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Целта на този градеж е да съпостави интуитивната представа за вселената с модерните
открития на физиката и да даде един поглед към света, за който повечето хора не подозират,
че съществува.

Завършването на гимназия бележи края на общообразователния етап от живота. По
закон всеки гражданин получава определено количество знания в разнообразни области от
науката, изкуствата, историята и филисофията, като по този начин се осигурява предаването на
колективното познание на нашата цивилизация на новите й представители. Целта на това
повърхностно, но всеобхватно, обучение е да даде представа на всеки човек за света и средата,
в която живее, както и какво е довело до тяхното състояние в момента.  Безспорно, физиката е
най-фундаменталната наука, която разкрива и систематизира основните природни феномени и
закони, валидни във всеки един момент и място във Вселената. Търсенето на отговор на
въпроси като „От какво сме направени”, „Защо небосвода изглежда по този начин” започва от
развитието на самосъзнание у хората. От древността е имало индивиди, чието любопитство (и
битово състояние) им позволява да разсъждават и тестват своите разсъждения. Най-
общоприетите техни прозрения запълват учебната програма днес. Но този процес
фундаментално се променя преди малко повече от век. Промяната е толкова дълбока, че
комуникацията между тези правещи откритията, и останалите се прекъсва. Линията, по която
се е движила науката, прави остър завой и новите концепции, и до днес трудно намират
място в учебниците по физика.

Всеки знае, че материята във вселената се състои от около стотина различни елемента,
както и, че всеки елемент  е представен от малка частица, наречена атом. Идеята за
елементите е изключително стара, макар че до сравнително скоро парадигмата е включвала
доста по-малко елементи (огън, вода, земя, въздух). Идеята за атома също не е нова, а идва от
древна Елада и учението на атомистите, които вярват, че всичко е направено от „неделими”
частици. Това са концепции, преминали през теста на времето и са в основата на нашата
представа за света. Техните корени са преди научната революция, която добавя математиката
и научния метод към чисто теоретичните хипотези на древните.  Макар това да носи много
повече открития, начинът на мислене не се променя, а продължава да се води от човешките
сетива. Законите за движението на Галилей и Нютон, които доминират представата за
пространство и време се базират на развитата ни интуиция от обкръжаващия ни свят- Света на
метъра, секундата, килограма.

Развитието на законите на термодинамиката, електричеството и магнетизма,
гравитацията, следват същата логика. Има феномен, който трябва да се обясни. Човек си
представя ситуацията, и я вписва в математически изрази, като формата им следва
ежедневната интуиция. Веднъж написани като математически формули, тези идеи водят до
резултати, които могат да се тестват. С този сякаш перфектен метод за два века хората успяват
да опишат и предвидят орбитите на небесните тела, да обединят електричеството , магнетизма
и светлината, да разпознаят елементите  и да задвижат двигателите на индустриалната
революция. Към края на деветнайсти век механиката на Нютон и Галилей предвижда



перфектно движението на материята (микроскопични билярдни топчета, които съставят
всичко), а четири елегантни уравнения описват електромагнитните феномени, включително и
светлината като електромагнитна вълна. Установена е интуитивната парадигма за
детерминистичността на вселената. Тоест, ако се знаят позицията и скоростта на елементите на
една система в определен момент, както и силите, които им действат, на теория развитието на
тази система може да се пресметне с абсолютна точност.

На прага на 20 в. остават няколко въпроса, на които класическата физика не успява да даде
отговор.

1. Всяко тяло излъчва електромагнитна радиация в непрекъсна спектър (излъчват се
вълни с всички честоти), чиято форма и максимален интензитет зависят от
температурата на тялото. Но ако се използва класическата статистическа физика,
формата на този спектър се различава коренно от експерименталните набюдения.

2. Много метали, подложени на електромагнитна радиация, отделят електрони. Но ако
електромагнитната вълна е с по-ниска честота от определена гранична стойност,
колкото и висок да е интензитетът на лъчението, електрони няма да се отделят.

3. Атомите са стабилни, въпреки че заряд, който изпитва ускорение (движи се в неправа
линия като орбита например) излъчва електромагнитна радиация и губи енергия
постоянно.

В отчаяние, Макс Планк вижда, че математически честотния спектър може да изглежда
правилно, ако енергията не е непрекъсната, а са позволени само определени нива,
равномерно разделени. Тази концепция е абсолютно нелогична и неинтуитивна, но дава
перфектно съвпадение между математическото описание и природния феномен. Тук започва
огромната промяна. Интуицията спира да води математиката, а математиката започва да
създава нова интуиция у търсещите истината, която не е отражение на света, който виждаме и
усещаме, а на едно по-фундаментално ниво. Невъзможно е това съвпадение между теория и
експеримент да е случайно, но защо е верен  постулатът, че енерията на една система е
квантувана?

Вторият въпрос е решен от Айнщайн. Обяснението е толкова просто, че се преподава в
училище, но философията и въпросите, които повдига този отговор, се подминават. Айнщайн
постулира, че светлината се състои от топчета, които той нарича фотони. Всеки фотон носи
енергия пропорционална на честотата на електромагнитната вълна. Електронът може да
взаимодейства с един от тези фотони, а ако фотонът има по-голяма енергия от тази,която крепи
електрона към материала, той ще се освободи. Колкото и да е силна радиацията, ако не е над
определена честота, електроните ще останат свързани към решетката. Това обяснение е
перфекно в простата си. Проблемът е там, че през 19 в. експерименти и теория успяват да
опишат и докажат вълновитя характер на светлината, а изведнъж като взаимодейства с
електрони, този характер се губи и светлината става частица. Основното разделение в
класическтата физика частица-вълна става неоснователно. За финален удар върху
класическата физика, константата на пропорционалност между енергията на фотоните и
честотата на електромагнитната вълна е същата, която е необходима на Планк да съгласува
своята теория с реалността, което потвърждава, че постулатата на Планк не е случаен
математически трик, а е фундаментално заложена в природата.



Третият въпрос е малко по-различен, тъй като не е куриозен физичен феномен, а се отнася
към градежните камъни на разнообразния свят. Според класическата парадигма, атомите не би
трябвало да съществуват. Това кара Нийлс Бор да въведе още няколко постулати: Електроните
в атома имат определени стабилни орбити, където не излъчват радиация, и движението им
може да се опише с класическите механични закони. Преминаването  от едно ниво на друго
става, когато електронът придобие (или отдели) фотон с честота равна на разликата на
енергиите между двете нива. А какво става с електрона между тези нива, е неопределено. Тези
постулати водят до квантизацията на друга основна величина, свързана с въртенето на обект
около точка: момент на импулса.

Следващата стъпка е, с изключително философско значение за това как трябва да се
възприемат електроните, а и останалите механизми, с които описваме материята (може би не е
случайност, че физикът, стигнал до това прозрение, първоначално е учил хуманитарни науки и
в частност философия). Айнщайн показва, че електромагнитната радиация може да се
разглежда както като вълна, така и като частица.  Луи Дьо Бройл заявява, че същото се отнася и
за материята. Тя може да се разглежда не само като частици, но и като вълни. Сравнявайки
величини, типични за частици, с величини описващи вълни, Дьо Бройл стига до същата
квантизация на момента на импулса. Орбитата на електрона трябва да побира точен брой
(1,2,3...) дължини на вълната на електрона, иначе ще попаднем във физически невъзможната
ситуация, в която вълната на електрона има различни стойности в един и същ момент и място в
пространството.  Оттук идва и квантизацията.

За да се опише материя с вълнови свойства, трябва да се забрави идеята за билярдни
топчета и всички интуитивни закони и правила, следващи от това и  да се определят онези
концепции, чиято валидност не е отречена от новите постулати. Това са законите за
електромагнитните вълни и законите за запазване на определни физически величини като
енергията. Шрьодингер записва, че сборът на кинетичната и потенциалната енергия дава
цялата енергия на системата, като използва езика на електромагнетизма, но замества
електромагнитната амплитуда с материална вълна. Това уравнение е крайъгълният камък на
новата научна парадигма Квантовата механика. Ако аналогията с електромагнетизма се
продължи, амплитудата на квадрат дава интензитета на вълната в пространството и времето, а
ако за интензитета на светлината се гледа като на фракцията от фотони на определено място от
общия брой фотони, то тази величина е вероятността фотонът да бъде намерен между две
точки в пространството. И ако фотонът е частицата на светлината, то вълновата функция на
елктрона дава вероятността електронът да се намира в определена част от пространството в
даден момент. Тази амплитуда на материалната вълна е разпространена навсякъде, като
формата ѝ зависи от потенциалната енергия. Това значи, че има вероятност една частица да
бъде засечена в част от пространството, където потенциалната енергия е по-голяма от цялата
енергия на частицата. Това е в абсолютен разрез с човешката интуиция, а оттам и с физиката на
Нютон. Горното твърдение е равносилно на  това една кола да се засили по баир със скорост,
недостатъчна да го изкачи, да изключи двигателя си, но да има вероятност да премине от
другата страна въпреки липсата си на енергия.

Ако система като електрона има енергийни нива, то всяко ниво отговаря на определена т.н.
вълнова собствена функция. В действителност една вълнова функция е съставена от различни
собствени фунции в определена пропорция. Това е валидно за всички физически величини.



Излиза, че физическата система съществува във всичките си възможни състояния
едновременно. Но когато се направи експеримент за измерване на някоя величина, системата
остава само в едно от тези състояния. Никой не може да каже с абсолютна точност кое от
тези състояния, но трябва да е едно от тях. Тоест, ако наблюдаваме системата, неизбежно я
променяме. Този факт също може да се обясни с квантизацията. Наблюдението не е безучастен
процес. Трябва поне един фотон или друг носител на енергия да се изпрати и след това да се
засече с изменени характеристики, за да се определи състоянието на системата. Но самото
взаимодействие на фотона със системата я променя.

Вернер Хайзенберг стига до заключението, след математическа обработка на идеята за
материалната вълна, че има заложена неопределеност в природата. Няма експеримент, който
да може с абсолютна точност да измери скоростта и позицията на определено тяло. Колкото
по-точно знаем скоростта, толкова по-неопределена  е позицията в пространството.
Същата обратнопропорционална зависимост споделят и други величини като енергията и
времето. Това няма нищо общо с качеството на експеримента.

Последните две заключения разкриват един свят на вероятности и възможности, а не
стриктно обособени частици и траектории. Всъщност пробабилистичността прави идеята за
електронни орбити в атома погрешна. Всяка орбита е функция в триизмерното пространство,
със стойност във всяка точка, а не просто в кръг. Тази стойност показва вероятността да се
намери електронът там, ако се направи експеримент с тази цел. По-голямата част от
вероятността е съсредоточена в класически дефинирания размер на атома, но електронът
може да се окаже на друга планета и все още да е свързан с ядрото. Разбира се шансът за това
е толкова малък, че ако всички атоми във вселента се наблюдават, ще е необходимо на
практика безкрайно дълго време да се види подобен феномен. В съвременната теория,
частиците се разглеждат по същия начин като електромагнитното поле – функции в
пространството.

Паралелно с квантовата механика се развива и друга теория, която обръща най-базисните
представи за времето и пространството: Специалната и Общата теория на относителността.
Първата се занимава с това как движението на обекти в една отправна система се наблюдава в
друга. До двадесети век Галилеевите трансформации дават връзката между инерционните
системи (системи без ускорение). В основата им е постулатът, че времето и пространството са
еднакви за всички наблюдатели независимо от тяхното движение. Така ако един влак се движи
със скорост А а човек върви във влака със скорост Б, то наблюдател на гарата ще измери
скоростта на човека като А+Б. Това е сякаш очевидно. Нашата интуиция и опит не ни позволяват
да си представим, че движението може да притежава друга форма. Фактът е обаче, че
скоростта на светлината във вакуум е природна константа. Тя не се мени от система на система.
Това означава, че ако влакът се движи със скоростта на светлината и човекът се движи със
скоростта на светлината, за наблюдателят на гарата човекът ще се движи също със скоростта на
светлината (а не С+С). За да е истина горното условие, времето и пространството трябва да са
различни в различните системи. Един метър от гледната точка на наблюдателя е по-къс от
метъра на движещия се. Също така времето тече най-бавно за обектът в движение. Това налага
цялостно преразглеждане на концепциите за време, разстояние, скорост, ускорение, енергия,
импулс и всички физични величини. Ако принципът за запазване на енергията остава
ненарушен, тогава към дефиницията за енергия трябва да се включи нещо, което преди се е



разглеждало абсолютно отделно – материята. Известната формула слага равенство

между маса и енергия.Когато тази идея се вкара в рамките на квантовата механика и всички
гореспоменати принципи и посулати, математическата манипулация води Пол Дирак до
невероятно умопрозрение. Релативистичното уравнение за цялостната енергия дава два
резултата. Единият положителен, а другият отрицателен.  В началото това се е считало за
математически куриоз, който няма физическа интерпретация. Дирак осъзнава, че
„отрицателната” енергия е заложена в природата. Квантовия характер на енергията позволява
да се разглежда като нива с определена стойност. Отрицателните нива са запълнени с материя,
а положителните са празни (или поне по-голямата част). Понякога едно ниво от отрицателна
енергия се освобождава от частицата си, която се прехвърля на положително ниво. Така се
получава частица от вакуума. Тя оставя след себе си празно място сред запълнени нива.
Аналогично, балонче въздух в чаша вода се разглежда като отделна частица в среда, а не като
празно място, заобиколено от водни частици. Така се ражда идеята за материя и анти-материя.
Когато материята се появи от вакуума, тя запълва ниво с положителна енергия и оставя след
себе си дупка в „морето” от отрицателна енергия – античастица. А вакуумът, синоним за празно
пространство в популярното си значение, е пълен с материя и анти-материя. Горните
прозрения са недопустими от интуитивното мислене, но математическата логика е довела
човечеството до тях. Това е типичен пример как науката се е отделила от ежедневието и
изисква сериозна база от познания, недостъпни от чисто житейски опит.

Ако в основата на материята, енергията, времето и пространството стоят фантастични и
коренно различни правила, остава въпросът защо възприемаме света по друг начин. Фактът, че
законите на класическтата физика описват нашата реалност с такава точност, означава, че в тях
има истина. Едно от правилата във всяка нововъведена теория е, когато величините достигнат
големи стойности (такива, каквито нашите сетива могат да възприемат) , теорията да се
доближава до Нютоновите закони. Въпреки това, човечеството знае, че на фундаментално
ниво детерминистичния характер на вселената става пробабилистичен. Вълната и частицата не
са физически обособени понятия, а допълващи се модели на естеството на материята и
енергията. Те са двете страни на една монета. Макар да са едно и също, в един момент може
да се види само едната страна. Въпреки че квантовата физика предвижда с невероятна точност
природните феноменти и ни позволява да ги използваме в бита си, смисълът на тази теория
все още ни убягва. Не е ясно как безкрайните възможности спадат до една единствена
реалност. Какво се случва с останалите еднакво възможни ситуации? Може би на тези въпроси
ще може да се отговори, когато погледът ни върху света се промени. Но докато новата
физична парадигма, достигната с логиката на математиката, не се обяснява на всички,
много малка част от обществото ще е развило интуицията необходима за по-нататъчно
надграждане.


