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Vložil/a Pavel Kábrt, Ne, 01/23/2011 - 20:00

Odpověď Daniel
Napsal uživatel Jakub Černý (neověřeno) dne Po, 01/24/2011 - 21:16.
Daniel napsal: "Přesto se všem bez rozdílu vzdělání nabízí otázka po smyslu celého jsoucna
a bytí. Proč je spíše něco než nic?
Proč tedy došlo k velkému třesku?
Proč se ve vesmíru objevili lidé, aby si mohli takovou otázku vůbec položit?"
Myslím, že je potřeba oddělit dvě odlišné roviny ... jedna rovina popisuje nehmotný svět a
druhou rovinou je nějaký svět uvnitř lidské mysli. Myslím, že na filozofické a niterné otázky
neměli odpovídat fyzici, stejně jako by duchovní neměli odpovídat na fyzikální otázky.
Já na smysl bytí mám nějaký svůj názor a je to můj subjektivní pocit.
Daniel napsal:"Vy říkáte, že na počátku velkého třesku byly všechny interakce sjednoceny a
jen gravitační interakce se zápornou hodnotou. Zajímalo by mě, kdy na počátku. Pokud to
bylo krátce po velkém třesku v Planckově čase, jak na tom byla gravitace za Planckovým
časem?
Jestliže byly tyto inflační síly sjednocené, jak se mohly samy od sebe oddělit na jednotlivé
síly?"
Je to něco co se zkoumá na urychlovačích částic, jako LHC v CERNu, nebo Tevatronu, tam
jsou simulovány počáteční podmínky hmoty několik sekund po velkém třesku a zjišťováno
působení částic. Tyto všechny 4 síly jsou neustále stejně, jen například Silná interakce má
myslím dosah 10na-15 m takže v současném vesmíru je hlavní hybnou silou gravitace,
která umožnule kolabovat hmotu, ale pokud stlačíme vesmír na miniaturní rozměry, v tu
chvíli začnou převládat ostatní síly a vliv gravitace je naprosto zanedbatelný.
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