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Šiame skyriuje jūs rasite: 

 Bendroji ir specialioji reliatyvumo teorija
 Kvantinė mechanika
 Mikrodalelės
 Didžiojo sprogimo teorija



Kodėl suvokiame pasaulį? Pasaulį suvokiame todėl, kad vyksta kūnų sąveika. Sąveiką 
nusako jėgos. Jėgų priežastys labai skirtingos. Kaip veikia jėgos – mįslių mįslė ir fizikos mokslo 
problema. Kūnai yra įvairūs todėl ir sąveikos įvairios. Surastos ir aprašytos keturios sąveikos. Dvi 
mums geriausiai žinomos: gravitacinė ir elektromagnetinė. 

Visuotinės traukos dėsnis (Niutonas) teigia, kad visi kūnai traukia vienas kitą jėga, tiesiai 
proporcinga jų masei ir atvirkščiai proporcinga atstumo tarp jų kvadratui.  

Dėsnis nusakantis elektromagnetinę sąveiką teigia, kad elektriniai kūnai veikia vienas kitą 
jėga, tiesiai proprocinga jų elektriniams krūviams ir atvirkščiai proporcinga atstumo tarp jų 
kvadratui. Ši sąveika laiduoja medžiagų ir atomų egzistavimą.  

Einšteinas atrado stimuliuotos emisijos dėsnį: jei šviesa medžiagą ir atomus gali sužadinti, 
tai ta pati banga privers sistemą išspinduliuoti tokią pačią bangą, jei ji sutrikdys jau sužadintą 
sistemą. Taip buvo atrasti mazeriai (Basovas, Taunsas ir kt.) vėliau lazeriai.  

Veikia ir kitos sąveikos: stiprioji ir silpnoji. Tai mikropasaulio sąveikos. 

Taigi, gamta nemėgsta tuštumos, o jeigu taip, tai: 
 visi kūnai juda, ir jie gali pakeisti judėjimą ar vienas kito atžvilgiu sustoti tik veikiant jėgai –

pirmasis ir antrasis Niutono dėsniai;
 jei kūnų neveikia papildoma jėga, jie stengiasi išplisti erdvėje – difuzijos procesas;
 jei kūnas negali judėti, tai jis turi bent jau nerimti vietoje, tai yra turi svyruoti apie pusiausvyros

padėtį. Tai reiškia, kad kūnai turi turėti bangines savybes. Tai patvirtina Heizenbergo
neapibrėžtumo principas ir de Broilio bangos. Pvz., elektroninis mikroskopas).

Anarchija – tvarkos motina. Panašus dėsnis buvo įrodytas N. Prigožino. Už tai gavo Nobelio
premiją. Jis įrodė, kad jei, sistema yra sužadintoje būsenoje, smarkiai nutolusioje nuo 
termodinaminės pusiausvyros, tai joje gali atsirasti nauja tvarka. Ši teorija apima chaoso teoriją, 
kitaip vadinamą nepusiausvyrąja termodinamika ir nestabilumų teorija. Pvz., aliejaus konvekcija 
perkaitintoje keptuvėje, sūkuriai kanaluose, medžiagos saviorganizacija, būrimas kavos tirščiais ir 
t.t.  

Specialioji ir bendroji reliatyvumo teorija 

Specialioji reliatyvumo teorija buvo sukurta 1905 – 1908 m. (Lorencas, Puankarė, 
Einšteinas). Pagal Galilėjaus-Niutono mechaniką kūnų judėjimo geričiai vienas kito atžvilgiu 
sudedami /sumuojami/ algebriškai. 1880 metų Maikelsono bandymai parodė, kad sklindant 
elektromagnetinėms bangoms greičiai nesumuojami. Pasirodo, kad šviesos signalo sklidimo greitis 
nepriklauso nuo šviesos šaltinio judėjimo greičio. Tai prieštaravo Galilėjaus tezėms. Tačiau ši 
teorija buvo plėtojama. Galilėjaus – Niutono mechanikoje reliatyvus buvo tik greitis. Klasikinėje 
mechanikoje erdvė ir laikas buvo nepriklausomi, reliatyvumo teorijoje tai vieninga visuma.  

Bendroji reliatyvumo teorija buvo sukurta maždaug po 10 metų. Šioje teorijoje įvestos tokios 
sąvokos kaip erdvės ir laiko baigtinumo-begalybės problema, materijos, judėjimo, erdvės ir laiko 
santykiai.  

Reliatyvumo principo raida 
Filosofiniu požiūriu reliatyvumas kokių nors reiškinių reiškia, jog nėra absoliučių, 

neįveikiamų ribų tarp jų. Galilėjus pirmasis nustatė mechaninio judėjimo reliatyvumą atžvilgiu 
rimties. Tokio pprincipo esmė – mechanikos dėsniai yra vienodos formos visose inercinėse 
sistemose, kitaip sakant visi mechaniniai procesai tokiose sistemose vyksta vienodai. Einšteino 



teorijoje kitaip – ne tik mechaniniai, bet ir visi fiziniai procesai inercinėse sistemose vyksta 
vienodai. Reliatyvumo principas veikia vieningai su kitais principais – šviesos greičio vakuume 
pastovumo principas, šviesos greičio nepriklausomumo nuo šviesos šaltinio principas ir kt. 
Santykiniais /reliatyviais/ pereinant iš vienos atskaitos sistemos į kitą yra ir kūnų matmenys, ir jų 
egzistavimo trukmė, įvykių laikas ir t.t.  

Bendroji reliatyvumo teorija teigia, kad gamtos dėsniai vienodai veikia ir inercinėse ir 
neinercinėse atskaitos sistemose. Tokia teorija jau nebegali naudotis Euklido geometrija, o naudojasi 
tokia, kuri sako, jog erdvė yra kreiva, veikiant traukos jėgoms, laiko tėkmės sulėtėjimui stipriuose 
gravitaciniuose laukuose. Visa tai veda prie gilesnio pasaulio pažinimo.  

Šiuolaikinis mokslas ir mistika 

20-ojo amžiaus mokslo sparti raida asocijuojasi su mistikos, iracionalizmo, okultizmo, 
ezoterikos plitimu. Mistinė sąmonė visuomet jungia savyje tikėjimą antagmtiškumu. Istoriškai 
mistika stipriausiai pasireiškė šamanizmo kulte. Šamanas – žmogus, kuris atlieka žynio, būrėjo ir 
pan. vaidmenį, meditacijos būdu galintis keliauti į kitą pasaulį. Manoma, kad meditacijos metu 
(ekstazės) užfiksuojami tie jutimo organų signalai, kurie paprastai ”praeina” šalia sąmonės. Bet 
kurie monotoniškai besikartojantys garsai gali sukelti specifinių smegenų centrų atsijungimą ir 
iššaukti haliucinaciją. Matymai gali sudaryti įspūdį, jog iš tikrųjų tai yra matoma. Tyrėjai mano, kad 
tai yra įsiskverbimas į sąmonės gelmes. Toks įsiskverbimas gali būti pasiekiamas įvairiais būdais, 
pvz., narkotikais.  

Vienas iš esminių socialinių mistikos šaltinių yra baimė. Vienas žmogus yra bejėgis prieš 
visuomenės ir gamtos jėgas. Socialiniame-psichologiniame lygmenyje tai turi baimės išraišką. Kitas 
šaltinis yra tikėjimas. Tikėjimas yra prigimtinis žmogaus poreikis. Kai kurios religijos, pvz., 
brachmanizmas, induizmas ir kt. yra grindžiamos gilia mistika. Įtakos turi ir individualus žmogaus 
kaip asmenybės tipas. Galima skirti tokius tipus: 
1. Absurdistas /gyvenimas apskritai neturi jokios prasmės, todėl gyventi tokiame pasaulyje, reiškia

gyventi blogyje/.
2. Veikėjai /mato gyvenimo prasmę pačiame gyvenime, supančioje realybėje/.
3. Kūrėjai /randa gyvenimo prasmę ieškodamas tos prasmės, kurdamas/.
4. Fantastai /artimiausi mistikai, ieškantys gyvenimo prasmės nerealiame pasaulyje, pirmenybę

teikiantis transcendentiniam pasaulio suvokimui/.
Mistikos plėtrai įtakos turi ir pats mokslas. Moksle plėtojasi pasaulėžiūrinis ir metodologinis

reliatyvizmas, nyksta riba tarp objekto ir subjekto, holistinis ir visuminis pasaulio suvokimas ir pan. 
Yra nemažai mokslininkų, kurie ieško analogų tarp šiuolaikinio pasaulio vaizdo ir mistinių Senovės 
Rytų pasaulio vaizdų. Atsiranda domėjimasis ekzopsichologija, plėtojama holografinė žmogaus 
mąstymo funkcionavimo koncepcija, reliatyvistinė kvantinė psichologija, Galaktikos proto hipotezė 
ir pan. Klasikinis europietiškas mokslas tokius dalykus laikė šizofrenija, tai šiuo metu mnaoma, kad 
tai reikalauja rimtos analizės. Netgi yra teigiama, kad fizika yra tik psichologijos šaka. Vis tik reikia 
atskirti objektyvų pažinimo turinį /faktai, dėsniai, principai, teorijos/ nuo jų pasaulėžiūrinio 
interpretavimo /filosofinio, religinio ir pan./. Sąmonė visuomet čia yra aktyvi. Vėlgi mes galime 
išvesti tris grandis 

Mokslas Tarpinė grandis Antimokslas 

Kvantinė fizika, reliatyvumo teorija sukūrė labai mums neįprastų dalykų. Suprantame, kad 
eksperimento rezultatai priklauso nuo paties eksperimento pobūdžio, naudojamų prietaisų, nuo 
paties eksperimentatoriaus. Prietaisai suvokiami ne kaip kažkas atskiro, bet neatskiriama tyrėjo 



dalis. Stebėtojas ir stebėjimo objektas sudaro neatskiriamą vienybę pažinimo sferoje. Yra daugybė 
įrodymų, jog žmogaus protas generuoja tam tikrą energetinį lauką, kuris daro poveikį /taip kaip 
elektromagnetinis laukas iškreipia vaizdą televizoriaus ekrane/. Vadinasi sąmonė generuoja 
biogravitacinį lauką.  

Kvantinė mechanika ir kvantinė fizika iš esmės susiformavo 20-ojo amžiaus pradžioje. Ją 
kūrė žymiausi to meto mokslininkai Plankas, Einšteinas, Boras, De Broilis, Heizenbergas, 
Šriodingeris ir kt. Pasaulis tarsi aprašomas statistiškai tikimybiškai. Jei makropasaulyje vyksta 
nenutrūkstami energijos mainai, tai mikropasaulyje tai vyksta griežtai nustatyta tvarka – porcijomis 
vykstantis spinduliavimas.  

Iki 19 a pabaigos smulkiausia materijos dalelyte buvo laikomas atomas. 1869 m 
Mendelejevo suformuluotas periodinis dėsnis paskatino tyrėjus manyti, kad atomų sandarą lemia dar 
smulkesnės dalelės. 1897 m anglų fizikas Tomsonas atrado elektroną – pirmąją elementariąją dalelę. 
1932 m atradus neutroną atrodė, kad medžiagos sandara iš esmės išaiškinta. Tuo metu žinomų 
dalelių – protono, neutrono ir elektrono – visiškai pakako, kad paaiškinti medžiagų sandarą ir 
savybes.  

Pamažu buvo aprašytas naujas materijos egzistavimo struktūrinis lygmuo. Tai sudarė sąlygas 
kietojo kūno fizikai plėtotis. Buvo paaiškinta metalų sandara, dialektrikai, puslaidininkiai, jų 
termodinaminės, elektrinės ir magnetinės savybės. Kvantinė mechanika paaiškino, kad žvaigždžių 
energijos šaltinis yra branduolinės reakcijos, vykstančios labai aukštose temperatūrose /šimtai 
miljonų laipsnių/.  

Kvantinė mechanika buvo pritaikyta fizinių laukų paaiškinimui. Suprastas fotonas – 
elektromagnetinio lauko dalelė, neturinti rimties masės.  

Kvantinė mechanika + specialioji reliatyvumo teorija = antidalelės 

Buvo išaiškinta, kad kiekviena dalelė turi ”dvynį” /kita dalelė, turinti kitokį krūvį, bet tą 
pačią masę/. Anglų fizikas Dirakas atrado pozitroną – elektrono antidalelę 1934 m.  

Šiek tiek vėliau buvo atrastas neutrinas. Eksperimentiškai nustatyta, kad vykstant 
radioaktyviajam ß skilimui iš atomo branduolio išlekia elektronai ar pozitronai, turintys skirtingą 
energiją. Bet gi energija niekur nedingsta ir iš niekur neatsiranda. Kur dar dalis energijos? Šveicarų 
fizikas teoretikas Pauli teigė, kad su elektronu /ar pozitronu/ išlekia dar kažkokia maža dalelė. Ji 
buvo pavadinta neutrinu. Jei išlekia pozitronas, kartu išlekia ir neutrinas, jei elektronas – išlekia 
antineutrinas.  
N → p + e + υe. Jei išlekia pozitronas ir neutrinas tai protonas virsta neutronu   p → n + e+ + υe. Šių 
dalelių nėra atomo branduolyje, jos gimsta neutrono virtimo protonu arba atvirkščiai procese.  

Kvantinė mechanika medžiagą ir lauką pradėjo nagrinėti glaudžiame sąryšyje. Kvantinė 
mechanika korpuskulinę ir banginę sampratas tarsi sulydo į vieną reiškinį. Heizenbergas įveda 
neapibrėžtumo principą, kuris sako, kad impulso sklidimo koordinatės lieka neapibrėžtos. Boras 
įveda papildymo principą, priešpastatydamas jį priežastingumo principui. Jeigu naudojame tikslų 
prietaisą dalelių koordinatėms matuoti, tai impulsas gali būti bet koks, vadinasi priežastinis ryšys 
neegzistuoja. Heizenbergas iškėlė nekontroliuojamos sąveikos principą /dalelės su prietaisu/.  

Kai kurių sąvokų principas 

Kyla klausimas ”Iš ko sudarytas protonas?”, Ar dalomas elektronas? Ar fotonas nedaloma ar 
sudėtinė dalelė? Ir kiti. Tačiau iš esmės analizuojant tokie klausimai netenka savo prasmės. Kai mes 



sakome, jog sistema sudaryta iš elementų, tai tarsi suvokiame, jog ji sudaryta iš mažesnių 
savarankiškų vienetų. Mikropasaulyje yra kitaip, mes sakome, kad dalelės virsta vienos kitomis 
įvairiausiuose sąveikos procesuose. Netgi tada, kai skyla dalelė, negalime teigti, kad gautos procese 
dalelės yra paprastesnės, kad jos įėjo į skylančios dalelės sudėtį. Kvantiniuose skilimuose 
”gimusios” dalelės turi didesnę masę, nei ”motininė” dalelė. Pvz., pi-mezonui skylant į 
protoną+neutroną šios poros dalelių masė gerokai viršija paties pi-mezono masę. Todėl daugelį šių 
dalelių ir vadiname ne paprastosiomis, o elementariosiomis. Tačiau jos pasižymi ir savita savo 
vidine struktūra. Laisva, nesąveikaujanti dalelė tik matematinė abstrakcija. Realios fizinės dalelės 
visuomet sąveikauja su vakuuminiais laukais, atiduodamos arba sugerdamos virtualias daleles. Apie 
kiekvieną mikrodalelę susidaro virtualių dalelių ”debesis“.  

Mikrodalelių įvairovė 

Šiuo metu žinoma daugiau kaip 400 elementariųjų dalelių. Kai kurios iš jų egzistuoja labai 
trumpą laiką. Vienos virsta kitomis, pvz., per savo gyvavimo laiką sugeba įveikti atstumą lygų 
atomo radiusui, 10-12 cm. Kai kurios elementariosios dalelės pasirodė yra sunkesnės net už kai 
kuriuos atomus.  

Klasifikuojant daleles galima įžvelgti tam tikrus mikropasaulio dėsningumus, suvokti ryšius 
tarp sąveikos formų: gravitacinės, elektromagnetinės, stipriosios ir silpnosios. Silpnosios sąveikos 
veikimo radiusas mažiau nei 10-15 cm.  Netgi silpna sąveika daug kartų viršija gravitacinę sąveiką. 
Kulono atostūmio jėga dviejų elektronų 1042 karto didesnė nei jų gravitacinės traukos jėga. Bet 
kuriuo atveju nuo dalelių masės priklauso sąveikos jėgos veikimo radiusas. Elektromagnetinė 
sąveika perneša fotonus (rimties masė=0), gravitacinė – gravitonus (kol kas eksperimentiškai 
nenustatytos dalelės, kurių rimties masė taip pat turi būti =0). Gravitacinė sąveika sukelia traukos 
efektą tarp vienodų dalelių, kitos sąveikos sukelia atostūmį tarp vienodų dalelių. Stipriosios sąveikos 
nešėjai atomo branduoliuose yra gliuonai. 

Mikropasaulio įvairovė realizuoja jo vienybę per dalelių ir laukų kintamumą. 

Dalelė + antidalelė = nauja dalelė. 

Adronai – sunkiosios dalelės, sudarytos iš trijų dalelių – kvarko, antikvarko ir juos 
jungiančio gliuono. Taip pat egzistuoja lengvosios dalelės leptonai.  

Mikropasaulis begalinis pažinimui. O kas toliau?  Toliau gali būti bet kas. 
 vargu ar mokslas kada nors tikrai pasakys kas ir koks yra mikropasaulis;
 alchemija → chemija  → kvantinė fizika /Rezerfordas – aš esu paskutinis alchemika, nes tikrai

vienus atomus galima paversti kitais/. Pvz., auksą galima pagaminti iš gyvsidabrio.
 Protonas yra nestabilus, praėjus tam tikram laikui suskyla į leptonus. Lakui bėgant visi atomų

branduoliai virs elektronais, neutrinais ir fotonais – o tai reiškia, kad organizuota medžiaga
išnyks. Dabar manoma, kad protono gyvavimo trukmė apie 1032 metų. Medžiaga ateityje ko gero
išnyks. Visos iš kvarkų sudarytos dalelės yra nestabilios, tik protono suskilimo faktas kol kas
nepatvirtintas. Visa tai yra pažinimo fronto linija.

Fundamentalioji sąveika arba fundamentalioji jėga – pagrindinė sąveika tarp dalelių, kuri negali 
būti paaiškinta kitų sąveikų požiūriu. Egzistuoja keturios fundamentaliosios 



sąveikos: gravitacinė, elektromagnetinė, stiprioji ir silpnoji. Kiekvienas stebimas fizikinis reiškinys 
gali būti paaiškintas šiomis sąveikomis. 
Pagrindinės jėgos apibūdinamos remiantis šiais keturiais kriterijais: dalelių rūšys, patiriančios jėgą, 
santykinė jėgos jėga, diapazonas, kuriame jėga yra veiksminga, ir dalelių, kurios tarpininkauja jėgai, 
pobūdis. 
Dabartinis fizinis pagrindinių jėgų aprašymas yra įtrauktas į standartinį dalelių fizikos modelį, 
kuriame apibūdinamos visų pagrindinių dalelių ir jų jėgų savybės. Grafiniai pagrindinių jėgų 
poveikio elementarių subatominių dalelių elgesiui vaizdai yra įtraukti į Feynmano diagramas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_interaction#/media/File:Particle_overview.svg 

Taigi atomas yra visuminė branduolinė elektroninė sistema. Atomo svarbiausias 
komponentas – branduolys. Atomo orbitoje skirtinguose energetiniuose lygmenyse yra išsidėstę 
elektronai. Esminiai atomų sąveikos tipai yra trys: 
1. sąveika su laukais ir dalelėmis, kurios metu kinta vidinė atomų struktūra (pvz., spinduliavimas ir

šviesos absorbavimas).
2. Atomų tarpusavio sąveika, kuri lemia medžiagų agregatinę būseną.
3. Cheminė sąveika, kuomet susiformuoja molekulės ir kiti cheminiai junginiai.

Kuo sudėtingesni atomai, tuo sudėtingesnė jų tarpusavio sąveika. Cheminė sąveika vyksta tik
atominiame lygyje, todėl atomą galima traktuoti kaip elementariausią cheminės sąveikos dalelę. Kita 
vertus cheminė sąveika yra ne kas kita kaip sąveika tarp atomų, o tai reiškia, kad šią sąveiką lemia 
atomų savybės.  



Molekulės – kitas medžiagos evoliucijos lygmuo. Tai kokybiškai kitas lygmuo. Šiuolaikinė 
gamtotyra molekulių judėjimą traktuoja kaip savarankiškų sistemų judėjimą. Kitaip sakant molekulę 
sudarantys atomai juda ne chaotiškai, o paklusta vidinei molekulės logikai.  

Šiuolaikinė chemija žino daugybę cheminių dalelių, kurios viena nuo kitos skiriasi savo sandara, 
sudėtingumu ir pan. Galima skirti tris materijos lygmenis: 

1) atominis lygmuo /elektriškai neutralūs atomai, jonai, izotopai ir pan./;
2) molekulinis lygmuo /molekulės, radikalai, molekuliniai jonai, joniniai radikalai ir kt./;
3) viršmolekulinis lygmuo /koloidiniai dariniai – micelės, molekuliniai kompleksai ir polimerų

makromolekulės/.

Kiekviename šių lygmenų cheminiai procesai sudėtingėja sudėtingėjant dalelėms. Biologinėse 
sistemose cheminės judėjimo formos kokybinė veiklos sfera tarsi baigiasi. Prasideda kitos 
sudėtingos transformacijos. 

Nuo fizikos ir chemijos link geologijos ir biologijos 

Cheminių ir fizikinių procesų ir transformacijų pasekmė – biologinė judėjimo forma. Tai 
galima pavaizduoti tokia schema. 

Fizikiniai sąveikos reiškiniai 
elementariųjų dalelių ir atomų 

branduolių lygmenyje 

Cheminis atomų ir molekulių 
judėjimas 

Fizikiniai atomo-molekuliniai 
procesai 

Gyvybė, biologinė baltyminių-
nukleininių sistemų judėjimo 

forma 

Geologiniai procesai 

Tai atspindi sudėtingą vystymosi procesą. Atomo-molekuliniame lygmenyje procesai itin 
sudėtingi, tarpusavyje sąlygoti. Geologinėse ir biologinėse sistemose visos judėjimo formos susiję 
vidiniais ryšiais.  

Aiškios ribos, skiriančios mikro, makro ir megapasaulius nėra. Mes Žemę suprantame kaip 
makropasaulį, tačiau, kaip Saulės sistemos elementas, ji yra ir megapasaulio dalis. Saulės sistemą 
sudaro 9 planetos. Žemė – kosminis kūnas Visatoje. Visatos sampratos /besiplečianti, besitraukianti, 
pulsuojanti; nuo pirmojo Didžiojo Sprogimo iki kito, leptonų ir fotonų vandenynas ir t.t.-/- iš esmės 
yra skirtingos, tačiau plėtojantis pažinimui ši samprata tikslinama ir gilinama. Visatos dydį ir ribas 
suvokti itin sudėtinga /Galaktika → galaktikų spiečiai → Metagalaktika → Visata/. Pvz., iš 
Galaktikos centro iki mūsų šviesa sklinda 32000 metų, nuo vieno jos krašto iki kito – 100000 metų, 
o kur dar kitos galaktikos bei jų spiečiai?! Saulės sistema šiandien pakankamai gerai pažinta, tačiau
jokiu būdu negalime teigti, kad ji ištirta visapusiškai, nepaisant to, jog kosminiai laivai aplankė
beveik visas planetas, parodė iš arti jų vaizdus ir jų palydovus. Istorinė patirtis liūdija, kad suvokti
Žemės planetos padėtį Saulės sistemoje nebuvo taip paprasta. Žmonija nuėjo ilgą ir sunkų pažinimo
kelią. Žinomiausi yra Geocentrinis (Ptolemėjo) ir Heliocentrinis (Mikalojaus Koperniko) Saulės
sistemos modeliai. Žinome, kad Saulės sistemą sudaro žvaigždė ir apie ją besisukančios devynios
planetos /Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas, Plutonas) ir
kiti kūnai: asteroidai, planetų palydovai ir dirbtiniai palydovai, kometos ir kt. Johanas Kepleris
(1571-1630) nustatė, kad planetos apie Saulę juda elipsėmis ir kad planetos apskriejimo orbita
periodo kvadratas yra proporcingas šios elipsės didžiosios pusašės kubui. Saulės sistemoje Žemė yra



trečioji planeta, skaičiuojant nuo jos. Atstumai tarp planetų bei Saulės yra dideli, mums sunkiai 
suvokiami, pvz., jei kosminis laivas skrietų 30 km/s greičiu, tai iki tolimiausios planetos Plutono 
orbitos ir atgal nuskrietų per 14 metų.  

Taigi, nuo Saulės iki Plutono, labiausiai nutolusios planetos yra 6 mlrd km. Žemės grupės 
planetos – Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas. Planetos gigantai – Jupiteris, Saturnas, Uranas, 
Neptūnas.  

Kaip Visata atsirado? Einšteino, Fridmano, hablo ir kt. darbai parodė, kad Metagalaktika 
nuolat plečiasi, galaktikos tolsta viena nuo kitos. Vadinasi, buvo kažkos pirminis centras. Tai 
vadinama Didžiuoju Sprogimu. Kas egzistavo prieš Didijį Sprogimą niekas nežino. Sprogimo metu 
sukurta energija virto atominėmis dalelėmis. Praėjus maždaug 1 mlrd metų po Sprogimo, gravitacija 
sutraukė vandenilį ir helį į debesis, susiformavo besisukantys dujų rutuliai, atsirado pirmosios 
žvaigždės ir galaktikos.  

Didžiojo Sprogimo įrodymai 

1. Šviesa nuo tolimiausių galaktikų iki mūsų keliauja milijardus metų, todėl mes matome,
kaip jos atrodė prieš tokį laiką.

2. Galaktikos tolsta nuo mūsų, o tai reiškia, kad kažkada viskas buvo susikoncentravę į
vieną vietą.

3. 1965 m. mokslininkai aptiko po sprogimo likusį reliktinį šiluminį spinduliavimą. , kuris
keliauja visomis erdvės kryptimis.

Visatos ateitis miglota. Vieni mano, kad ji plėsis, didės ir vės. Žvaigždės išnyks ir Visata 
taps šalta ir tamsi.  

Kiti mano, kad po daugelio metų gravitacija stabdys galaktikas taip, kad jos nustos plėstis. 
Po to gravitacija vėl trauks galaktikas vieną prie kitos. Visata trauksis iki vieno taško, medžiaga 
darysis vis karštesnė, kol susispaus iki būsenos vadinamos Didžiąja Krize. Viskas suirs ir tai bus 
Visatos pabaiga. Vėliau gali būti naujas Didysis Sprogimas ir susidaryti nauja Visata.  

Tačiau lieka klausimas, kaip Visata atsirado. Nuo senų laikų žinoma, kad niekas iš nieko 
neatsiranda. Bet kuris objektas gali atsirasti tik iš kitų objektų. Absoliuti tuštuma neegzistuoja. Jei 
nėra medžiagos, tai yra laukas, jei nėra lauko, tai egzistuoja jo fizinis vakuumas. Šiuolaikinė fizika 
vakuumą supranta kaip ypatingą materijos būseną, o ne absoliutų nieką. Pvz., elektromagnetinio 
lauko vakuumas tokia jo būsena, kurioje nėra fotonų.  

Taigi išlieka galioti materijos nesūkurimo ir nesunaikinimo principas. Jau XX a. pradžioje 
buvo žinomi masės tvermės, energijos tvermės, elektrinio krūvio, impulso tvermės ir kt. dėsniai.  

Šiandien mėgstama absoliutinti “juodosios skylės” sampratą. Tačiau šiandien aišku, kad jos 
nėra visiškai izoliuotos ir uždaros. Ilgą laiką buvo manoma, kad juodosios skylės tik sugeriantys 
objektai, kurių gravitacija tokia didelė, jog sulaiko net šviesos spinduliavimą. Tačiau šiandien 
nustatyta, kad juodosios skylės taip pat į supančią erdvę išspinduliuoja medžiagos ir antimedžiagos 
srautus, elektromagnetines bangas ir kt.  

Visatos “šiluminės mirties” teorija 

1960 m. vokiečių fizikas Klauzijus suformulavo antrąjį termodinamikos dėsnį, kuris sako, 
jog negrįžtamuose procesuose nuolat auga entropija /netvarka/. Iš to dėsnio buvo padaryta išvada, 
kad visos materijos judėjimo formos virs šilumine forma ir tolygiai pasiskirstys Visatoje. Tačiau 
akivaizdu, kad vyksta ne tik materijos skaidymo procesas, bet ir jos koncentracija kosmose. 
Manoma, kad juodosios skylės yra medžiagos ir energijos koncentratoriai, kurios sugeba tai grąžinti 
į supančią erdvę sprogimų būdu.  



Taigi, megapasaulis taip pat be galo sudėtingas. Pasirodo negalima sukurti išbaigtos teorijos, 
kuri paaiškintų visas skirtingas materijos egzistavimo formas. Jei tokia teorija būtų sukurta, tai 
mokslas netektų prasmės, viskas būtų paaiškinta. Pvz., kas galioja makropasaulyje, pasirodo 
negalioja elementariųjų dalelių pasaulyje. “Dalis mažiau už visumą” negalioja elementariosioms 
dalelėms.  

https://cz.pinterest.com/pin/194851121359996416/ 

Papildomoms studijoms:  

https://www.universetoday.com/54756/what-is-the-big-bang-theory 


