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Gamtos mokslų is lyginamasis kursas 
P2 skyrius – Gamtos mokslai apie 
micro-, macro- ir mega- pasaulį 

 



Šiame skyriuje jūs rasite: 

 Pasaulio modelis
 Ilgio vienetai
 Laiko vienetai
 Masės standartai



Žmonės nuo seno skirstė pasaulį. Paprasčiausias skirstymas buvo toks: yra dvi sferos – 
Žemės ir Dangaus. Pasaulio modelis buvo braižomas pakankamai paprastai – mūsų pasaulis tai 
Saulė ir planetos, žvaigždės sudarė kitą Žvaigždžių pasaulį.  

Mes jau minėjome, kad žinomi žmonijai objektai skirstomi į tris sritis: 
 mikropasaulis;
 Mezopasaulis
 makropasaulis;
 megapasaulis.

Mokslo pasaulyje sklando siūlymai išskirti dar du pasaulius: hipopasaulis (mikropasaulis
mikropasaulyje) ir hiperpasaulis (antimegapsaulis). Tai kol kas hipotetinis siūlymas, kol kas 
eksperimentiškai nestebimas.  

20 –ojo amžiaus pradžioje vokiečių fizikas Plankas apibrėžė fundamentalias konstantas – ilgio 
(10-33 cm) ir laiko (10-44 s). Vėliau jos buvo vadinamos Planko ilgiu ir Planko laiku. Planko 
išmatavimų sferoje negalima taikyti bendrosios reliatyvumo teorijos, o reikia sukurti kvantinės 
mechanikos teoriją. Tai iš esmės skirtingas pasaulis, nes mikropasaulis pakankamai gerai aprašytas.  

Lygiagrečiai skverbiantis į pasaulį gylyn, 20-ojo amžiaus mokslui būdingas ryškus skverbimasis 
platyn, t.y. galaktikų pažinimas. Pats didžiausias mokslui žinomas pasaulis yra Metagalaktika, kuri 
savyje jungia visas šiandien mums žinomas galaktikų sankaupas. Jos matmenys yra 1028 cm. Tokį 
atstumą šviesa 300 000 km/s greičiu nulekia per 20 mlrd. metų. Mūsų Galaktika jungia maždaug 
200 milijardų žvaigždžių, viena iš jų Saulė, su savo sistema. Saulė vidutinio dydžio, šviesumo 
žvaigždė. Manoma, kad Saulės amžius daugiau kaip 5 miljardai metų, o pati Galaktika dar senesnė. 
Saulė, kaip žvaigždė nuolat išeikvoja savo resursus, spinduliuodamą energiją. Vėliau ji turėtų tapti 
raudonąją milžine /maždaug po 3-4 milijardų metų ji padidės tiek, kad apims savyje ir Žemės orbitą, 
o Žemė ir kitos vidinės planetos sudegs. Žmonija arba žus, arba suras gyvenimui tinkamą kitą vietą/.

Kai kurie mokslininkai mano, kad Metagalaktiką reikia tapatinti su Visata. Tačiau didesnė dalis
teigia, jog Visatoje tokių Metagalaktikų yra daugybė. Tai sudaro prielaidas kalbėti apie hiperpasaulį. 

Tokiu būdu mikropasaulis – kvantinės mechanikos objektas. 
Makropasaulis – klasikinės mechanikos pasaulis. 
Megapasaulis – reliatyviosios mechanikos. 

Erdvės ir laiko modelis 

Viskas juda - pagrindinius mechanikos principus apibrėžė Niutonas 1687 m. (The Principia - The 
Mathematical Principles of Natural Philosophy). Niutono teorija pasirodė tokia sėkminga, kad 
daugiau nei 200 metų nebuvo rasta jokių nukrypimų nuo jos dėsnių. Niutono teorija ir šiais laikais 
yra fizikos tyrimo pradžia. 



Isaokas Niutonas (I. Newton) 

Erdvė 

Atskaitos rėmas yra objektų, nejudančių vienas kito atžvilgiu, rinkinys, veikiantis kaip fonas 
apibūdinant kitų objektų padėtį ir judėjimą. 

Žemės paviršius yra pažįstamas atskaitos rėmas. Mes suvokiame objektus, esančius atskaitos 
sistemoje, kaip užimančius skirtingas pasaulio vietas, suteikdami mums atskaitos taškus kažkur - 
erdvėje -, kuris egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar yra kokių nors objektų. Mes taikome Euklido 
geometrijos taisykles. 
„Galileo“ reliatyvumo principas teigia, kad antrasis atskaitos rėmas, judantis pastoviu greičiu 
fiksuota kryptimi pirmosios atžvilgiu, yra vienodai tinkamas apibūdinant fiziką. 

Laikas 

Niutono apibrėžimas: Absoliutus, tikrasis ir matematinis laikas, savaime ir iš savo prigimties, teka 
vienodai, nesusijęs su niekuo išoriniu. 
Niutono fizikoje laikas visiems stebėtojams teka vienodai, nepriklausomai nuo jų atskaitos sistemos. 

Laiko strėlė nukreipta į ateitį, apibrėžtą kaip kryptis 

Antrasis termodinamikos dėsnis nėra kokia nors griežta taisyklė – tai yra daugiau Visatos judėjimo 
krypties rodyklė. Šis dėsnis supaprastintu pavidalu sako, kad bėgant laikui karšti dalykai atvėsta, nes 
jų energija iš karščiausio taško pasklinda į aplinką, į vėsesnius taškus.  

Priežastingumo principas: 
Įvykis įvyksta anksčiau nei bet kuris kitas įvykis, kurį jis sukelia. 

Pagal Aristotelio erdvės sampratą buvo apibrėžtas centras - tinkama vieta Žemei - su kitomis 
natūraliomis vietomis kitiems elementams. Tai neteisinga. Dekarto modelis yra patobulinimas - juo 



pagrįstos fizinės teorijos matematiškai tiksliai apibūdina pasaulį. Klasikinė fizika yra sėkminga, kai 
gravitacija nėra per stipri, objektų greitis yra lėtas, objektai yra dideli. Reikėjo peržiūrėti XX 
amžiaus teorijas, kurios apibūdina stiprią gravitaciją, atomines sistemas, greitą judėjimą. 

https://wordlesstech.com/sir-isaac-newtons-handwritten-notes-available-online/ 



Mes jau minėjome, kad norint normaliai gyventi, mums būtina susitarti. Tam susitarimui 
naudojame matavimo vienetus, o jiems aprašyti, charakterizuoti – naudojame etalonus. Kuo mažiau 
etalonų, tuo gyvenimas paprastesnis, atrodytų, reikia jų naudoti tiek, kiek sugebame atsiminti ir 
išsaugoti. Tačiau kaip perduoti informaciją tarkime kitai civilizacijai?  

Daugelis senovės matų sistemų rėmėsi žmogaus kūno matmenimis. (pvz., pėda, pirštų 
skaičius ir pan.). Manoma, kad seniausias suvienodintas matavimo vienetas yra karatas (pupmedžio 
pupelės, kurios itin vienodos, buvo naudojamos kaip svareliai).  
Keletas etalonų 
1) ilgio vienetas – 1 metras anksčiau buvo prilygintas 1/40 000 000 daliai Žemę juosiančio

apskritimo ilgio (kitaip sakant 2 π R). Vėliau paaiškėjo, kad Žemė suplotas per ašigalius rutulys
ir dėl to 1 metras yra 1/40 000 000 Žemę juosiančio meridiano ilgio dalis. Dabar metro etalonas
saugomas Paryžiaus matų ir saikų biure. Norint pagaminti metro ilgio etaloninę liniuotę, reikia
sulyginti ją su etalonu. Dabar tai daroma panaudojant elektromagnetines bangas.

2) laiko vienetas – 1 sekundė yra viena 3600 valandos dalis, o valanda yra 1/24 paros dalis. Tačiau
Žemė apie savo ašį sukasi nevisai tolygiai, todėl reikia apibrėžti sekundę tiksliau. Pasinaudota
atomo sandara ir nustatyta, kad atomas tam tikromis sąlygomis sukasi kaip vilkelis ir toks
sukimasis yra labai stabilus. Toks sukimasis lemia atomo spinduliuojamos šviesos spektro
smulkiąją sandarą. Šiandien 1 sekundė – lygi 9 192 631 770 cezio atomo pagrindinės būsenos
svyravimų periodui.

Šiandien mokslas turi ir kitus etalonus ar išvestinius vienetus. Masės etalonas – 1 kg. Tačiau
masę galime išreikšti energijos E vienetais E=mc2. Praktiškai šiandien daugumai dydžių nustatyti 
pakanka vieno etalono ir trijų fundamentalių konstantų.  

Yra dydžių, kurie nustatomi susitarimu. Pvz., klasikinis dalykas – kairė-dešinė. Paaiškėjo, kad 
remiantis gamtos dėsniais galima objektyviai nustatyti, kur yra kairė, kur dešinė. Pagaliau, kodėl 
mūsų pasaulį sudaro medžiaga, o ne antimedžiaga. Biologai žino, kad molekulių aktyvumas 
priklausomai nuo jų susukimo krypties, skiriasi. Tai simetrija. Ji lemia gamtą aprašančių dydžių 
išsilaikymo dėsnius. Pvz., energijos tvermės dėsnis nusako kinetinės energijos (judėjimo energijos) 
virtimą potencine (konservatyvioji energija). Aiškinant mikropasaulio reiškinius nustatyta, kad 
energijos sąvoka yra susijusi su kūnu mase, pvz., termabranduolinės reakcijos. Judančio kūno masė 
turi priklausyti nuo judėjimo greičio. Jei didėjant kūno greičiui didės jo masė, tai jį greitinti bus vis 
sunkiau, priartėsime prie ribos, kuriai pasiekti reiks suteikti begalinę energiją. Jei reikia begalinių 
pastangų, vadinasi tai nepasiekiama riba. Tačiau pasirodo, kad tas nepasiekiamas greitis yra lygus 
šviesos greičiui vakuume. Tačiau, jei šviesa sklinda ”šviesos greičiu” reiškia ji nėra materiali, nes ji 
neturi rimties masės. Taigi kas yra masė. Niekas dar nežino. Už tai duotų Nobelio premiją.  

Impulso tvermės dėsnis nusako tai, kad procesai vyksta vienodos energijos erdvėje. Pvz., 
atatrankos reiškinys. Yra ir daugiau sudėtingų reiškinių pvz., termodinamika.  

Dar sudėtingesnė sistema yra tokia, kurios elementams suteikiamos nuo sąveikos priklausančios 
savybės, savarankiškos veiklos laisvė ar net protas. Taip sukurta chaoso ir nestabilumų teorija.  

Žmogus save suvokia erdvėje ir laike. Trys erdvės koordinatės, ketvirtas matmuo laikas. 
Judėjimas laike labai savotiškas, nes tai vienos krypties eismas be jokių sustojimų. O jeigu yra 
pasauliai, judantys skirtingai.  

Minėjome, kad minimalus atstumas, kuris gali būti eksperimentiškai suvokiamas yra 10-18 metro. 
Didžiausias atstumas, iš kurio yra gauti signalai yra apie 1029 metro. Nusakantys skaičiai 
nesuvokiami, nes pirmasis atstumas yra šimtamilijoninė atomo skersmens dalis, o antrasis – 
atstumas, kurį šviesa sklido keliolika milijardų metų.  

Taigi: 
Mikropasaulis 10-18 iki 10-10 
Mezopasaulis 



Makropasaulis 
Megapasaulis. 

Nėra aiškios ribos, skiriančios mikro, makro ir mega pasaulius. Mes suprantame Žemę kaip 
makro pasaulį, tačiau kaip Saulės sistemos elementas ji taip pat yra mega pasaulio dalis. Saulės 
sistemą sudaro 9 planetos. Žemė - kosminis kūnas Visatoje. Visatos sąvokos/besiplečiančios, 
susitraukiančios, pulsuojančios; nuo pirmojo Didžiojo sprogimo iki kito, Leptono ir fotonų 
vandenynas ir tt/- iš esmės skiriasi, tačiau pažinimas plečiasi, ši sąvoka yra patikslinta ir pagilinta. 
Labai sunku suprasti Visatos dydį ir jos ribas /Galaktika → Galaktikų sankaupos → Metagalaktika 
→ Visata /. Pvz., Nuo galaktikos šviesos centro pas mus sklinda 32 000 metų, nuo vieno jo krašto
iki kito - 100 000 metų, o kur yra kitos galaktikos ir jų sankaupos ?!

Saulės sistema šiandien yra gana gerai žinoma, tačiau jokiu būdu negalima teigti, kad ji yra 
visiškai ištirta, nepaisant to, kad erdvėlaiviai aplankė beveik visas planetas, iš arčiau parodė savo 
vaizdus ir palydovus. Istorinė patirtis rodo, kad suvokti Žemės planetos padėtį Saulės sistemoje 
nebuvo taip paprasta. Žmonija įveikė ilgą ir sunkų pažinimo kelią. Žinomiausi yra geocentriniai 
(Ptolemėjas) ir heliocentriniai (Nicolaus Copernicus) saulės sistemos modeliai. Mes žinome, kad 
Saulės sistemą sudaro žvaigždė ir devynios aplink ją skriejančios planetos /Merkurijus, Venera, 
Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas, Plutonas) ir kiti kūnai: asteroidai, planetiniai 
palydovai ir dirbtiniai palydovai, kometos ir kt. ant. Johanas Kepleris (1571-1630) nustatė, kad 
planetos aplink Saulę juda elipsėmis ir kad planetos periodo kvadratas yra proporcingas jos orbitos 
pusiau didžiosios ašies kubui. Saulės sistemoje Žemė yra trečioji planeta, skaičiuojanti nuo jos. 
Atstumai tarp planetų ir Saulės yra dideli, mums sunku suprasti, pvz., Jei erdvėlaivis skristų 30 km/s 
greičiu, jis nuskristų į tolimiausią Plutono planetą ir atgal per 14 metų. 

Taigi, nuo Saulės iki Plutono tolimiausia planeta yra 6 milijardai km. Žemės grupės planetos 
- Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas. Planetos milžinai - Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas.

Kaip atsirado Visata? Einšteino, Friedmano, Hablo ir kitų darbai parodė, kad Metagalaktika 
nuolat plečiasi, galaktikos tolsta viena nuo kitos. Taigi tai buvo pagrindinis kažko centras. Tai 
vadinama Didžiuoju sprogimu. Niekas nežino, kas egzistavo prieš Didįjį sprogimą. Sprogimo metu 
susidariusi energija virto atominėmis dalelėmis. Praėjus maždaug 1 milijardui metų po sprogimo, 
gravitacija traukė vandenilį ir helį į debesis, susidarė besisukantys dujų rutuliai ir atsirado pirmosios 
galaktikos ir žvaigždės. 



Geocentrinė sistema (https://www.britannica.com/science/geocentric-model) 

Papildomam skaitymui:  
https://www.britannica.com/science/Ptolemaic-system 



Koperniko sistema (https://www.britannica.com/science/Copernican-system) 

Papildomam skaitymui:  
https://www.britannica.com/science/Copernican-system 

Klausimai: 
1. Kas tai yra atskaitos sistema?
2. Koks yra Niutono laiko apibrėžimas?
3. Kas yra laiko strėlė?

Papildomam skaitymui  
https://plato.stanford.edu/entries/newton-principia/ 

https://www.youtube.com/watch?v=W-LYzPueH_k 


