-gluonu plazmu

LHC-B
Paātrināmo
da|iņu ievadpunkts

8

ATLAS -

orientēts uz b-kvarku
fiziku.

ierices protonu sadursmju pētīša
nai. Meklēs daļiņas, kas rodas, ja
ir pareiza grāmatā minētā supersimetriju teorija

Nākotnes būvdarbi ---- ■■■
Eksistējošās pazemes--- 1— J
ēkas
* Pārtver “nomaldījušās” daļiņas, kuras neiet pa pareizo trajektoriju.
(Jura Lukstiņa piez.)

7.20. attēls.

novērojum iem mums būtu iespējams noteikt, vai mēs dzīvojam uz

LEP tune|a projekts. Attēlā redzama

brānas vai ne. Ja atbilde ir apstiprinoša, tas, iespējams, tāpēc, ka an-

esošā infrastruktūra, kā ari nākotnē pa
redzētie Lielā hadronu paātrinātāja
būvdarbi Ženēvā Šveicē.

tropais princips no lielā M -teorijas Visuma modeļu klāsta kā vispie
mērotāko izvēlas brānu modeli. M ēs varētu labi pārfrāzēt Mirandas
teikto Šekspīra lugā "Vētra":
C ik dižena Tu, ja u n ā brānu pasau le ,
K u r tādi ļaudis mīt!

Tas ir Visums rieksta čaumalā.
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T erm in u v ārd n īcā

A b s o lū ta is laiks

Brāna

Pieņēmums, ka pastāv universālais pulkstenis.

Objekts, kam ir būtiska nozīme M-teorijā.

Einšteina relativitātes teorija pierādīja, ka šāds

1 - brāna ir stīga, 2 - brāna ir virsma vai

pulkstenis nevar eksistēt.

membrāna, 3 - brānai ir trīs dimensijas utt.
Vispārīgi sakot, p-brānai ir garums p virzienos.

Absolūtā nulle
Zemākā iespējamā temperatūra - aptuveni

Brānu pasaule

- 2 7 3 grādi pēc Celsija je b 0 grādi pēc

Cetrdimensiju virsma je b brāna augstāko

Kelvina skalas. Esot šādai temperatūrai,

dimensiju laiktelpā.

vielām nav siltumenerģijas.

Brīvā telpa
Vakuuma daļa, kurā nav lauku, t. i., uz to

Amplitūda

neiedarbojas nekādi spēki.

Maksimālais viļņa virsotnes augstums vai
maksimālais viļņa ieplakas dziļums.
Antidaļiņa

D a j i ņ u fizikas standartmodelis

Jebkura veida matērijas daļiņai ir atbilstoša

Teorija, kas apraksta trīs pamatmijiedarbības

pretēji lādēta antidaļiņa ar tādu pašu masu.

spēkus, neiekļaujot gravitācijas spēku, un to

Saduroties daļiņai ar antidaļiņu, tās

iedarbību uz matēriju.

anihilējas (iznīcina viena otru), un

Daļiņu paātrinātājs
Iekārta, kurā, pievadot enerģiju, lādētām

pāri paliek vienīgi enerģija.

daļiņām tiek piešķirts paātrinājums.

Antropais princips
Priekšstats, ka mēs redzam Visumu tieši tādu,

DNS

kāds tas ir. Ja tas būtu citāds, mūsu vienkārši

Dezoksiribonukleīnskābe, ko veido fosfāta

nebūtu un mēs to nevarētu novērot.

atlikums, cukurs dezoksiriboze un četras

Apvienotā teorija

purina vai pirimidīna bāzes: adenīns, guanīns,

Ikviena teorija, kas apraksta visas četras

timīns un citozīns. Divi D N S pavedieni

mijiedarbības un matēriju vienotā modelī.

veido dubultspirāles struktūru, kas atgādina
vītņu kāpnes. D N S ir iekodēta visa šūnu

Atoms
Parastās matērijas vismazākā daļiņa. Atomu

reproducēšanās procesiem nepieciešamā

veido no protoniem un neitroniem sastāvoši

informācija. Tai ir vitāla nozīme iedzimtībā.

mikrokodoli, kurus apņem apkārt rotējoši
elektroni.

Doplera efekts
Skaņas vai gaismas viļņu frekvences un viļņa
garuma izmaiņas, ja novērotājs un viļņa avots

B e z g a līb a
Nesaskaitāms, neierobežots apjoms vai skaits.

Duālisms
Saskaņa starp šķietami atšķirīgām teorijām,

Bozons

2 0 2

pārvietojas attiecībā viens pret otru.

Daļiņa vai stīgas vibrācijas veids, kura spins ir

kas tuvina vieniem un tiem pašiem fizikāla

vesels skaitlis.

jiem rezultātiem.

T

Elektriskais lādiņš
Daļiņas īpašība, kad tā atgrūž (vai pievelk)
citas daļiņas ar tādas pašas (vai pretējas)
zīmes lādiņu.
Elektromagnētiskais spēks
*
Spēks, kas rodas starp daļiņām, kurām piemīt
elektriskais lādiņš ar tādas pašas (vai pretējas)
zīmes lādiņu.
Elektromagnētiskie viļņi
Viļņveida izmaiņas elektriskajā laukā. Visi
elektromagnētiskā spektra viļņi (piemēram, re
dzamā gaisma, rentgenstari, mikroviļņi, infra
sarkanā gaisma utt.) ceļo ar gaismas ātrumu.
Elektrons
Elementārdaļiņa, kam ir negatīvs elektriskais
lādiņš un kas atomā riņķo apkārt kodolam.
Elementārdaļiņa
Daļiņa, kas tiek uzskatīta par nedalāmu.
Enerģijas nezūdamības likums
Zinātnes likums, kas nosaka, ka enerģiju
(vai tās ekvivalentu - masu) nevar ne radīt,
ne iznīcināt.
Entropija
Fizikālas sistēmas kārtības mērs,- dažādo sistē
mas mikroskopisko sastāvdaļu sakārtojuma
iespēju skaits, kas nemaina tās makroskopisko
veidolu.
Ēters
Hipotētiska netverama vide. Kādreiz uzskatīja,
ka ar to piepildīta visa telpa. Priekšstats, ka
šāda vide ir nepieciešama, lai varētu
izplatīties elektromagnētiskais
starojums, vairs nav spēkā.

Fermions
Daļiņa vai stīgu vibrācijas veids, kura
spins ir daļskaitlis 1/2,- 3/2,- 5/2 utt.
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Fotoelektriskais efekts
Fizikāla parādība, kad no metāliskas virsmas,
uz tās krītot gaismai, tiek izsisti elektroni.
Fotons
Gaismas kvants,- elektromagnētiskā lauka
mazākā porcija.
Frekvence
Viļņa pilno ciklu skaits sekundē.
G a is m a s gads
Attālums, ko gaisma veic vienā gadā.
Gaismas konuss
Virsma laiktelpā, kas ierobežo cauri
notikumam ejošo gaismas staru
iespējamos virzienus.
Gaismas sekunde
Attālums, ko gaisma veic vienā sekundē.
Grasmaņa skaitļi
Skaitļu klase, kas nekomutē (tos nevar mainīt
vietām). Parastajiem reālajiem skaitļiem nav
atšķirības, kādā secībā tie tiek reizināti:
A x B = C un B x A = C. Turpretī
Grasmaņa skaitļi antikomutē: A x B ir
vienāds ar -B x A.
Gravitācijas lauks
Lauks, ar kuru gravitācija nodod savu ietekmi.
Gravitācijas spēks
Vājākā no četrām fundamentālajām
mijiedarbībām (spēkiem) dabā.
Gravitācijas vilnis
Viļņveida izmaiņas gravitācijas laukā.
Hologrāfiskā teorija
Pieņēmums, ka kādas sistēmas kvantu stāvokļi
kādā laiktelpas reģionā var tikt iekodēti uz
šā reģiona robežas.
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Hronoloģiskās secības aizsardzības tēze

pirms relativitātes un kvantu mehānikas teoriju

Tēze, ka fizikas likumi savstarpēji sadarbojas

parādīšanās. Tajā tiek pieņemts, ka objektiem

tādā veidā, lai novērstu makroskopisko

piemīt precīzi konstatējamas atrašanās vietas

objektu ceļojumus pagātnē.

un ātrumi. Heizenberga nenoteiktības princips
tomēr norāda, ka uz ļoti maziem objektiem to
nevar attiecināt.

maginārais laiks
Laiks, ko mēra imaginārajās vienībās.

Kodols
Atoma centrālā daļa, kas sastāv vienīgi no

Imaginārie skaitļi
Abstrakta matemātiska konstrukcija.

protoniem un neitroniem, kurus saista

Koordinātu sistēmā imagināros skaitļus var

kopā stiprā mijiedarbība.

attēlot uz y ass perpendikulāri reālajiem

Kodolsintēze
Divu kodolu sadursmes process un to

skaitļiem uz x ass.

apvienošanās vienā smagākā kodolā.

Inflācija
Ļoti īss straujas izplešanās periods, kura laikā

Kodolu dalīšanās
Process, kurā kodols sadalās divos vai vairākos

agrīnā Visuma rādiuss palielinājās neskaitāmi
daudz reižu.
Interferences aina

mazākos kodolos, kā dēļ izdalās enerģija.
Kosmiskās stīgas
Gari, smagi objekti ar mikroskopisku šķērsgrie

Attēls, kas parādās, kad pārklājas divi vai

zuma laukumu. Kosmiskās stīgas varētu būt

vairāki viļņi, kas tiek izstaroti no dažādām

radušās agrīnajās Visuma attīstības fāzēs.

vietām vai arī dažādos momentos.
Ja n g a -M ils a teorija
Maksvela lauku teorijas paplašinājums, kas
apraksta mijiedarbību starp vājajām un
stiprajām mijiedarbībām.

Patlaban viena pati stīga varētu stiepties
visa Visuma garumā.
Kosmoloģija
M ācība par Visumu kā vienotu veselumu.
Kosmoloģijas standartmodelis
Mūsu Visuma attīstības modelis, kas apvieno
Lielā sprādziena teoriju ar elementārdaļiņu

K a i l ā singularitāte
Laiktelpas singularitāte, ko attāls novērotājs

fizikas standartmodeli.
Kosmoloģiskā konstante

var redzēt, jo to neapņem melnais caurums.

Einšteina ieviests matemātisks palīglielums. Ar

Kazimira efekts

tika piešķirta "iedzimta" tendence izplesties,

lēlām metāla plāksnēm, kas novietotas ļoti tuvu

un tā ļāva vispārīgās relativitātes teorijai

viena otrai vakuuma apstākļos. Pievilkšanās

paredzēt statisku Visumu.

spēku izraisa virtuālo daļiņu parastā daudzuma
samazināšanās starp plāksnēm.
Kelvina skala
Temperatūru skala, kur temperatūras tiek
mērītas, sākot no absolūtās nulles.
Klasiskā teorija
Teorija, kas balstās uz fizikas koncepcijām
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kosmoloģiskās konstantes palīdzību Visumam

Pievilkšanās spēks starp divām plakanām, para

Kvants
Nedalāms enerģijas daudzums, kādā elektro
magnētiskie viļņi var tikt vai nu emitēti, vai
absorbēti.
Kvantu gravitācijas teorija
Teorija, kas apvieno kvantu mehānikas un vis
pārīgās relativitātes teoriju.

T

mehānika
Teonia kas apvieno fizikas likumus, kas
spraksta m ikropasauli (atom us, protonus u. c.
da::^as šī teorija attīstījās no Planka kvantu
mehāniskā principa un H eizenberga
nenoteiktības principa.
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M a g n ē tis k a is lauks
Lauks, kas rada m agnētiskos spēkus.
M akroskopisks
Ķ erm eņi, kas ir pietiekam i lieli, lai tos varētu
saskatīt ar neapbruņotu aci; parasti apzīmē
lielumus virs 0,01 mm. Ķ erm eņi, kas mazāki

faaHre.

par šo izmēru, parasti tiek saukti par
L ič ē ta elem entārdaļiņa, kas "jūt" stipro
— iedarbību. Ir sešu veidu k\arki: u p , d o w n ,

charm apburošais), stran ge (dīvainais), to p ,
bottom , turklāt katrs no tiem trīs "krāsās":

m ikroskopiskiem .
M aksvela lauks
Elektrības, m agnētism a un gaismas sintēze, kā
ietekm ē veidojas dinam iskie lauki, kas spēj

sarkanā, zaļā un zilā.

o scilēt (regulāri svārstīties) un pārvietoties
cauri telpai.

cilpa
Sevī noslēgti laika izliekumi.
U b

E

izstiepšanas

M asa
V ielas daudzums, ko satur ķermenis,- ķerm eņa

Parādība speciālās relativitātes teorijā, kas

inerces mērs je b tā pretošanās pakāpe

nosaka, ka novērotājam , kas atrodas kustībā
ieb spēcīga gravitācijas lauka klātbūtnē,
laika plūdums palēnināsies.

paātrinājum am .

Laiktelpa
C etrdim ensiju telpa (x, y, z, laiks), kuras
punkti ir notikum i.
Lauks

M elnais caurums
Laiktelpas reģions, no kura spēcīgās gravitāci
jas dēļ nekas, pat gaisma, nespēj izkļūt ārpusē.
M -teo rija
T e o rija , kas apvieno visas piecas stīgu te o ri
jas, kā arī supergravitācijas teoriju vienotā

Kaut kas, kas eksistē visos telpas un laika

teorētiskā m odelī, kurš gan pagaidām nav

punktos, pretstatā daļiņai, kas vienlaikus

visā pilnībā izprasts.

eksistē tikai vienā punktā.
Lielais sprādziens

M ūra likums
Likums, kas nosaka, ka datoru ātrdarbība div

Singularitāte Visum a rašanās brīdī pirms

kāršojas ik pēc 18 m ēnešiem . Ir skaidri sapro

aptuveni 15 m iljardiem gadu.

tams, ka tas nevar turpināties bezgalīgi ilgi.

Lielais kolapss
Iespējam ā Visum a beigu scenārija nosaukums,
kad visa telpa un m atērija saruks, izv eid ojot
vienu singularitāti.
Lielā apvienojum a teorija ( G ra n d U n ification T h e o r y )
T e o rija , kas apvieno elektrom agnētiskās,
stiprās un vājās m ijiedarbības.
Lorenča saīsinājums

N e it r īn o
Elementārdaļiņa bez lādiņa, kas piedalās tikai
vājajā mijiedarbībā.
N eitrons
Elem entārdaļiņa b ez lādiņa, īpašību ziņā līd zī
ga protonam . N eitroni veido aptuveni pusi to

Fenom ens, kas izriet no speciālās relativitātes

daļiņu, no kā sastāv lielākās daļas atomu

teorijas: ķerm eņu izmērs sam azinās to

kodoli. N eitronu veido trīs kvarki (divi — uz

kustības virzienā.

leju, viens - uz augšu).
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Nenoteiktības princips

Ā

Paātrinājums

Heizenberga formulētais princips, kas paredz,

Izmaiņas objekta ātrumā vai pārvietošanās

ka nekad nav iespējams vienlaikus precīzi

virzienā. Sk. arī ātrums.

noteikt dalipas atrašanās vietu un ātrumu. Jo
precīzāk ir zināms viens no šiem paramet
riem, jo neprecīzāk ir iespējams noteikt otru.
Neredzamā viela
Viela, kas atrodas galaktikās un galaktiku
kopās, iespējams, ari telpā starp galaktiku

Pamatstāvoklis
Sistēmas stāvoklis, kurā tai ir zemākais
enerģijas līmenis.
Pauli aizlieguma princips
Fizikas likums, pēc kura divām identiskām
daļiņām ar spinu 1/2 nevar būt (robežās, ko

kopām. Tiešā veidā to novērot nav iespējams,

nosaka nenoteiktības princips) gan vienāda

taču var noteikt pēc tās gravitācijas lauka.

atrašanās vieta telpā, gan vienādi ātrumi.

Līdz pat 90 procentiem matērijas Visumā ir
neredzamā viela.
Noslēgta stīga
Stīgas paveids cilpas formā.
Notikums
Punkts laiktelpā, kuru raksturo tā atrašanās
vieta laikā un telpā.
Notikumu horizonts
Melnā cauruma mala,- reģiona robeža, no kura
vairs nav iespējams izkļūt bezgalībā.
Novērotājs
Cilvēks vai iekārta, kas mēra sistēmas fizikālās
īpašības.
Ņūtona mehānikas likumi
Likumi, kas apraksta ķermeņu kustību, kura
balstās uz absolūtās telpas un absolūtā laika
koncepciju. T o laiks beidzās līdz ar Einšteina
atklāto speciālo gravitācijas teoriju.
Ņūtona pasaules gravitācijas teorija
Teorija, kas nosaka, ka pievilkšanās spēki
starp diviem ķermeņiem ir proporcionāli šo
ķermeņu masai un apgriezti proporcionāli
attāluma kvadrātam starp tiem.

O t r a i s termodinamikas likums
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L

P-brāna
Brāna ar p dimensijām. Sk. arī brāna.
Planka garums
Aptuveni 10 - 35cm; stīgas izmērs stīgu teorijā.
Planka konstante
Heizenberga nenoteiktības principa stūr
akmens - atrašanās vietas nenoteiktības un
ātruma nenoteiktības reizinājumam jābūt
lielākam par Planka konstanti. T o apzīmē
ar h simbolu.
Planka kvantu mehāniskais princips
Priekšstats, ka elektromagnētiskos viļņus
(piemēram, gaismu) var emitēt un absorbēt
vienīgi diskrētu kvantu veidā.
Planka laiks
Aptuveni 1 0 - 4 3 sekundes,- laiks, kurā gaisma
veic Planka garuma attālumu.
Pozitīvisma pieeja
Priekšstats, ka zinātniska teorija ir matemā
tisks modelis, kas apraksta un apkopo mūsu
izdarītos novērojumus.
Pozitrons
Pozitīvi lādēta elektrona antidaļiņa.
Protons
Pozitīvi lādēta dajiņa, ļoti līdzīga neitronam.
Protonu skaits kodolā veido aptuveni pusi

Likums, kas nosaka, ka entropija var vienīgi

atonļa kodola masas. T o veido trīs kvarki

palielināties, bet ne samazināties.

(dīvi - uz augšu un viens —uz leju).

T

Ltivitāte

Spontāna viena veida atoma kodola
sabrukšana, pārveidojoties citā kodolā.
k a k ' s t a r o j um s
.Agrīnā karstā Visuma starojums,- patlaban ar
tik sarkanu nobīdi, ka novērojams nevis kā
gaisma, bet gan kā mikroviļņi (radio viļņi
ar dažus centimetrus gariem viļņiem).
Btsdelas-Sandram a modelis
Teorija, ka mēs dzīvojam uz brānas bezgalīgā
piecdimensiju telpā ar negatīvu izliekumu,
kas līdzinās sedliem.
R coež nosacījumi
Sākotnējais fizikālas sistēmas stāvoklis je b vēl vispārīgāk runājot - sistēmas stāvoklis
uz laika vai telpas robežas.
Robežu neeksistēšanas nosacījums
Priekšstats, ka Visums ir galīgs, bet tam
nav robežu imaginārajā laikā.
Sāko tn ējais (primordiālais) melnais caurums
Agrīnajā Visumā radies melnais caurums.
Sākuma nosacījumi

(viļņa garums palielinās), tam attālinoties
no novērotāja.
Savērptā dimensija
Telpas dimensija, kas ir savērpta tik sīka,
ka tiešā veidā to novērot vai uztvert nav
iespējams.
Saules aptumsums
Tumsas periods, kas rodas, kad Mēness nostā
jas starp Zemi un Sauli,- uz Zemes aptumsums
parasti ilgst dažas minūtes. 1919. gadā
Rietumāfrikā novērotais aptumsums nešaubīgi
apstiprināja speciālās relativitātes teorijas
patiesumu.
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Singularitāšu teorēma
Teorēma, kas nosaka, ka singularitātei,
punktam, kurā vispārīgā relativitātes teorija
vairs nav spēkā, būtu jāeksistē noteiktos
apstākļos,- šī teorēma arī paredz, ka
Visuma sākumā ir bijusi singularitāte.
Singularitāte
Punkts laiktelpā, kurā laiktelpas izliekums
kļūst bezgalīgs.
Speciālā relativitātes teorija
Einšteina teorija, kas balstās uz pieņēmumu,
ka uz visiem novērotājiem, kas atrodas ārpus
gravitācijas laukiem, neatkarīgi no to pārvie
tošanās veida ir attiecināmi vieni un tie paši
zinātnes likumi.
Spēka lauks
Veids, kā spēks nodod savu ietekmi.
Spektrs
Vilni veidojošās frekvences. Saules spektra
redzamo daļu nereti var novērot varavīksnes
veidā.
Spins
Elementārdaļiņu iekšējā īpašība,- kvantu

Fizikālas sistēmas stāvoklis tās pirmsākumā.
Sarkanā nobīde
Doplera efekta izraisītā ķermeņa izstarotā
starojuma nobīde uz sarkanā spektra pusi

E

mehāniskā analoģija, ka elementārdaļiņas
griežas ap sevi kā mikroskopiski vilcini.
Stacionārs stāvoklis
Stāvoklis, kas laikā nemainās.
Starojums
Enerģija, ko telpā vai citā vidē pārnes viļņi vai
daļiņas.
Stīga
Fundamentāls viendimensijas stīgu teorijas
objekts, kas aizvieto koncepciju par bezstruktūras elementārdaļiņām. Atšķirīgie
stīgas vibrācijas veidi elementārdaļiņām
piešķir atšķirīgas īpašības.
Stīgu teorija
Fizikas .teorija, kurā daļiņas tiek aprakstītas kā
viļņi uz stīgām,- apvieno kvantu mehāniku ar
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vispārīgo relativitātes teoriju. Pazīstama arī
kā superstīgu teorija.
Stiprā mijiedarbība
Spēcīgākā no četrām fundamentālajām mij

A

L

Ā

telpā. Tai ir savāda īpašība - pretēji masas
klātbūtnei vakuuma enerģijas klātbūtne liktu
Visumam izplesties straujāk.
Viļņa/daļiņas duālisms

iedarbībām, tai ir visīsākais darbības rādiuss.

Kvantu mehānikas koncepcija, ka mikro-

Tā satur kopā kvarkus, kā dēļ veidojas

pasaulē nav stingras robežas starp viļņu un

protoni un neitroni, un šīs daļiņas kopā
veido atoma kodolu.

daļiņu īpašībām,- daļiņām var konstatēt
viļņu īpašības un otrādi.

Supergravitācija
Teoriju grupa, kas apvieno vispārīgās relativi
tātes teoriju un supersimetrijas teoriju.
Supersimetrija

Viļņu funkcija
Fundamentāla koncepcija kvantu mehānikā.
Viļņu funkciju nosaka varbūtība telpas punktā,
ka daļiņa ir atrodama tieši šajā vietā.

Princips, kas parāda saistību starp elementār
daļiņas īpašībām un tās spinu.

Viļņu garums

Spēks, ar kuru uz ķermeni iedarbojas gravitā

Violetā nobīde

Svars
cijas lauks. Tas ir proporcionāls šā ķermeņa
masai, bet ne vienāds ar to.
Srēdingera vienādojums
Vienādojums, kas nosaka viļņa funkcijas
evolūciju kvantu teorijā.

Tārpeja
Tieva caurule laiktelpā, kas savieno attālus
Visuma reģionus. Tārpejas savienotu arī pa
ralēlos Visumus, kā ari ļautu ceļot laikā.
Telpas dimensija
Viena no trim laiktelpas telpas (x, y vai z)
dimensijām.
Termodinamika
Zinātne par savstarpējo saistību starp

Attālums starp divām viļņa blakus virsotnēm
vai blakus ieplakām.
Objekta, kas tuvojas novērotājam, emitētās
radiācijas viļņu garuma saīsināšanās, ko
izraisa Doplera efekts.
Virtuāla daļiņa
Daļiņa kvantu mehānikā, kuru nekad nav
iespējams novērot tiešā veidā, taču par tās
eksistenci liecina netieši konstatējami efekti.
Sk. arī K azim ira efekts.
Vispārīgā relativitātes teorija
Einšteina teorija, kuras pamatā ir pieņēmums,
ka uz visiem novērotājiem neatkarīgi no to
kustības ir attiecināmi vieni un tie paši zināt
nes likumi. Sī teorija gravitācijas spēka pastāvē
šanu izskaidro ar četrdimensiju (x, y, z, laiks)
laiktelpas izliekumu.

enerģiju, darbu, siltumu un entropiju
dinamiskā fizikālā sistēmā.

VāJāmijiedarbība

Laplasa izveidotā Visuma kā pulksteņa dar
bības modelis. Laplass uzskatīja, ka visap

Otra vājākā no četrām fundamentālajām

tverošas zināšanas par Visumu ļauj visā pil

mijiedarbībām dabā, kam ir ļoti īss darbības

nībā noteikt tā stāvokli arī konkrētos

attālums. Tā ietekmē visas matērijas daļiņas,

pagātnes un nākotnes punktos.

izņemot spēku pārnesošās daļiņas.
Vakuuma enerģija
Enerģija, kas ir klātesoša pat šķietami tukšā
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gravitācijas viļņi un melnie caurumi 192 - 193

Nukleīnskābes 161, 165

melnā cauruma p-brāna 126 - 127, 129

Nulles punkta fluktuācijas 45

melnā cauruma starojums 118, 120 - 122,

Ņūtona teorija 83, 104, 11 1, 135, 175, 186

124,

147, 192, 195

Ņūtons Izaks 14, 17, 32

melnā cauruma temperatūra 118, 120, 122
melnā cauruma termina rašanās 112, 113

O g l e k l i s 78, 86, 114

melno caurumu horizonti 143, 145, 146

Openheimers Roberts 112

melno caurumu veidošanās 1 14 - 116, 118

Oriona miglājs 113

pirmās diskusijas par melnajiem caurumiem

Otrais kosmiskais ātrums 110 - 111

110
Svarcšilda melnais caurums 111
M ežoni 78
M ičels Džons 110, 111, 115, 193
Miglāji 75, 76

Paātrinājums, ekvivalence starp gravitāciju un
paātrinājumu 1 6 — 18
Padziļināto pētījumu institūts, Prinstona,
Nūdžersija 26

Milss Roberts 46

Pamatstāvokļa fluktuācijas 45, 46, 47, 50

Molekulārā bioloģija 26

Paralēlā apstrāde 169, 170

Monetārā inflācija 91, 93

P-brānas 54, 55, 125 - 127, 129, sk. arī Brānu

Morlijs Edvards 6
M -teorija 56, 87, 88, 174, 175, 177, 178, 196,

200
Mūra likums 167

pasaules modelis
Penrouzs Roduers 23, 24, 36, 41, 43, 76, 79,
82, 143
Penziass Arno 78
Personīgais laiks 9, 14, 135

N a c i s t is k ā Vācija 26

214

Piena Ceļa galaktika 69, 186

Nagasaki 1 3

Pirmatoms 22

Nākotnes paredzēšana 64, 101 - 129

Planētu orbītas 103, 182

Neitrīno 78, 187

Planka garums 176 - 178, 199

A

L

F

A

B

Ē

T

I

S

K

A

I

Planka konstante 42 —44, 63

Skābeklis 78, 86, 114

Planks Makss 24, 42

Skaņas viļņi 4, 74

S

Podoļskis Boriss 123, 124

Slēgto cilpu vēsture 148, 149

Popers Karls 31

"Slēpto mainīgo" teorijas 107

Pozitīvisma filosofija 31, 54, 59, 118, 127,

Slifers Vesto 73, 76

180, 198
Pozitroni 51
Prometejs 69
Protogalaktikas 78
Protoni 14, 176, 187
Prūsijas zinātņu akadēmija, Berlīne 14
PSR 1913+16 (binārais pulsārs) 190

R

Ā

D

Ī

T

Ā

J

S

Starojums 78
elektromagnētiskais 44
melno caurumu 118, 1 2 0 — 122, 124, 147,
192, 195
reliktstarojuma 38, 39, 78, 92, 98, 99, 120,
121, 200
Spektrs 38, 39
Spins 48 - 50

Reālais laiks 58, 60, 63, 82, 85, 90, 93, 196

Spirālveida miglājs 76
StarTrek 129, 157, 160, 161, 165, 171

Reālie skaitļi 59

Statisks Visums 21, 22, 49, 150, 151

Relativitātes teorija

Stiprā mijiedarbība 46

R a d io signāli/viļņi 4

speciālā teorija 9, 11, 12, 14, 108, 109, 139

Stīgu teorijas 51 - 54, 56, 140

vispārīgā teorija 1 7 - 19, 21 - 24, 26, 34 — 36,

Stromingers Endrū 126

41, 43, 46, 60, 76, 78 - 80, 109, 1 1 1 - 113,

Supergravitācijas teorija 49, 50, 52 - 54, 56, 57

116, 129, 135, 138, 175, 190

Supernova 99

Reliktstarojums 38, 39, 78, 92, 98, 99, 120, 121,
200

Superpartneri 49, 50
Supersimetrija 49, 52, 97

Rendela Liza 189

Supersimetrisko stīgu teorija 52

Rendelas-Sandrama modelis 189, 191

Supervadošais daļiņu superpaātrinātājs 199

Rīmanis Georgs Fridrihs 18

Svētais Augustīns 35

Robežu neeksistēšanas nosacījums 82 - 86, 196

Šrēdingera vienādojums 107 — 110, 116, 122,

Robežnosacījumi 80, 82 - 85

125, 129

Rozens Nātans 123, 124

Srēdingers Ervīns 24, 43

Rūzvelts Franklins Delano 13

Švarcšilds Karls 111, 112
Svingers Džūlians 46

Sandrams Ramans 189
Saprātīgo dzīvības formu attīstība 85 - 87, 93 - 95,
98, 171, 196

Taunzends Pols 54, 55
Tārpejas 110, 1 3 5 - 137

Sarkanā nobīde 75 —77

Teilors Duozefs 190

Sarūkošs Visums 21 — 23, 36

Termiskais līdzsvars 32, 38

Saule 103, 111

Termiskais starojums 121, 122

Saules aptumsums 21

Termodinamika 64

Simt autoru pret Einšteinu 26

Timīns 161

Singularitāte 36, 41, 43, 61, 114, 116

Tomonaga Siničiro 46
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V

I

S

U

M

S

R

I

E

K

S

T

A

Č

A

U

M

A

L

Ā

T o rn s Kips 132, 133, 144, 153

1 2 0 - 121, 196

3 C 2 7 3 (kvazārs) 112

izplešanās 2 1 - 2 3 , 36, 75, 76, 86, 87, 9 0 - !

Tumšās zvaigznes 111, 115, sfe. arī M elnie caurumi

96 , 97, 152
īsa vēsture 168 - 169

U - 2 3 5 14, 15

Lielais sprādziens 22 - 24, 40 , 4 1, 78 - 80,

Ūdeņradis 78, 113, 114

86, 9 2, 120
robežnosacījum i 80, 82 - 85

V a f a Kamrans 126

robežu neeksistēšanas nosacījumi 82 - 86, 1

Vakuuma enerģija 9 6 - 9 9

saraušanās 21 - 23, 36

Vakuuma fluktuācijas

statisks 21, 22, 49, 150 - 151

118

V ājā mijiedarbība 4 6

vakuuma enerģija Visumā 9 6 - 9 9

V ērpj dzinējs 160

Vīlers D ž o n s Arčibalds 83, 112, 113, 118

Vēsturu summa 147, 148, sk. arī Daudzo

V o tso n s Dueimss 161

vēsturu ideja
Viduslaiki, tumšie 157

W

Vilsona kalna observatorija 21, 23, 7 7

im p

(vaji m ijiedarbojošās masīvas daļiņas)

187, 188

Vilsons Roberts 78
Viļņa garums 4 4 - 46 , 4 7 , 7 4

Z e m e 103, 1 11

Viļņu funkcija 1 0 6 - 110, 116, 121, 122, 124,
125, 129

Z em es orbīta 71
Z em es rotācija 6, 9

Virtuālās daļiņas 118, 119, 122, 124, 145, 146
Visuma izplešanās 21 - 23, 36, 75, 76, 86, 87,
9 0 - 9 3 , 96 , 97, 152

Zinātniskais determinisms 1 0 4 - 106, 108, 109,
116, 118, 121, 122, 126, 129
Zinātniskie raksti, publikācijas 158, 159

Visums

Zvaigznes 7 1 , 72, 78 , 85, 9 6, 111

bezgalīgs un statisks 71 - 73

dzīves cikli 113, 114

brānu pasaules modeļi 1 8 0 - 185, 188, 189,

kolapss 23, 24, 41, 114, 115

191 - 2 0 0

Zvaigžņu putekļi 71

imaginārajā laikā 82 - 85, 9 0 -

94, 9 9

inflācijveida izplešanās 9 0 - 93, 99,

0

V
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Viens no mūsdienu ietekmīgākajiem domātājiem Stīvens Hokings (19 4 2 ) ir Lūkas profesors
matemātikā Kembridžas universitātē un tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem fiziķiem kopš
A. Einšteina. Viņš ir zinātnieks, kas plaši pazīstams ne tikai ar savām drosmīgajām idejām,
bet arī ar ģeniālu intelektu, domas skaidrību un asu prātu.
Šajā grāmatā autors aizved lasītājus līdz pat teorētiskās fizikas robežām, kur patiesība bieži vien šķiet
dīvainākā par izdomājumu, un izskaidro principus, kas pārvalda mūsu pasauli. Viegli uztveramā un
rotaļīgā stilā viņš iepazīstina lasītājus ar saviem pētījumiem, atklājot Visuma noslēpumus - supergravitāti un supersimetriju, p-brānas un melnos caurumus. Viņš stāsta par vienu no saviem visaizraujošāka
jiem piedzīvojumiem - mēģinājumu atrast veidu, kā "Einšteina vispārīgo relativitātes teoriju un Ričarda
Feinmana daudzo vēsturu ideju apvienot vienotā teorijā, kas raksturotu visu, kas notiek Visumā".
Profesors Hokings ar sev tik raksturīgo pacilātību aicina mūs doties līdzi neparastajā ceļojumā cauri
laiktelpai. Krāsainās ilustrācijas padara uzskatāmāku šo ceļojumu sirreālajā brīnumzemē, kur elementār
daļiņas, plaknes un stīgas pārvietojas vienpadsmit dimensijās, kur melnie caurumi iztvaiko un
pazūd, paņemot līdzi savu noslēpumu, un kur pirmatnējā kosmiskā sēkla, no kā mūsu pasaule
izdīga, varbūt bija tikai neliels riekstiņš.

" S. Hokingam pavisam noteikti piemīt iedzimts skolotāja talants - vienkāršs, labdabīgs humors un spēja ilustrēt
ārkārtīgi sarežģītas problēmas ar analoģijām no ikdienas dzīves."

The New York Times

"Šī grāmata apvieno bērna spēju brīnīties un ģeniālu intelektu. Mēs ceļojam Hokinga pasaulē, vienlaikus
apbrīnojot viņa prātu."

The

Sunday Times

(London)

"Meistarīgs pārskats par to, ko fiziķi tagad domā par pasaules uzbūvi un rašanos."

The W all Street Journal

