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ТИПИ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
У своєму розвитку людська цивілізація пройшла ряд стадій представлених нижче. Зараз будується так
зване інформаційне суспільство.

Полювання
і
збирання
можуть
забезпечити існування 1-2 людини на
квадратний
кілометр,
сільське
господарство - 40, а сучасне промислове
суспільство - 400.

2030-2050 р.
Космічна,
пост людська
епоха????
№

Технологічний уклад
(фаза)

1

Архаїчна (природна) фаза

2

Аграрна фаза

3

Індустриальна фаза

4

Постіндустріальна
(інформаційна) фаза

Індустріальні революції
1 фазовий перехід –
аграрна революція
2 фазовий перехід –
промислова революція
3 фазовий перехід
інформаційна революція (зараз)
4 фазовий перехід
кібернетична революція (скоро)
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ЗРОСТАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ

Найбільша
в
світі
держава
за
чисельністю населення - Китай, після
2025 р., можливо, його наздожене Індія, до
1991 року третім за чисельністю населення
був Союз Радянських Соціалістичних
Республік, після його розпаду третіми
стали США, які після 2006 р. мали 300
млн. чол. (більше ніж країни СНД),
Індонезія, Бразилія займають четверте і
п'яте місце за чисельністю населення,
Пакистан, Бангладеш, Нігерія, Росія
посідають шосте, сьоме, восьме і дев'яте
місця.
3
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ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ
•Людство викидає в атмосферу 30 млрд тон СО2 на
рік. Середній рівень вуглекислого газу в міжльодовикові періоди
в 1,45 рази більший, ніж в найхолодніші періоди льодовикових
періодів. Однак нинішній рівень, у свою чергу, в 1,45 рази
вищий, ніж у середньому в міжльодовикові періоди.
•Глобальне потепління - довгострокове підвищення середньої
температури
кліматичної
системи
Землі,
що
спостерігається протягом останніх більш ніж ста років,
основною
причиною
чого
є
людська
діяльність
(антропогенний фактор).
•Починаючи з 1850 року, в десятирічному масштабі, температура
повітря в кожне десятиліття була вище, ніж в будь-яке попереднє
десятиліття. З 1750-1800 р. людина відповідальна за підвищення
середньої глобальної температури на 0,8-1,2 °C. З огляду на
інерційності кліматичної системи, навіть в разі припинення
антропогенного впливу неминуче потепління ще на 0,6 °С.
Ймовірна величина можливого зростання температури
протягом XXI століття на основі кліматичних моделей
становить 0,3-1,7 °C для мінімального сценарію емісії
парникових газів, 2,6-4,8 °C для сценарію максимальної емісії.
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РУЙНУВАННЯ СВІТУ ДИКОЇ ПРИРОДИ

•Група з 145 вчених, які представляють 50 країн світу, 05.05.2019 р.
заявила про те, що руйнування дикої природи, викликане діяльністю
людини, є "безпрецедентним", а скорочення чисельності живих
організмів на Землі відбувається з дедалі більшою швидкістю,
повідомляється на сайті Міжурядової науково-політичної
платформи з біорізноманіття та екосистемних послуг (IPBES).
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ЗЕМЛЯ СМІТТЄЗВАЛИЩЕ???
•Велика тихоокеанська сміттєва пляма (англ. Eastern
Garbage Patch - Східний сміттєвий континент, або
Pacific Trash Vortex - Тихоокеанський «сміттєворот») скупчення сміття антропогенного походження в
північній частині Тихого океану. Він розташований
між 135°-155° західної довготи і 35°-42 ° північної
широти. На цій ділянці знаходиться скупчення
пластика і інших відходів, принесених водами
Північно-тихоокеанської системи течій. Точний розмір
області невідомий. Приблизні
оцінки площі
варіюються від 700 тис. до 1,5 млн км² і більше (від
0,41% до 0,81% загальної площі Тихого Океану).
Ймовірно, на цій ділянці знаходиться більше ста
мільйонів тон сміття.

За інформацією Світового банку, зараз від 3 млрд
городян за рік набирається 1,3 млрд тон відходів, а
до 2025 року ця цифра виросте на 70% - до 2,2 млрд
тон. В середньому щорічно Україна виробляє близько
17 млн тон сміття. На жаль, тільки 5% з цього обсягу
потрапляє в переробку. Решта 95% потрапляє на
звалища. За даними 2016 р., санкціоновані звалища в
Україні можна було порівняти з розмірами Кіпру, а
стихійні - цілої Бельгії.
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ЗЕМЛІ ЗАГРОЖУЄ ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА
•Міжнародна команда вчених у 2019 р. написала колективну доповідь щодо стану екології нашої планети.
Роботу назвали World Scientists ‘Warning of a Climate Emergency ("Попередження вчених з усього світу про
надзвичайний кліматичний стан"). Ініціаторами звернення вчених, опублікованого в журналі Bio Science, стали
професор Орегонського дослідного університету Вільям Ріппл і науковий співробітник Сіднейського університету
Томас Ньюсом. Підписали цю роботу 11 258 вчених зі 153 країн світу. Основна думка спеціалістів: "Землі
загрожує екологічна криза, і, якщо не вжити негайних заходів на глобальному рівні, людству не уникнути
"невимовних страждань".
•Доповідь написали на основі спостережень за людською діяльністю і її впливом на клімат протягом останніх 40
років. Зокрема аналізували кількість викидів вуглекислого газу, зростання чисельності населення, споживання
енергії та темпи вирубки лісів. До того ж розглядали точні цифри: зміни температури поверхні Землі, зміни
кислотності води в океані та танення льодовиків.
•Автори стверджують, що після підписання країнами Паризької кліматичної угоди, її все рівно не виконують.
Наприклад, лише 35 країн вживають заходів, які скорочують кількість викиду в атмосферу СО2. Це, до речі,
підтверджується теперішніми подіями, точніше температурою повітря на вулиці. Жовтень 2019 визнали
найтеплішим з початку метеорологічних спостережень.
•Кліматична криза тісно пов’язана з надмірним рівнем споживання. Основну відповідальність за історичне
зростання викидів несуть найбагатші країни світу. Вони мають найбільший рівень викидів парникових газів
на душу населення. Автори доповіді також зауважують, що Китай, Індія, США та Росія - країни, на які припадає
понад половину світового обсягу викидів. З них на план зменшення викидів парникових газів погодились, поки
що, тільки Китай та Індія. Росія не надала плану регулювання, а США взагалі захотіли вийти з Паризької угоди.
•Як негайні заходи щодо поліпшення ситуації вчені пропонують заміну викопного палива на відновлювані
джерела енергії, запровадження високих “вуглецевих податків”, відмову від споживання тваринної їжі
й вирубки лісів, а також перегляд економічної політики провідних країн світу в бік відмови від прагнення
до зростання ВВП.
•Але не все так плачевно, є і ноти оптимізму у доповіді екологів. "Ми натхненні, що нещодавно почався цілий
сплеск занепокоєння. Політики роблять заяви про надзвичайну ситуацію у сфері змін клімату. Школярі
страйкують. У судах ведуться розгляди справ про екоцид. Рухи громадян вимагають змін і влада багатьох
країн, штатів і міст реагує на них".
•28 листопада 2019 р. в Страсбурзі Європарламент прийняв резолюцію про "Надзвичайну ситуацію в області
клімату і навколишнього середовища в Європі і на планеті". Так само не вдалося домовитися за кінцевими
положеннями статті 6 Паризької кліматичної угоди. Тому механізми втілення цієї угоди досі залишаються
неповними, відзначають оглядачі.

•https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806
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ГОДИННИК СУДНОГО ДНЯ
•«Годинник Судного дня» (англ. Clock of Doomsday Clock) - проект журналу Чиказького університету «Бюлетень
наукових співробітників», започаткований в 1947 році творцями першої американської атомної бомби.
Періодично на обкладинці журналу публікується зображення символічного годинника, що показує без декількох
хвилин північ. Час, що залишився до півночі, символізує напруженість міжнародної обстановки та прогресу у
розвитку ядерного зброї. Сама північ символізує момент апокаліпсису - ядерного катаклізму або іншої причини
кінця відомого світу. Рішення про переведення стрілки приймає рада директорів журналу за допомогою
запрошених експертів, серед яких, зокрема, 18 лауреатів Нобелівської премії.
•За 70-річну історію проекту стрілки годинника міняли своє положення 23 рази, включаючи початкову
установку на сім хвилин в 1947 році. Під час Карибської кризи (1962 рік) світ був в двох кроках від ядерної війни.
Проте, оскільки криза була розв'язана дуже швидко (протягом 38 днів), годинник не встигли відкорегувати, і його
покази не змінилися. З 1960 і до 1963 року годинник показував сім хвилин (в 1963 році цей час було збільшено до
дванадцяти хвилин).
•Приводом для переведення стрілки умовного годинника вперед у 2018 р. (2 хв. до полуночі) стало зростання
напруженості в світі, особливо вчені підкреслили небезпеку триваючих ядерних випробувань Північною Кореєю.
Серед іншого до кінця світу людство неухильно наближає проблема кліматичних змін, відзначають вчені. 23
січня 2020 р. «Годинник Судного дня» офіційно переведено вперед ще на 20 секунд. Тепер він показує
23:58:20. Таким чином, до часу апокаліпсису залишилося всього 100 секунд. На даний момент це найближче до
півночі положення стрілок «Годинника Судного дня» за всю історію, з моменту його створення у 1947 році.
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ІНДУСТРІАЛЬНІ РЕВОЛЮЦІЇ
•Перша індустріальна (промислова) революція була обумовлена появою парових машин. Вона обплутала світ
інфраструктурою залізниць. Революційний процес йшов досить довго, винахід парових машин було зроблено
в XVII столітті але революція продовжувалася в деяких країнах і в XVIII, XIX століттях.
•Друга індустріальна революція була пов'язана з появою конвеєра і електрики. Вона створила масове
виробництво та мережу шосе і кабелів у всьому світі. Класичний приклад - це заводи "Форда".
•Третя революція - середина ХХ століття, пов'язана з появою електроніки та інформаційних технологій, що
автоматизували виробництво. Ця революція в значній мірі була пов'язана з цифровою революцією і
створенням інтернету. За прогнозами Дж. Ріфкіна, найближчим часом логіка інтернету буде перенесена на
енергетику та інші сфери життя. Третя індустріальна революція - це міріади малих джерел енергії від вітру,
сонця, води, геотермії, теплових насосів, біомаси. Кожна країна завдяки їм зможе стати енергетично
самодостатньою за умови, що ці розпорошені джерела виявляться пов'язаними між собою і взаємно
доповнюватися в межах континентальних мереж.
•Четверта революція - впровадження кібер-фізичних систем і персоналізованого виробництва. Вона поєднує
засоби виробництва і власне продукцію. Якщо зараз всі процеси виробництва контролює людина через
комп'ютер, то у четвертій промисловій революції продукт, який виробляється, сам може взаємодіяти з
верстатом, з конвеєром, з споживачем, а сам споживач може на це впливати. Один з елементів четвертої
промислової революції - кастомізація, можливість виготовляти продукт, необхідний конкретно вам, з
тими побажаннями, які ви хочете врахувати, і робити це максимально простим способом, взаємодіючі
безпосередньо з виробництвом, з конвеєром. Це перекреслює все ХХ століття, епоху масового виробництва,
масового штампування: людство переходить від масового виробництва до індивідуального. Тут же мова йде
про те, що ви, наприклад, просканувавши свою ногу, можете зробити черевик саме тільки для себе.

 Опанасюк А.С.
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ТРЕТЯ ІНДУСТРІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
•Починаючи з 2010 р. почався новий етап третьої індустріальної революції (Third Industrial Revolution).
•Третя індустріальна революція - це комплексна, глибока трансформація систем, структур, інститутів,
відносин і технологій, які радикально змінюють способи, механізми, зміст того, як люди організовують
виробництво, обмін, споживання, навчання, комунікації та відпочинок (Джеремі Ріфкін, Jeremy Rifkin).
•Третя індустріальна революція формується поєднанням наступних факторів:
•1) переходом на поновлювані джерела енергії (сонце, вітер, водні потоки, геотермальні джерела);

•2) перетворенням існуючих і нових будівель (як промислових, так і житлових) в міні-заводи з
виробництва енергії (за рахунок обладнання їх з сонячними батареями, міні- вітряками, теплов. насосами);

•3) розвитком і впровадженням технологій енерго-, ресурсозбереження (як виробничого, так і
«домашнього») - повною утилізацією залишкових потоків і втрат електроенергії, пари, води, будь-якого
тепла, промислових і побутових відходів та інших;
В 2010 р. Джеремі Ріфкін опублікував бестселер "Третя індустріальна революція". Він негайно був прийнятий Обамою, включений в комісію з індустріалізації
Америки. До неї увійшли співробітники Білого дому, керівники DARPA, IARPA, розвідки, найбільших корпорацій. Прочитав цей твір прем'єр Китаю Лі Кецян
розпорядився терміново видати 250 тисяч примірників і розіслати керівникам різних рівнів, запросив Ріфкіна в Пекін, призначив своїм консультантом. Серед клієнтів
10
Ріфкіна - Ангела Меркель, інші європейські лідери.
 Опанасюк А.С.

ТРЕТЯ ІНДУСТРІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
•4) переведенням всього автомобільного (легкового та вантажного) і всього громадського транспорту на
електротягу на основі водневої енергетики, а також розвитком нових економічних видів вантажного
транспорту, таких як дирижаблі, hyperloop, наземний та підземний пневмотранспорт та ін.;

•5) переходом від промислового до локального і навіть «домашнього» виробництва більшості побутових
товарів за допомогою розвитку технології 3D - принтерів;

•6) переходом від металургії до композитним матеріалам (особливо нано- матеріалів) на основі вуглецю,
а також заміною металургії на технологію 3D-друку на основі селективної лазерної плавки (SLM Selective Laser Melting);
•7) відмовою від тваринництва, переходом до виробництва «штучного м'яса» з клітин тварин з
використанням 3D - біопринтерів;
•8) переведенням частини сільського господарства в міста на базі технології «вертикальних ферм»
(Vertical Farm).
 Опанасюк А.С.
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ЧЕТВЕРТА ІНДУСТРІАЛЬНА
РЕВОЛЮЦІЯ (ІНДУСТРІЯ 4.0)
•Вперше концепцію Четвертої промислової революції, або «Індустрії 4.0», сформулювали на Гановерській виставці в 2011
році (Клаус Шваб, засновник і голова Всесвітнього економічного форуму), визначивши її як засіб підвищення
конкурентоспроможності обробної промисловості Німеччини через посилену інтеграцію «кіберфізичних систем», або
CPS, в заводські процеси. Концепція представлена світовому загалу у Давосі на економічному форумі 20.01.2016 р. Її
основою стала стаття Клауса Швабе в журналі Foreign Affairs, найбільш авторитетному журналі політичного і
економічного істеблішменту США.
•«Кіберфізичні системи» це комплекси, що складаються з природних об'єктів, штучних підсистем і контролерів.
Поняття введене у 2006 р. директором по вбудованим і гібридним системам Національного наукового фонду США Хелен
Джилл. Передбачається, що ці системи будуть об'єднуватися в одну мережу, зв'язуватися одна з одною в режимі
реального часу, самоналаштовутися вчитися новим моделям поведінки. Такі мережі зможуть вибудовувати виробництво з
меншою кількістю помилок, взаємодіяти з виробленими товарами і при необхідності адаптуватися під нові потреби
споживачів. Наприклад, виріб в процесі випуску зможе сам визначити обладнання, здатне зробити його. І все це в
повністю автономному режимі без участі людини. Таким чином, якщо автоматизація виробництва, що почалася в середині
XX століття, мала вузьку спеціалізацію, при якій системи управління розроблялися для кожної сфери і підприємства окремо і
не масштабувалися, то в основі нової технологічної революції буде лежати розвиток глобальних промислових мереж.

Потік
інформації
між
кібернетичним і фізичним світами.
Дані, які генеруються в фізичному
світі,
переносяться
в
кіберпростір для інтерпретації,
результати якої, в свою чергу,
впливають на фізичне середовище

 Опанасюк А.С.

12

КЛЮЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ
•Можна перерахувати ключові технологічні тенденції, що лежать в основі кібер-фізичних систем. Ізольовано вони вже
використовуються в різних сферах, але будучи інтегрованими в єдине ціле, вони змінюють існуючі відносини між
виробниками, постачальниками і покупцями, а також між людиною і машиною.
•Великі дані і аналітика - збір і всебічна оцінка даних з різних джерел, стане стандартом для прийняття рішень в режимі
реального часу.
•Автономні роботи - промислові роботи вже можуть виконувати досить складні операції, але системи комп'ютерного
зору дозволять роботам взаємодіяти один з одним і автоматично коригувати свої дії, причому люди зможуть
перебувати поруч з ними, впливати на них і це буде безпечно.
•Моделювання та симулятори - інженери вже використовують 3D-моделювання на стадії проектування продуктів або
процесів. В майбутньому, технології великих даних дозволять використовувати різні симулятори в режимі реального
часу. Наприклад, на стадії виробництва оператор зможе віртуально змоделювати фізичний процес з урахуванням наявної
сировини і людей, тим самим знизити час налаштування обладнання та підвищити якість.
•Хмарні обчислення - потрібно більш глибока системна інтеграція, як горизонтальна між постачальниками і клієнтами,
так і вертикальна між різними функціями та операціями. Створити платформи для спільної роботи і обміну даними
між територіально-розподіленими партнерами дозволяють хмарні технології.
•Інтернет речей - показники датчиків і сенсорів зазвичай потрапляють в централізовану систему управління виробничим
процесом і вже на цьому рівні приймаються рішення. Надалі, можливості які надають вбудовані системи, дозволять
пристроям спілкуватися один з одним і децентралізувати прийняття рішень. Наприклад, можна використовувати
радіочастотні мітки для напівфабрикатів, автоматизована виробнича лінія прочитавши мітку, сама прийме рішення (в
реальному часі) яку операцію застосувати до того чи іншого напівфабрикату.
•Інформаційна безпека - багато компаній використовують системи управління і виробництва, засновані на пропрієтарних
технологіях або не мають вихід в інтернет, але в міру розширення зв'язків з партнерами, використання відкритих
стандартів і протоколів, різко зростають ризики інформаційної безпеки. Для захисту промислових систем буде потрібен
не тільки якісний і безпечний зв'язок, але і системи управління обліковими записами і контролю доступу (Identity and
Access Management).
•3D-друк - 3D-принтери в основному використовуються для створення прототипів або окремих компонентів, надалі 3Dпринтер може широко використовуватися для виробництва невеликих партій спеціалізованих продуктів, його
конструктивні переваги і децентралізований характер виробництва, дозволить скоротити витрати на транспортування і
складські запаси.
•Доповнена реальність - технологія знаходиться в початковій стадії свого розвитку, але в майбутньому дозволить
працівникам прискорити прийняття рішень. Наприклад, працівник може отримати інструкцію як полагодити або
замінити зламану деталь у виробничій системі, коли він на неї дивиться через окуляри доповненої реальності.
 Опанасюк А.С.
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ТЕНДЕНЦІЇ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ

Останні 20-30 років темпи зростання сонячної
енергетики становили в середньому приблизно 25%.
Згідно із прогнозами в XXI ст. розвиток сонячної
енергетики залишатиметься основним серед усіх
альтернативних джерел. За оцінками до 2050 р.
сонячна енергія може забезпечити 20-25% світового
виробництва енергії, а до кінця XXI століття сонячна
енергетика повинна стати домінуючим джерелом
енергії з часткою, що сягає 60%.
Прогноз енергетичного балансу в світі до 2100 року.
 Опанасюк А.С.
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КВАНТОВА ФІЗИКА
Ви дійсно вважаєте, що Місяць існує
тільки коли ви на нього дивитеся?
А. Енштейн

•На мікрорівня світ описує квантова фізика.
•Квантова фізика - розділ теоретичної фізики, в якому вивчаються квантово-механічні та квантовопольові системи і закони їх руху. Основні закони квантової фізики вивчаються в рамках квантової
механіки і квантової теорії поля і застосовуються в інших розділах фізики. Всі сучасні космологічні
теорії також спираються на квантову механіку, яка описує поведінку атомних і субатомних частинок.
Квантова фізика зосереджена тільки на математичному описі процесів спостереження і
вимірювання.
•Основними поняттями квантової кінематики є поняття спостережності і стану. Основні рівняння
квантової динаміки - рівняння Шредінгера, рівняння фон Неймана, рівняння Ліндблада, рівняння
Гейзенберга і рівняння Паулі.
•Існує кілька різних еквівалентних математичних описів (подань) квантової механіки:
•За допомогою рівняння Шредінгера; За допомогою операторних рівнянь фон Неймана і рівнянь
Ліндблада; За допомогою операторних рівнянь Гейзенберга; За допомогою методу вторинного
квантування; За допомогою інтеграла за траєкторіями; За допомогою операторних алгебр; За допомогою
квантової логіки.
•Згідно з припущенням де Бройля, мікрооб'єкти мають як корпускулярні так і хвильові властивості.
•Рівняння Шредінгера призначене для опису особливостей руху квантових об'єктів в полях зовнішніх сил.
Найчастіше частинка пересувається крізь силове поле, яке не залежить від часу. Для цього випадку
записується стаціонарне рівняння Шредінгера:
•Розв'язання цього рівняння і є основне завдання квантової механіки. Стан будь-якого квантового
об'єкта є суперпозицією всіх можливих станів.
•На цей час в дослідах Юнга вчені досягли квантової суперпозиції молекули, яка складається з 2000
атомів. Ця молекула називається «оліготетрафенілпорфірін, збагачений фторалкілсульфанільними
ланцюгами».

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ
Інтерпретації квантової механіки - різні філософські погляди на сутність квантової механіки як фізичної теорії, що
описує матеріальний світ. Вони вирішують такі філософські проблеми, як питання про природу фізичної реальності і
способі її пізнання, про характер детермінізму і причинності, про сутність і місце статистики в квантовій
механіці. Квантова механіка вважається «найбільш перевіреної і найбільш успішної теорією в історії науки», але
консенсусу в розумінні «її глибинного сенсу» все ще немає.
Існує кілька інтерпретацій квантової механіки. Найбільш поширеними з них є:
«Ніяка» інтерпретація (Як висловився Девід Мермін: «Заткнись і рахуй!»)
Копенгагенська інтерпретація (підтримують 13% вчених)
Багатосвітова іинтерпрета́ція або інтерпретація Еверетта (4%)
Теорія де Бройля - Бома (4%)
Існують також малопоширені інтерпретації
Інтерпретація Блохінцева
Парадокс Вігнера
Об'єктивна редукція
Кішка одночасно і жива і мертва
Транзакційна інтерпретація
Інтерпретація Фока
Згідно з Копенгагенською інтерпретацією квантової механіки, одним з авторів якої був той же Бор, квантовий
стан об'єкта (у цьому випадку — корпускулярно-хвильовий дуалізм) порушується, коли він взаємодіє з атомами
вимірювального приладу. Простіше кажучи, спостерігач зупиняє суперпозицію, ляскаючи по руці однієї з двох сторін
монети, яка постійно обертається у повітрі. Найяскравіший приклад спостерігача - відкриття коробки з котом
Шредінгера, після чого ми можемо дізнатися, живий кіт або мертвий, адже до цього уявна тварина перебуває
у стані невизначеності або суперпозиції.
•Неповнота Копенгагенської інтерпретації проявляється у тому, що її автори не змогли пояснити, що саме можна
назвати процесом вимірювання і як конкретно спостерігач порушує квантову систему.
•Заповнити цю прогалину в теорії Бора в середині 1980-х спробували італійські фізики Джанкарло Гірарді, Альберто
Ріміні і Тулліо Вебер, які описали свою теорію об'єктивного колапсу хвильової функції (теорія ГРВ). Згідно ГРВ,
суперпозиція квантового об'єкта порушується спонтанно, і факт вимірювання тут не має ніякого значення.
Вчені припустили, що ймовірність колапсу суперпозиції буде збільшуватися при переході до макроскопічних систем.
Тобто чим більший об'єкт - тим більш ймовірно, що він буде перебувати у суперпозиції дуже короткий час, і
відразу ж перейде до однозначного стану. Ось чому люди та інші великі об'єкти перебувають лише в одному стані
у будь-який час, а елементарні частинки можуть проявляти описану вище суперпозицію. Перевірити теорію ГРВ
збираються вчені з TEQ (Testing the large-scale limit of quantum mechanics: міжнародна група вчених під керівництвом
фізиків з Університетського коледжу Лондона яка працює над пристроєм, який дозволить дізнатися, чому
порушується суперпозиція елементарних частинок і де розташована межа між квантовим світом і світом зі
звичними нам законами фізики), вимірюючи колапс хвильової функції в «макроскопічному експериментальному
пристрою». «Якщо фізики зможуть виміряти цей колапс в дії - це означає, що модель правильна. Можна сказати,
що на цьому моменті закінчується квантова механіка і почнеться класична механіка.

ПАРАДОКС ДРУГА ВІГНЕРА
•«У парадоксі друга Вігнера, сформульованому фізиком Юджином Вігнером, відбувається наступне: припустимо, що замість того
щоб самому спостерігати кішку Шрьодингера, Вігнер просить це зробити свого друга. Його друг відкриває ящик, бачить кішку і
потім повідомляє результати свого спостереження Вігнеру. На цьому етапі ми можемо говорити, що Вігнер тільки що
актуалізував реальність, яка включає в себе його друга і кішку. Тут є парадокс: чи була кішка жива чи мертва, коли друг Вігнера
її спостерігав, але до того, як він повідомив результат спостереження? Говорити, що коли друг Вігнера спостерігав кішку, її
стан не коллапсував, значить стверджувати, що його друг був у непритомному стані, поки Вігнер його не спитав - тобто
свідомість його друга не могла вирішити, жива кішка чи мертва, без спонукання з боку Вігнера».
•Але в 2018 році, фізики помітили, що останні досягнення в області квантових технологій дозволили відтворити тест друга
Вігнера в реальному експерименті. Іншими словами, з'явилася можливість створювати різні реальності і порівнювати їх в
лабораторії. Массіміліано Пройєтті з Університету Хериот-Ватт в Единбурзі і кілька його колег заявили, що вперше провели
цей експеримент: створили різні реальності і порівняли їх. І прийшли до висновку, що Вигнер мав рацію: ці реальності можуть
бути непримиренними наскільки, що неможливо прийти до єдиної думки про об'єктивні факти в експерименті.
•Спочатку уявний експеримент Вигнера починався з одного поляризованого фотона, який при вимірюванні може мати горизонтальну
або вертикальну поляризацію. Але перед вимірюванням, відповідно до законів квантової механіки, фотон існує в обох станах
поляризації одночасно - так звана суперпозиція. Вігнер уявив собі друга в іншій лабораторії, який вимірює стан цього фотона і
зберігає результат, тоді як Вигнер спостерігає здалеку. Вігнер не має інформації про вимірювання свого друга і тому змушений
припустити, що фотон і його вимір знаходяться в суперпозиції всіх можливих результатів експерименту. Вігнер може навіть провести
експеримент, щоб визначити, чи існує ця суперпозиція чи ні. Свого роду інтерференційний експеримент, який покаже, що фотон і
вимір дійсно знаходяться в суперпозиції. З точки зору Вігнера, це «факт» - суперпозиція існує. І цей факт свідчить про те, що
вимірювання не могло бути проведене. Але його друг з цим не погодиться, оскільки він виміряв поляризацію фотона і записав її.
Друг може навіть подзвонити Вігнеру і сказати, що вимір було зроблено (за умови, що результат не розкрито).
•Дві реальності суперечать одна одній. «Це ставить під сумнів об'єктивний статус фактів, встановлених двома
спостерігачами». В 2018 р Каслав Брукнер з Віденського університету знайшов спосіб відтворити «вігнеровского друга» в
лабораторії за допомогою методів, що включають заплутування безлічі частинок одночасно. Пройєтті виконав цей
експеримент реально у 2019 р. Вони реалізували розширений сценарій «друга Вігнера» в сучасному експерименті з шістьма
фотонами. Шість фотонів були заплутані, щоб створити дві альтернативні реальності - одну, що представляє Вігнера, а другу Вігнеровского друга. Друг Вигнера вимірює поляризацію фотона і зберігає результат. Потім Вігнер виконує вимір інтерференції, щоб
зрозуміти, чи знаходяться вимір і фотон в суперпозиції. Експеримент дав неоднозначний результат. Обидві реальності можуть
співіснувати, навіть якщо вони дають непримиренні результати, як і передбачав Вігнер. Це піднімає ряд цікавих питань, що
спонукають фізиків переглянути природу реальності. Ідея того, що спостерігачі можуть в кінцевому підсумку узгодити свої
вимірювання в якійсь фундаментальній реальності, заснована на кількох припущеннях. По-перше, універсальні факти дійсно існують
і спостерігачі можуть про них домовитися. Але є й інші припущення. Одне з них полягає в тому, що спостерігачі вільні робити будьякі спостереження, які захочуть. І ще одне: вибір, який робить один спостерігач, не впливає на вибір інших спостерігачів. Це
припущення фізики називають локальністю. Якщо існує об'єктивна реальність, з якою всі можуть погодитися, всі ці припущення
будуть вірними. Але результат Пройєтті і його колег передбачає, що об'єктивної реальності не існує. Іншими словами,
експеримент передбачає, що одне або більше припущень - про те, що існує реальність, з якою ми погодимося; що є свобода
вибору; або про локальність - має бути невірним. «Науковий метод заснований на фактах, встановлених шляхом багаторазових
вимірювань і узгоджених повсюдно, незалежно від того, хто їх спостерігав». Однак Proietti and co. в своїй статті підривають цю
ідею, можливо, смертельно.

ЕКСПЕРИМЕНТИ З ВІДКЛАДЕНИМ
ВИБОРОМ (КВАНТОВОЇ ГУМКИ)
•Експеримент квантової гумки - це інтерференційний експеримент, який
демонструє деякі фундаментальні аспекти квантової механіки, включаючи квантову
заплутаність і принцип додатковості. Експеримент квантового гумки на двох
щілинах має три стадії:
•1. Експериментатор відтворює дослід Юнга, обстрілюючи фотонами пластину з
двома щілинами і реєструючи інтерференційну картину на екрані детектора.
2. Експериментатор спостерігає, через яку щілину проходить кожен фотон і
демонструє, що після цього інтерференційна картина зруйнована. Ця стадія показує,
що наявність детекторів викликає руйнування інтерференційної картини.
Тобто якщо ми спробуємо зрозуміти, через яку щілину проходить частинка, то
при спробі встановити цей факт фотони миттєво починають вести себе, як
частинки і перестають інтерферувати самі з собою. Частинки практично
«відчувають» наявність детектора у щілин, тобто факт спостереження змінював
властивості фізичної системи!!!! При цьому, інтерференція відбувається не тільки з
фотонами або електронами, а навіть з досить великими за квантовими мірками
частинками. Для руйнування когерентності станів і зникнення інтерференційної
картини має значення виключно принципова наявність інформації, через яку з
щілин пройшла частинка - а хто її отримає, і чи отримає, вже не важливо.
Важливо тільки, що таку інформацію принципово можливо отримати. Якщо
інформація про обраний шлях слідування фотонів «зтирається» (фотон чи
електрон якимось чином помічаються а потім ця мітка знімається),
інтерференційна картина відновлюється. (Замість видалення або відкату всіх змін,
внесених в фотони або їх шлях, в цих експериментах зазвичай виробляють ще одну
зміну, яка приховує вироблені раніше).
Основний результат експерименту полягає в тому, що не має значення, був процес
стирання виконаний до або після того, як фотони досягли екрану детектора.

http://docplayer.ru/65183434-Myslennye-eksperimenty-s-otlozhennym-vyborom-i-ih-realizacii.html

КВАНТОВА ЗАПЛУТАНІСТЬ
•Світ навколо нас локальний - інакше кажучи, для того щоб якийсь далекий об'єкт змінився, він повинен провзаємодіяти
з іншим об'єктом. При цьому ніяка взаємодія не може поширюватися зі швидкістю швидше світлової: це і робить
фізичну реальність локальною. Але в квантовому світі локальність порушується.
•Найбільш знаменитим з парадоксів світу елементарних частинок можна назвати принцип невизначеності Гейзенберга, згідно
з яким неможливо точно визначити величину обох «парних» характеристик квантової системи. Положення в просторі
(координата) або швидкість і напрямок руху (імпульс), струм або напруга, величина електричної або магнітної компоненти
поля - все це «взаємодоповнюючі» параметри, і чим точніше ми виміряємо один з них, тим менше визначеним стане
другий.
•Всі відомі експерименти, непрямі і прямі спостереження і розрахунки вказують, що принцип невизначеності є наслідком
фундаментальної недетерменірованності нашого світу. І знову ми приходимо до нестиковки масштабів і рівнів реальності:
там, де існуємо ми, все цілком ясно: якщо розтиснути пальці і відпустити яблуко, воно впаде, притягнуте гравітацією Землі.
Але на рівні більш глибинному (квантовому) причин і наслідків попросту немає, а існує лише танець ймовірностей.
•Заплутаними називають 2 частинки, які з'явилися в результаті однієї події, і, перебуваючи на будь-якій відстані одна від
одної, мають взаємопов'язані властивості таким чином, що зміни будь-якого параметра одного члена заплутаної пари дуже
швидко впливають на цей же параметр іншого фотона, навіть, якщо він знаходиться на іншому краю всесвіту. Сучасні
експерименти свідчать, що ця швидкість принаймі у 100 000 разів швидша за швидкість світла!!! Щоб створити
заплутану пару фотонів, фотон пропускається через кристал бета-бората барію (BBO), який перетворює одиничний
фотон в пару заплутаних фотонів зниженої частоти, сигнальний і холостий, які летять в різні боки. Квантова
заплутанысть може використовуватися у квантових обчисленнях, криптографію, квантовій телекомунікації.
Поль-Антуан Моро (Paul-Antoine Moreau) з колегами
з Університету Глазго (Шотландыя) розділили пари
заплутаних фотонів, один з яких направили крізь
рідкий кристал, що грав роль просторового
модулятора світла і зраджував фазу фотонів, а
інший - відразу на детектор. Камера зафіксувала
зображення всіх фотонів в момент, коли вони
зазнавали одні і ті ж перетворення, хоча і були
розділені в просторі. Тобто в момент квантової
заплутаності.

КВАНТОВА ПЕРЕВАГА GOOGLE
•Квантовий комп'ютер - обчислювальний пристрій, який використовує явища
квантової суперпозиції і квантової заплутаності для передачі і обробки даних.
•Ідея про квантові обчислення була висловлена Юрієм Маніним в 1980 р. Одна з перших
моделей квантового комп'ютера була запропонована Річардом Фейнманом в 1981 р.
Незабаром Пол Бениофф описав теоретичні основи побудови такого комп'ютера.
Необхідність в квантовому комп'ютері виникає тоді, коли ми намагаємося
досліджувати методами фізики складні багаточастинкові системи, подібні
біологічним. Простір квантових станів таких систем зростає як експонента від числа n
складових їх реальних частинок, що унеможливлює моделювання їх поведінки на
класичних комп'ютерах вже для n = 10. Тому Візнер і Фейнман висловили ідею побудови
квантового комп'ютера. Квантовий комп'ютер використовує для обчислення не
звичайні (класичні) алгоритми, а процеси квантової природи, так звані квантові
алгоритми, що використовують квантові ефекти, - такі як квантовий паралелізм і
квантова заплутаність. Експерти розрахували, що створення квантового комп’ютера
потужністю у 300 кубітів буде відповідати класичному комп’ютеру з кількістю
бітів, що дорівнює кількості атомів у Всесвіті (91-значне число). У листопаді 2017 р.
вчені IBM успішно побудували і випробували прототип процесора з 50 квантовими
розрядами. У січні 2018 р. виконавчий директор компанії Intel Брайан Кржаніч повідомив
про створення надпровідного квантового чіпа під кодовим ім'ям «Tangle Lake», що має
49 кубитів. Intel веде розробки квантових комп'ютерів за двома напрямками: створення
пристроїв на надпровідниках і кремнієвих чіпів з «спіновими кубитами». У березні 2018
р. компанія Google оголосила, що їй вдалося побудувати 72-кубітний квантовий
процесор Bristlecone, що має низький відсоток помилок в обчисленнях. Компанія
стверджує, що вони досягли «квантової переваги». Для того щоб квантовий
комп'ютер міг вирішувати завдання, недоступні для «звичайних» комп'ютерів,
потрібне дотримання наступних умов: до його складу має входити не менше 49
кубітів, «глибина» (circuit depth) повинна перевищувати 40 кубітів, а ймовірність
помилки в двохкубітному логічному елементі повинна бути не вище 0,5%. У 2019 р.
інженери Google створили квантовий комп'ютер який за 3 хв може виконати
обчислення, на яке найшвидшому суперкомп'ютеру в світі знадобиться 10 тис років.
 Опанасюк А.С.
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ЧОТИРИ ТИПИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ
ВЗАЄМОДІЙ
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ПЯТА ФУНДАМЕНТАЛЬНА
ВЗАЄМОДІЯ???
•П'ята сила чи п'ята фундаментальна взаємодія - гіпотетична
фундаментальна взаємодія, яка може бути пов'язана з темною
матерією і / або з темною енергією. П'ята сила не входить в Стандартну
модель елементарних частинок, яка враховує чотири фундаментальні
взаємодії - гравітаційну, електромагнітну, сильну і слабку ядерні
взаємодії.
•Можливою частинкою-переносником п'ятої сили може бути
гіпотетична субатомна частинка запропонована Аттілою Краснахоркаі - це
протофобний бозон масою близько 17 МеВ. Ця частинка була
запропонована для пояснення аномальних кутів, які неодноразово
спостерігалися в продуктах розпаду атомів берилію-8 з 2015 року. Також
вона спостерігалася ще раз в листопаді 2019 року, тією ж групою
дослідників, але в іншому експерименті в стабільних атомах гелію.
•В 2016 році у журналі Physical Review Letters, група угорських дослідників
описала вивчення поведінки інтенсивного пучка протонів на тонких
літієвих мішенях. У статті передбачалося існування нової гіпотетичної
субатомной частинки - легкого нейтрального ізоскалярного бозона масою
16,70 ± 0,35 МеВ, що в 32,7 рази більша за масу електрона, в 56 разів
менша маси протона, і в 7500 разів менша за масу бозона Хіггса. На
честь округленої маси частинки в 17 МеВ вона була названа Х17.
•Дослідники стверджують, що експеримент 2019 р. підтверджується з
високою статистичною значущістю в 7,2 σ, тобто ймовірність
випадковості аномалій становить один шанс на 10 трильйонів, що
посилює аргумент на користь існування частинки X17 в порівнянні з
експериментом з берилієм-8.
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ЧОРНІ ДІРКИ
Здоровий глузд - це забобони, які
складаються у віці до вісімнадцяти років
А. Ейнштейн
Існування ЧД випливає із ЗТВ, зокрема із розв'язку Шварцшильда
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Гравітаційний радіус (радіус Шварцшильда)
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З рівняння випливає, що жодна сила в природі за цим радіусом не може
компенсувати гравітаційну. В результаті тіло стискається до дуже
малих розмірів, а його густина досягає неймовірних значень. Такий
об'єкт називають ЧД оскільки випромінювання від нього до спостерігача
не надходить. Справа у тому що перша космічна швидкість для такого
обєкта більша швидкості світла

  Rg  c

Околиця Стрільця А*
Графічна ілюстрація викривлення простору - часу під дією матеріальних тіл одне з основних передбачень
загальної теорії відносності. Зліва - невеличка воронка, яка утворилася під дією Сонця; в центрі викривлений простір-час більш масивної нейтронної зірки; справа - глибока воронка без дна – чорна
дірка. Надмасивні чорні дірки знаходяться у центрі всіх галактик, в центрі нашої знаходиться чорна
дірка яка отримала назву Стрільця А.
 Опанасюк А.С.

ФОТО ЧОРНОЇ ДІРКИ
Насправді побачити чорну дірку неможливо, оскільки ці надважкі об'єкти є
буквально невидимими і поглинають будь-які види електромагнітного
випромінювання. Тому вчені отримали зображення тільки її обрисів так званого горизонту подій. Тим не менш, це одне з найгучніших
наукових відкриттів не тільки в 2019-му, але і в цілому за всю історію
наукових досліджень.
Горизонт подій - це умовна лінія за зовнішніми кордонами чорної діри,
після якої будь-яке світло, що потрапляє туди, назавжди зникає з
нашого поля зору.
Прорив стався завдяки роботі восьми телескопів проекту Event Horizon
Telescope (EHT) або «Горизонт подій», які останні кілька років
досліджували найближчі до Землі чорні дірки. Вчені аналізували дані про
спостереження за надмасивними чорними дірками в галактиці M87 і
Стрілець А* в галактиці Чумацький шлях, які розташовані на відстані
приблизно в 55 млн і 26 тис. світлових років від Землі відповідно. Після
розшифровки близько 500 терабайт даних на початку квітня 2019 р.
керівники проекту EHT вперше показали фотографію відображення
горизонту подій чорної діри в центрі галактики M87 в сузір'ї Діви.
«Сфотографувати тінь, яку відкидає горизонт подій чорної діри - це все
одно, що сфотографувати DVD-диск на поверхні Місяця з Землі» говорить астрофізик з Університету Арізони Дімітріос Псалтіс.
Відображення горизонту подій демонструє викривлене світло і все
навколишнє середовище, яке поглинає чорна діра, в прямому сенсі
змінюючи відомі людині закони фізики.
Фото чорної дірки в центрі галактики M 87
масою 6,5 млрд С. Для порівняння наведена
сонячна система
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ВИЯВЛЕННЯ ГРАВІТАЦІЙНИХ ХВИЛЬ

Принцип детектування

Існування гравітаційних хвиль вперше було передбачено в 1916 р. А.
Ейнштейном на підставі загальної теорії відносності (ЗТВ). Ці хвилі є
коливаннями простору, що поширюються в часі зі швидкістю світла.
Гравітаційні
хвилі
були
зареєстровані
з
використанням
інтерферометра Майкельсон. При цьому проблему виходу на
оптимальний рівень чутливості, використання плечей у сотні кілометрів
вдалося вирішити введенням в кожне плече детектування резонаторів
Фабрі - Перо, які примножують довжину пробігу променів і дозволяють
вкоротити плечі. Найбільш чутливими побудованими детекторами були
установки колаборацій LIGO (два інтерферометри з плечима по 4 км, США)
і VIRGO (один інтерферометр з плечима по 3 км, Італія).
Подвійні системи масивних об'єктів, наприклад нейтронних зірок або
чорних дір, постійно випромінюють гравітаційні хвилі. Випромінювання
поступово скорочує їх орбіти і в кінцевому рахунку приводить до їх
злиття, що породжує в цей момент особливо потужну гравітаційну
хвилю, яку здатні зареєструвати детектори гравітаційних хвиль.
Сигнал злиття двох чорних дірок був зареєстрований 14 вересня 2015 р. в
9:50:45 двома детекторами LIGO: спочатку в Лівінгстоні, а через 7 мс в Хенфорді, в області максимальної амплітуди сигналу (0,2 секунди)
комбіноване відношення сигнал-шум склало 24:1. Подія отримала
позначення GW150914. Форма сигналу співпадає з прогнозами ЗТВ для
злиття двох чорних дірок масами 365 і 294 сонячних. Чорна дірка, що
виникла, має масу 624 маси Сонця. Енергія, що виділилася в процесі
злиття еквівалентна 30,5 сонячних мас. Про відкриття було оголошено 11
лютого 2016 р. За експериментальне виявлення гравітаційних хвиль в
2017 р. була присуджена Нобелівська премія з фізики. В цілому на цей час
LIGO і Virgo детектували вже 16 гравітаційних хвиль: джерелами 13 з
них були злиття чорних дірок, джерелами двох - злиття нейтронних зірок, і
однією, можливо, злиття чорної дірки і нейтронної зірки (26.04.2019 г. ).

Перший зафіксований гравітаційно-хвильовий сигнал
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КРОТЯЧІ НОРИ
«Кротяча нора (червоточина)» - це розв'язок рівнянь поля в загальній теорії відносності Альберта Ейнштейна, яке
нагадує тунель між двома чорними дірками або іншими точками в просторі-часі. Такий тунель забезпечив би
найкоротший шлях між його кінцевими точками.
ЗТВ свідчить, що для існування прохідною «кротячої нори» необхідно, щоб вона була заповнена екзотичною
матерією з негативною густиною енергії, що створює сильне гравітаційне відштовхування і перешкоджає
схлопуванню нори. Розв'язок типу «кротячих нор» виникає у різних варіантах квантової гравітації, хоча до
повного дослідження питання ще дуже далеко. Область поблизу самої вузької ділянки кротовини називається
«горловиною». «Кротячі нори» діляться на «внутрішньосвітові» (англ. Intra-universe) і «міжсвітові» (англ. Interuniverse). Розрізняють також прохідні (англ. Traversable) і непрохідні кротовини. До останніх відносяться ті тунелі,
які коллапсують занадто швидко для того, щоб спостерігач або сигнал (що мають швидкість не вище світлової)
встигли дістатися від одного входу до іншого. Класичний приклад непрохідною кротовини - міст Ейнштейна Розена в максимально розширеному просторі Шварцшильда, а прохідною - кротовини Морріса - Торна.
Прохідна внутрішньосвітова «кротяча нора» дає гіпотетичну можливість подорожей у часі. Машина часу, яка
використовує прохідну червоточину, гіпотетично буде працювати наступним чином: один кінець червоточини
прискорюється до швидкості близької до світлової, можливо, за допомогою якоїсь просунутої установки, а потім
повертається у вихідну точку. Інший спосіб полягає в тому, щоб взяти один вхід в червоточину і перемістити його в
гравітаційне поле об'єкта з більшою гравітацією, ніж другий вхід, а потім повернути його в положення поруч з
другим входом. Для обох цих методів уповільнення часу приводить до того, що для зовнішнього спостерігача кінець
червоточини що переміщується старішає менше або стає "молодший" нерухомого кінця. Машина часу на основі
червоточини є теоретичним мостом між паралельними всесвітами у багатосвітовій інтерпретації
квантової механіки. Також «кротячі нори» гіпотетично можуть створювати можливість для міжзоряних подорожей
як всередині нашого всесвіту так і за його межі.

Якщо існує квантова
піна в ній можливе
самовільне виникнення
червоточин

МЕГАСВІТ
Немає такої великої речі, якої не
перевершила б величиною ще більша. Немає і
речі настільки малої, в яку не вмістилася б
ще менша
Козьма Прутков

Вивченням навколишнього світу у мегамасштабах займається наука, яка називається космологією.
Космологія – розділ астрономії, що описує найзагальніші властивості навколишнього Всесвіту у
цілому.
Основним методом наукового дослідження загальних закономірностей розвитку Всесвіту у сучасній
космології є метод побудови космологічних моделей.
Побудувати модель Всесвіту - означає визначити, як змінюються з часом t його параметри: густина,
температура та відстані між довільно взятими точками.
Становлення сучасної космології пов’язують з розробленням А. Ейнштейном ЗТВ (1907-1917 рр.). Ця
теорія вперше в історії фізики дозволила описати Всесвіт у цілому. У рамках ЗТВ Ейнштейн зробив
спробу побудувати модель статичного (стаціонарного) однорідного Всесвіту, тобто Всесвіту, для якого
тиск (Р) і густина матерії () у всіх точках простору є сталими величинами, що не залежать від часу.
Однак виявилося, що при будь-яких значеннях Р>0 і >0 рівняння ЗТВ не сумісні з уявленнями про
статичний Всесвіт, оскільки гравітаційні сили у такому Всесвіті є нескомпенсованими.
Під впливом загальноприйнятої фізичної парадигми того часу про незмінність Всесвіту, Ейнштейн був
змушений ввести у свої рівняння додатковий доданок , який одержав назву космологічної сталої. Цей
доданок фактично враховує наявність у Всесвіті деяких сил відштовхування (>0) чи притягання
(<0) не гравітаційної природи. Саме ці сили, врівноважуючи гравітаційні, забезпечили незмінність
Всесвіту у моделі Ейнштейна. Як показують розрахунки, відповідні сили повинні зростати при
збільшенні відстані між точками Всесвіту і не залежати від маси тіл.
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ФРІДМАНІВСЬКА МОДЕЛЬ
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ВЕЛИКИЙ ВИБУХ
У момент часу t = 0 радіус Всесвіту дорівнював нулю. Цей стан одержав назву сингулярності. Саме в
даний момент в результаті Великого Вибуху (Big Band) виник наш Всесвіт. При цьому, оскільки повна
енергія Всесвіту дорівнює нулю, витрат енергії на його розширення не знадобилося!
Джеймсу Піблсу - "за теоретичні відкриття у фізичній космології" та Мішелю Мейору і Дідьє Кело
"за відкриття екзопланети на орбіті навколо сонцеподібної зірки", присуджена Нобелівська премія
2019 р.

1  dRB

2  dt B

2


M
  G B  E
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13,770,2
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СЦЕНАРІЙ ІНФЛЯЦІЙНОГО
РОЗШИРЕННЯ
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

У середині 70-х років XX cт. стало зрозумілим, що у рамках Стандартної моделі гарячого Всесвіту
неможливо вирішити цілий ряд космологічних проблем. Серед них такі.
1 Проблема сингулярності
Згідно з моделлю Гамова Всесвіт виник зі стану нескінченної густини у момент часу t=0 (сингулярний
стан). Але тоді незрозуміло, що було до моменту Великого Вибуху і з чого утворився наш Всесвіт, адже у
цей момент не було ні простору, ні часу.
2 Проблема евклідовості геометрії простору (проблема горизонту)
При відмінності густини матерії у Всесвіті від критичної геометрія світу повинна суттєво відрізнятися від
евклідової. Разом з тим експерименти підтверджують, що геометрія нашого світу є саме евклідовою, але це
можливо при збігу  і k з точністю до 50 знаків після коми!!!
3 Проблема однорідності і проблема виникнення галактик
Дослідження реліктового випромінювання показало, що у ранньому Всесвіті матерія була розподілена
рівномірно. Тоді не зрозуміло, як утворилися початкові неоднорідності матерії, з яких потім виникли
галактики та їх скупчення.
4 Проблема розмірності простору
Теорії, які розробляються останнім часом для пояснення будови Всесвіту, свідчать, що його простір не є
тривимірним. Тоді зовсім не зрозуміло, чому простір нашого Всесвіту при цьому став саме тривимірним?
5 Проблема відсутності монополів Дірака
Частинки, що несуть магнітні заряди, весь час з'являються в багатьох новітніх фізичних теоріях, але
експериментально ці частинки не виявлені. Необхідно відповісти на запитання, чому?
6 Проблема баріонної асиметрії Всесвіту
У нашому Всесвіті зовсім відсутня антиречовина. Хоча в результаті Великого Вибуху у однаковій кількості
виникали як частинки, так і античастинки. Необхідно пояснити, куди зникли античастинки у процесі
еволюції Всесвіту?
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СЦЕНАРІЙ ІНФЛЯЦІЙНОГО
РОЗШИРЕННЯ
•
•
•
•
•

•

Необхідність вирішення зазначених і багатьох інших проблем (більше десяти),
які не вирішені у рамках Стандартної космологічної моделі, привела до
розроблення принципово нової моделі Всесвіту, що розширюється
інфляційно.
Згідно з новою моделлю розширення Всесвіту відбувається у дві стадії.
На ранній стадії він роздувався так, що масштабний фактор зростав із часом
за експоненціальним законом Причиною розширення Всесвіту на цьому етапі
є негативний тиск фізичного вакууму. Внаслідок дії сили відштовхування за
проміжок часу від 10-43 с до 10-35 с масштаби Всесвіту зросли в 10100000000 разів.
На другому етапі розширення Всесвіту відбувалося у відповідності до
Стандартної космологічної моделі за степеневим законом.
На стадії інфляційного роздування розміри Всесвіту збільшувалися зі
швидкістю ~1010 см/с, яка на багато порядків перевищувала швидкість
світла. Але це не суперечить висновкам ЗТВ, оскільки швидкість збільшення
розміру простору-часу, на відміну від швидкості передачі сигналу, може бути
довільною. В результаті інфляції розміри Всесвіту збільшилися неймовірно, у
10100000000 разів.
Всесвіту 13,77 млрд років, його сучасний діаметр складає ~46-47 млрд
світлових років.
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РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ВСЕСВІТ
• В
релятивістському
наближенні
потрібно
враховувати викривлення простору-часу.
Кривина
простору Всесвіту визначається співвідношенням

K

1
8G
   k 

R 2 3c 2

• Відповідно, у замкненому Всесвіті (>k, >1, К>0)
властивості простору визначає сферична геометрія
(геометрія простору з додатною кривиною або геометрія
(а);
  k
Римана). Якщо =k (=1, К=0), то геометрія Всесвіту
евклідова (кривина простору дорівнює нулю). У
(б);
  k
випадку, коли <k (<1, К<0), геометрія Всесвіту
аналогічна до геометрії на поверхні Лобачевського
(в)
(простір від'ємної кривини).
• У випадку якщо >k (>1) Всесвіт – замкнений об’єм
(гіперсфера) у тривимірному, неевклідовому просторі
Різні геометрії Всесвіту, що
(k = 5,7 атома водню на кубічний метр).
відповідають різній густині його • У 2019 р. Елеонора Ді Валентино з Манчестерського
матерії
університету, Алессандро Мельхіоррі з Римського
університету Ла Сапієнца і Джозефу Шелка
з Парижського інституту астрофізики встановили, що
>k на 5%, тобто всесвіт замкнений.
  k

 Опанасюк А.С.

33

ТЕМНА МАТЕРІЯ
•У 1970 р. Віра Рубін і Кент Форд вивчали залежність швидкості зірок від їх віддаленості від центру
галактики Андромеда (крива обертання). Оскільки основна частина зірок сконцентрована поблизу центру
галактики, логічно припустити, що чим далі зірка від центру, тим менше повинна бути гравітаційна сила,
діюча на неї, і тим менше повинна бути її швидкість. Однак виявилося, що для зірок на периферії такий
закон не виконується і крива виходить на плато. Це означало, що основна маса, яка впливає на обертання
зірок, не просто прихована, але і розподілена аж до периферії галактики або ще далі. Пізніше подібні криві
були одержані для різних галактик з абсолютно тим же результатом. Виходило, що велика частина маси (в
середньому понад 90%) міститься не в зірках, і ця прихована маса розподілена далеко за областю
галактичного диска у вигляді сферичного гало.
•Згідно з сучасними уявленнями темна матерія - це якісь частинки небаріонної природи. Таких кандидатів
в теорії існує дуже багато, проте їх поділяють на дві основні групи - холодна і гаряча темна матерія.

Крива обертання галактики від відстані до її
центру. В міру віддалення від центру графік
виходить на плато, це пояснюється
існуванням темної матерії.

Частинки - кандидати темної матерії.
Головними серед них є частинки, що слабко
взаємодіють з матерією

ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ ВСЕСВІТУ
«Є тільки дві нескінченні речі: Всесвіт і людська
дурість. Втім, щодо Всесвіту я не впевнений»
Альберт Ейнштейн

13,770,2 млрд
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Різні
геометрії
Всесвіту,
що
відповідають різній густині його матерії
 Опанасюк А.С.

МОДЕЛЬ ГАРЯЧОГО ВСЕСВІТУ
•

Варіації - реліктового випромінювання
Матерія у Всесвіті існує у двох формах: речовини і
випромінювання.
Але
аналіз,
проведений
Ейнштейном та Фрідманом, ґрунтувався на
припущенні, що Всесвіт складається тільки із
речовини. Крім того, припускалося, що ця речовина є
“холодною”, тобто кінетична енергія речовини є
набагато меншою за масу спокою. Відповідна модель
одержала назву моделі “холодного Всесвіту”. Вона
панувала у космології майже до 60-х років ХХ ст.

Початок нового етапу розвитку
космології був пов'язаний з роботами
Дж. Гамова (1948 р.), який показав,
що "ранній" Всесвіт повинен бути
гарячим.
Запропонована
ним
космологічна модель свідчить, що в
деякий момент часу (t ~ 300 тис.
років)
практично припиняється
взаємодія
випромінювання
з
речовиною.
З
цього
моменту
випромінювання
еволюціонує
незалежно від матерії. Подібне
залишкове
випромінювання,
що
заповнює Всесвіт і має спектр
абсолютно чорного тіла, одержало
назву реліктового.
Реліктове
випромінювання
було
відкрите у 1965 р. американськими
радіоастрономами А. Пензіасом та Р.
Вілсоном. Після цього відкриття
теорія "гарячого Всесвіту" стала
загальновизнаною і одержала назву
Стандартної космологічної моделі.
Нейтрино відокремилися через t~1
c після Великого Вибуху.
36
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІКТОВОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ ТЕЛЕСКОПОМ ПЛАНК

•Планк - астрономічний супутник Європейського
космічного агентства (ЄКА), створений для вивчення
варіацій космічного мікрохвильового фону - реліктового
випромінювання (РВ). Запущений 14 травня 2009
ракетою-носієм «Аріан-5». З 2009 по 2013 р. він
проводив спостереження РВ. Аналіз зібраних даних
тривав ще кілька років і влітку 2018 року було
опубліковано фінальні результати. На сьогодні це
найточніші і масштабні вимірювання флуктуацій
температури реліктового випромінювання. А значить, в
найближчі роки вся космологія буде апелювати саме до
цих досліджень. Вперше але з меншою точністю таке
зробив зонд WMAP у 2003 р.
 Опанасюк А.С.
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МІКРОЛІНЗУВАННЯ – МЕТОД ПОШУКУ
ТЕМНОЇ МАТЕРІЇ

Гравітаційна лінза - масивне тіло (планета, зірка) або
система тіл (галактика, скупчення галактик), що
викривляє своїм гравітаційним полем напрям поширення
випромінювання, подібно до того, як викривляє світловий
промінь звичайна лінза. Як правило, гравітаційні лінзи,
здатні істотно спотворити зображення фонового об'єкту, є
досить великими зосередженнями маси: галактиками і
скупченнями галактик. Компактніші об'єкти, наприклад,
зірки, теж відхиляють промені світла, проте на такі малі кути,
що зафіксувати таке відхилення не представляється
можливим. В цьому випадку можна лише помітити
короткочасне збільшення яскравості об'єкту-лінзи у той
момент, коли лінза пройде між Землею і фоновим об'єктом.
 Опанасюк А.С.
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РОЗПОДІЛ ТЕМНОЇ ТА ЗВИЧАЙНОЇ
МАТЕРІЇ У ВСЕСВІТІ

•Розрахункова структура Всесвіту за даними
моделювання Millennium simulation. Жовтим
позначена матерія, фіолетовим - темна
матерія, що спостерігається лише побічно.
Кожна жовта точка являє собою галактику.
•Можливим носієм темної матерії може
бути аксіон, частинка легша нейтрино.
 Опанасюк А.С.
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ТЕМНА МАТЕРІЯ ТА ЕНЕРГІЯ
Схематичне зображення можливих розв’язків
рівнянь ЗТВ з відмінною від нуля вакуумною
енергією (космологічною сталою ), що
зіставлені з даними спостережень спалахів
наднових зірок, реліктового випромінювання і
скупчень галактик. На осі x відкладене
відношення (=/k ) густини матерії  (повної
енергії) до її критичного значення, що дорівнює
к=210-29 г/cм3 для просторово плоского
Всесвіту при нульовій вакуумній густині. Видно,
що
дані
космологічних
спостережень
сходяться у точці, що відповідає просторово
плоскому Всесвіту, який заповнений приблизно
на 30% баріонами і темною речовиною та на
~70% темною енергією
•
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ТЕМНА МАТЕРІЯ ТА ЕНЕРГІЯ

Данні зонда WMAP
2003 р.

Данні телескопу Планк
2009 - 2013 р.р.

Результати останніх спостережень можна пояснити, якщо припустити, що у Всесвіті
існують деякі сили, які не тільки переборюють дію сил гравітації, але всупереч
фрідманівській теорії змушують його збільшувати свої розміри з швидкістю, що
зростає. Такі сили повинні бути подібними до антигравітації, вони слабкі на малих
відстанях, але визначають великомасштабну структуру і довгострокову історію Всесвіту.
У відповідності до сучасних уявлень виникнення таких сил обумовлене невідомою дотепер
гіпотетичною субстанцією, новим фізичним полем - темною енергією, або квінтесенцією
(quintessence), яка складає 68% маси Всесвіту. Темна речовина дає ще 27 %, а відома
людству баріонна речовина лише 5%. При цьому загальна маса газу, пилу та зірок не
перевищує 0,4 % повної маси матерії Всесвіту.
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НАШ ВСЕСВІТ НЕ ПЛОСКИЙ???

Спектри потужності РВ: спектр флуктуацій
температури (а); спектр кореляції температури і
поляризації (б); спектри поляризації (в, зліва) і
лінзування (в, праворуч)

•В статті, що була опублікована в листопаді 2019 р., в журналі Nature
Astronomy і присвячена аналізу РВ, автори пропонують «звільнити»
параметр кривизни, тобто не фіксувати його на нулі. Вони
показують, що при цьому дані телескопу «Планк» з високою
значимістю показують закриту геометрію простору з ΩK = -0,04.
Але це ще не найцікавіше. В офіційному аналізі даних «Планка» є
протиріччя між низькими і високими значеннями мультиполя. При
аналізі спектра потужності на різних кутових масштабах
значення параметра Хаббла, що визначає швидкість розширення
Всесвіту, а також інші космологічні величини, виявляються трохи
різними. Так, якщо взяти спектр потужності на ℓ < 800, то параметр
Хаббла виявиться рівним приблизно 68 км/с Мпарс. А якщо
розглянути той же спектр на інтервалі 800 < ℓ < 2500, то вийде вже
всього 66 км/c на мегапарсек. Але якщо додати в аналіз ненульову
кривизну простору, то внутрішні протиріччя в даних зникають!
Гіпотеза закритого Всесвіту впливає на теорію інфляції експоненціального розширення простору в перші секунди після
Великого вибуху. Одна з причин, за якою був придуманий механізм
космологічної інфляції, - це площинність простору, що спостерігається.
Справа в тому, що ΩK зростає з часом. І якщо сьогодні ми
спостерігаємо плоский Всесвіт, то значить, в перші моменти після
початку розширення він був ще більш плоским - з абсурдною
точністю порядку 10-62. Але якщо тепер заявити, що Всесвіт всетаки має закриту геометрію, то це ставить під удар теорію
інфляції. Авторів обговорюваної статті це мало хвилює: вони хочуть
переглянути всю стандартну космологію, і інфляційна надбудова,
очевидно, теж повинна піти за видатками.
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ПРИВАТНІ КОСМІЧНІ КОРАБЛІ
•Dragon - приватний транспортний космічний корабель (КК) компанії
SpaceX. Розроблений на замовлення NASA в рамках програми
Commercial Orbital Transportation Services (COTS) і призначений для
доставки та повернення корисного вантажу і, в перспективі, людей на
Міжнародну Космічну Станцію. Виводиться в космос ракетою-носієм
Falcon 9. Засновник SpaceX Елон Маск вважає, що в найближчі пару
років його корабель буде возити на МКС змінні екіпажі в два рази
дешевше, ніж Роскосмос. Dragon V2, багаторазовий пілотований
космічний корабель, який може перевозити до семи астронавтів на МКС.
•22 січня 2015 р. відбулася перша в історії посадка першого ступеня на
землю після орбітального запуску ракети-носія (Falcon 9).
•8 квітня 2016 р. перша успішна посадка першого ступеня ракетиносія Falcon 9 на морську платформу.
•27 квітня 2016 року компанія отримала свій перший контракт з ВВС
США за програмою виведення у космос найбільш важливих супутників
для забезпечення держбезпеки, навігаційного супутника GPS 3-2.
• Паралельно гранти на розробку пілотованих кораблів від НАСА
отримали:
• Компанія Boeing, яка розробляє космічний корабель CST-100;
• Компанія Sierra Nevada Corporation - на добудову човника Dream
Chaser. До речі, його обриси дуже нагадують пілотований корабель
"Кліпер", який розробляли в РКК "Енергія";
• Компанія Blue Origin - на доопрацювання корабля New Shepard
(названий на честь Алана Шепарда, першого американського
космонавта). Випробування макета корабля пройшли ще в 2006 році.
 Опанасюк А.С.
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SPACEX DRAGON
•Дракон (англ. Dragon SpaceX) - приватний транспортний
космічний корабель (КК) компанії SpaceX, розроблений на
замовлення НАСА в рамках програми «Комерційної
орбітальної транспортування» (COTS), призначений для
доставки та повернення корисного вантажу і, в
перспективі, людей на Міжнародну космічну станцію.
Необхідність в нових вантажівках виникла у США через
припинення польотів Шатлів. «Дракон» - єдина у світі діюча
«вантажівка», здатна повертатися на Землю.
•Згідно з контрактом, укладеним між NASA і «SpaceX»,
остання повинна здійснити 15 місій - три випробувальних і
12 штатних місій на МКС. Сума контракту з НАСА близько
1,6 млрд. доларів.
•22 травня 2012 корабель Dragon відправився до Міжнародної
космічної станції. Це перший в історії політ комерційного
космічного транспорту до МКС. Через кілька хвилин після
старту апарат успішно вийшов на орбіту.
•У жовтні 2017 р. Елон Маск представив нову ракету BFR
(Big Falcon Rocket), яка стане універсальним рішенням для
перельотів по Землі і міжпланетних місій. Ця універсальна
ракета замінить Falcon 9, Falcon Heavy і Dragon. Ракета BFR
має розмір 106 м, а діаметр 9 м. У ракетному прискорювачі
використовується 31 двигун Raptor, а на самому космічному
кораблі - шість. Вантажопідйомність BFR складе 150 тон,
тобто в п'ять разів більше, ніж у надважкої ракети
Falcon Heavy. Метою компанії SpaceX є запуск BFR: на
Марс з вантажем - у 2022 р., за яким послідує пілотований
політ туди в 2024 р.
 Опанасюк А.С.
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СОНЯЧНИЙ ЗОНД «ПАРКЕР»
•Сонячний зонд «Паркер» (англ. Parker Solar Probe) автоматичний космічний апарат НАСА для вивчення
зовнішньої корони Сонця. Зонд названий на честь
американського астрофізика Юджина Паркера, який в 1958
році передбачив існування сонячного вітру.
•Зонд «Паркер» був запущений 12 серпня 2018 з мису
Канаверал. При обльоті Сонця швидкість зонда в перигелії
може досягати 700 000 км/год (194 км/с). Передбачається,
що він наблизиться до «поверхні» Сонця (фотосфері) на
відстань 8,86 радіуса Сонця (6,2 мільйона кілометрів) і
першим з створених на Землі апаратів зайде в сонячну
атмосферу. Для порівняння, Меркурій, найближча до Сонця
планета, віддалений від зірки на відстані 58 млн км. Не
розплавитися завчасно зонду допоможе спеціальний
тепловий щит з вуглепластика товщиною 11 см. Він
розрахований на температуру близько 1300 градусів Цельсія,
а автономна система датчиків буде стежити за тим, щоб зонд
був повернений до Сонця правильної стороною. Процес
зближення «Паркера» з Сонцем триватиме сім років, за
які апарат зробить 24 оберти навколо Сонця, перш ніж
він наблизиться до нього.
•12 листопада 2019 р. команда NASA яка контролює
апарат, опублікувала перші наукові дані. Вони містять
вимірювання, зроблені під час перших двох прольотів поруч
із Сонцем, з 31 жовтня по 12 листопада 2018 р. і з 30 березня
по 19 квітня 2019 р., коли космічний апарат знаходився в
межах 0,25 а.о. від Сонця.
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ПЕРШИЙ ЗОНД НА ЗВОРОТНІЙ
СТОРОНІ МІСЯЦЯ
•«Чан'е-4» - китайська автоматична міжпланетна станція
для вивчення Місяця і космічного простору. 3 січня 2019 р. вона
вперше в історії зробила м'яку посадку на зворотному боці
Місяця в кратері фон Кáрмана, що входить в свою чергу в Басейн
Південний полюс – Ейткен. 1200-кілограмовий посадковий апарат
несе 140-кілограмовий місяцехід «Юйту-2» («Нефритовий заєць2»), довжиною 1,5 метра, шириною 1 метр, висотою близько 1,1
метра. Місяцехід оснащений 2 складними панелями сонячних
батарей і 6 колесами, антеною зв'язку, чотирма панорамними
камерами, які можуть працювати одночасно. На місяцеході
встановлений також георадар, що дозволяє зондувати шар реголіту,
спектрометр зображень, що працює у видимому і ближньому
інфрачервоному діапазонах, аналізатор енергійних нейтральних
атомів і ряд інших приладів.
•Всього Юйту-2 вже проїхав по зворотній стороні Місяця 345
метрів.
•Китай повідомив про перші результати біологічного експерименту
зі створення замкнутої екосистеми на борту Чан'е-4. Усередині
посадкової платформи знаходиться герметичний контейнер з
личинками шовкопряда і насінням рослин: картоплі, ріпаку,
бавовни і резуховидки Таля, яка неодноразово використовували в
космічних експериментах. 15 січня 2019 р. зонд передав на Землю
фотографії, на яких видно, що насіння льону дали перші
паростки. Росток проіснував дев'ять днів, після чого зів'яв.
Фахівці звинувачують падіння температури до -150 градусів
Цельсія.
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НЕМОЖЛИВИЙ ДВИГУН EmDrive
•EmDrive - гіпотетична установка для космічних апаратів, що
запропонована інженером Роджером Шоєр. Магнетрон, який в ній
використовується генерує мікрохвилі, енергія їх коливань накопичується в
резонаторі високої добротності, і, за заявами автора, випромінювання
перетворюється в тягу. Грудень 2002 р. - перший діючий прототип, що
розвиває зусилля 0,02 Н.
•2006-2011 р. - «Cannae Drive», двигун що працює на аналогічному принципі,
американської компанії Cannae LLC, автор Гвідо Фетта. 2008-2010 р. прототип, що розвиває зусилля 0,72 Н, Чжуан Янг, Північно-західний
політехнічний університет. У 2013-2014 р. двигун тестували в лабораторії
НАСА Eagleworks, очолюваної Гарольдом Уайтом і отримали тягу близько
100 мкН. Гарольд Уайт вважає, що такий резонатор може працювати за
допомогою створення віртуального плазмового тороїда, який реалізує тягу за
допомогою магнітної гідродинаміки при квантових коливаннях вакууму.
Тестування проводилося на крутильному маятнику, який здатний виявляти
сили в десятки мкН, в герметичній вакуумній камері з нержавіючої сталі, як
при температурі навколишнього повітря і атмосферному тиску, так і у вакуумі.
•Випробування резонатора в НАСА були проведені на дуже низькій
потужності (в 50 разів меншій, ніж при експерименті Шоєр в 2002 р., і в 150
разів меншій, ніж при китайському експерименті в 2010 р.), але чиста тяга при
п'яти запусках склала 91,2 мкН при потужності, що підводиться 17 Вт,
короткочасна найбільша тяга склала 116 мкН при тій же потужності.
•Влітку 2019 р. представники Німецького Технічного Університету
Дрездена провели свій експеримент з маятниковими вагами, і встановили,
що двигун EmDrive генерує тягу в 3,4 мкН.
• Потенційно, корабель, оснащений двигуном EmDrive, здатний дістатися
Місяця всього за кілька годин, до Марса - за 2-3 місяці і до Плутона приблизно за 2 роки (для порівняння: на те, щоб долетіти до Плутона
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зонд New Horizons витратив більше 9 років).
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СУПЕРТЕЛЕСКОП TESS
•16 квітня 2018 р., американське космічне агентство NASA
запустило орбітальну обсерваторію TESS (Transiting
Exoplanet Survey Satellite) для пошуку населених планет. Він
замінить телескоп «Кеплер», який вийшов з ладу. Телескоп
розроблений Массачусетським технологічним інститутом в
рамках Малої дослідницької програми НАСА. Основна мета
місії полягає в знаходженні кам'янистих екзопланет, що
потрапляють в населену зону і віддалених від Землі не
більше ніж на 200 світлових років.
•Передбачається, що TESS відкриє понад 20 тисяч
транзитних екзопланет, з яких 500-1000 будуть планетами
земного і суперземного типів з орбітальними періодами до 2
місяців. Для цього будуть досліджені найближчі до Землі
500 тисяч зірок спектральних класів G, K і M яскравіших 12
величини і близько 1000 найближчих червоних карликів,
розкиданих по всьому зоряному небу. На відміну від
«Кеплера», дослідження якого були обмежені невеликою
областю небесної сфери, площа покриття збільшиться більш
ніж в 400 разів. Передбачається, що TESS відкриє 70 планет
в зоні життя, всі з яких будуть обертатися навколо
червоних карликів, а 11 з них будуть мати радіус не більше 2
радіусів Землі. Супутник оснащений чотирма телескопами з
ПЗС-камерами із загальним розміром фотоприймальних
матриць 67,2 мегапікселів, що працюють в спектральному
діапазоні від 600 до 1000 нм. Кожен з чотирьох телескопів ширококутний рефрактор з полем зору 24°×24° з об'єктивом
апертурою 10 см.
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ЕКЗОПЛАНЕТИ
Графік відкриття екзопланет за роками

Види екзопланет:
газові екзопланети:
холодний Юпітер;
гарячий Юпітер; рихла планета;
холодний Нептун; гарячий Нептун;
гелієва планета; водний гігант;
крижаний гігант; супер-Юпітер;
ексцентричний Юпітер;
екзопланети земного типу
.

Рух екзопланети навколо зірки  - Живописця. Вона
віддалена від Сонячної системи на 64 світові роки
і в 1,75 рази масивна Сонця

Основними методами відкриття екзопланет є: радіоспостереження
пульсарів; метод радіальних швидкостей; транзитний метод
(зелене); метод Доплера (синє); метод синхронізації; візуальне
спостереження; гравітаційне лінзування; астрометричний метод.
Станом на 31 січня 2020 р., достовірно підтверджено існування
4173 екзопланет в 3096 планетних системах, з яких в 678 є більше
однієї планети. Кількість надійних кандидатів в екзопланети значно
більша. Так, за проектом «Кеплер» на січень 2020 р. значилося ще
2420, а за проектом «TESS» ще 1082 кандидата, проте для отримання
ними статусу планет потрібно їх повторна реєстрація за допомогою
наземних телескопів. Загальна кількість екзопланет в галактиці
Чумацький Шлях в даний час оцінюється не менше ніж в 200
мільярдів, з яких ~ від 5 до 20 мільярдів, можливо, є
«землеподібними». Також, згідно з поточними оцінками, близько
34% сонцеподібних зірок мають в населеній зоні планети, які можна
порівняти з Землею.
Класифікація екзопланет

 Опанасюк А.С.
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ЕКЗОПЛАНЕТИ
Порівняння зон населеності і розташування
планет у Сонячній системі (вгорі) і системах
зірок HD 85512 (в центрі) і Gliese 581 (внизу).
Шкала по вертикалі - маса зірки (у сонячних
масах), шкала по горизонталі - відстань планети
від світила (в астрономічних одиницях).
Гарантована зона населеності (Златовласки)
відзначена світло-синьою смугою. Темно-синя
окантовка праворуч і ліворуч від неї показує
можливе розширення зони населеності через низку
невідомих поки параметрів.

На рисунку зображені зірки, у яких «Кеплер» виявив
потенційні планети (3693 штук), вони показані як
темні плями на диску світила. Частина з відкритих
планет по своїх характеристиках нагадують Землю
(207 тіл порівнянні з нашою планетою за
розміром, а ще 680 відносяться до класу так
званих Суперземель).

Зони Златовласки
 Опанасюк А.С.
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ПОТЕНЦІАЛЬНО ЗАЛЮДНЕНІ
ЕКЗОПЛАНЕТИ
•Директор Лабораторії вивчення населеності планет (PHL)
Університету Пуерто-Ріко в Аресібо Абель Мендес і його
колеги склали список з 104 екзопланет та 121 супутника
планет, відсортувавши їх за найбільшою подібністю до
Землі. Астрономи NASA у січні 2020 р. заявили про те, що
виявили першу планету, яка за своїми параметрами майже
ідентична Землі, а також знаходиться в "зоні життя"
біля своєї зірки, що створює умови для наявності води в
рідкому вигляді і розвитку мікроорганізмів. Планета отримала
назву TOI 700 d і її виявили за допомогою супутника TESS і
космічного телескопа Spitzer. Небесне тіло знаходиться біля
холодної карликової зірки класу М - TOI 700. Ця зоряна
система розташована дуже далеко від Землі, в південному
сузір'ї Золота Риба - на відстані 100 світлових років.
Розміри зон “придатності для життя” біля зірок різної
світності

 Опанасюк А.С.
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НАЙБЛИЖЧІ ПЛАНЕТИ,
ДЕ МОЖЕ БУТИ ЖИТТЯ
• Проксіма Центавра b - екзопланета, що обертається навколо
червоного карлика Проксіма Центавра, найближчої до Сонця
зірки. Розташована на відстані приблизно 4,22 світлового року
(1,3 пса) від Землі в сузір'ї Центавра. Є найближчою відомою
екзопланетою і одночасно найближчою екзопланетою, що
знаходиться в зоні населеності. Про відкриття було оголошено
на початку серпня 2016 р. працівниками Європейської південної
обсерваторії. Планета обертається на відстані приблизно 7
млн кілометрів (0,05 а. о.) від Проксіми Центавра з періодом 11,2
земних діб. Незважаючи на таку близьку відстань, через слабку
світності зірки планета отримує якраз таку кількість тепла,
щоб вода на її поверхні могла існувати у вигляді рідини і не
замерзати. Мінімальна маса Проксіми Центавра b дорівнює
1,27 M⊕. Якщо допустити, що у планети кам'янистий склад і
густина, дорівнює густині Землі (5,51 г/см), то її мінімальний
радіус буде дорівнює 1,1 радіуса Землі. Проксіма Центавра b
отримує приблизно 65% світла від своєї батьківської зірки, в
порівнянні зі світлом, який Земля отримує від Сонця. Вона має
рівноважну температуру 234 K (-39 ° С).
•Австралійські науковці визначили планету поза Сонячною
системою, на якій потенційно може бути життя. Небесне
тіло Wolf 1061C лежить у 14 світлових роках від Землі. Це одна
з найближчих зоряних систем до нас - вона на 36-му за близькістю
місці від нашої Сонячної системи. Wolf 1061C червоний карлик,
прохолодніший за наше Сонце. Орбіта планети проходить на
оптимальній відстані від зірки - такій, щоб на ній могла бути
вода і життя. Симуляція сонячної системи зірки Wolf 1061C
свідчить, що планета С знаходиться на оптимальній з
температурної точки зору відстані. Орбіти планет b, c і d
(рахунок іде від внутрішньої планети до зовнішньої) мають
періоди обертання навколо зірки 4,9, 17,9 і 67,2 днів

 Опанасюк А.С.

ВОДА НА ЕКЗОПЛАНЕТАХ
•Завдяки технологіям Обсерваторії Кека вдалося виявити воду в
атмосфері планети зірки HR 8799 в сузір'ї Пегаса
•Сама зірка - зірка головної послідовності віком в 30 мільйонів років.
У 2008 р. астрономи оголосили про спостереження за трьома
екзопланетами навколо цієї зірки b, c і d - за допомогою телескопів
Keck і Gemini, а в 2010 р. вони заявили про відкриття четвертої
планети - HR 8799 e. Нові спостереження відносяться до HR 8799 c це молода гігантська газова планета, в сім разів перевищує масу
Юпітера, яка кожні 200 років робить оборот навколо своєї зірки.
Отримані зображення підтверджують наявність води в її атмосфері і
відсутність
метану.
Відкриття
вдалося
зробити
завдяки
використанню двох технологій телескопа обсерваторії Кека. Це
адаптивна оптика, яка протидіє розмитим ефектів атмосфери Землі, і
спектрометр на телескопі Кек 2, званий спектрофотометром
Cryogenic Echelle з ближнім інфрачервоним випромінюванням
(NIRSPEC) - спектрометром з високою роздільною здатністю, який
працює в інфрачервоному L-діапазоні (типі інфрачервоного світла з
довжиною хвилі близько 3, 5 мкм). Об'єднавши спектрографію Lдіапазону з адаптивною оптикою, вченим вдалося подолати труднощі
спостереження за планетою, зумівши зробити найбільш точні
вимірювання планети і підтвердивши наявність води і відсутність
метану.
•Команда вчених вже працює над наступним новітнім інструментом в
Обсерваторії Кека, який називається KPIC (Keck Planet Imager і
Characterizer). KPIC також буде використовувати адаптивну оптику і
спектроскопію, проте з його допомогою астрономи зможуть вивчати
планети, світло яких значно слабше і які знаходяться набагато
ближче до своєї зірки, ніж HR 8799c. Така технологія, здатна
відобразити цю планету, буде використовуватися і на наступних
телескопах.

ПІДСУМКИ
Вчені провели облік відкритих екзопланет в нашій
галактиці Чумацький шлях. Виявилося, що це число
досить велике і давно перевалило за тисячі. Тільки
космічний телескоп НАСА Кеплер (Kepler) всього за 136
днів роботи в 2011 році виявив 1235 екзопланет. І це після
обстеження невеликої ділянки нашої галактики. У поле
зору телескопу потрапило не більше чотирьохсотої
частини небесної сфери. Конкретно та зона, де
розташоване сузір'я Лебідь. У результаті був зроблений
висновок, що у Всесвіті набагато більше планет, ніж
зірок. За оцінками астрономів, які працювали з Кассані в
Європейській південній обсерваторії, кожна зірка, має, як
мінімум, одну планету. Але зазвичай - їх більше.
Із загальної кількості досліджених Кеплером планет
10,5% мають розміри, близькі до земних, 7,3% належать
до класу суперземель (від 125% до 200% маси Землі),
20,8% мають розміри Нептуна (від двох до шести разів
більше розміру Землі), і 5,2% належать до класу юпітерів
- більш ніж у шість разів більше Землі.
Загальна кількість екзопланет в галактиці Чумацький
Шлях за новими даними від 200 млрд., з яких від 11 до
50 мільярдів можливо є «землеподібними». При цьому
близько декілька мільярдів з цього числа можуть бути в
зоні життя. Вивчаючи дані, отримані за допомогою
телескопів «Гайя» і «Кеплер», астрономи прийшли до
висновку, що приблизно у кожної 10-ї зірки в нашій
Галактиці, порівнянної з Сонцем, є планета, що є
практично повним аналогом Землі.
 Опанасюк А.С.
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ОКЕАНИ ЕВРОПИ

Євро́па (др.-грецьк. Ευρώπη) - супутник Юпітера,
найменший з чотирьох галілеєвих супутників. Це один з
найбільших супутників планет Сонячної системи і за
розміром близький до Місяця. Європа схожа на планети
земної групи, значною мірою складена гірськими
породами. Це - планета-океан, яка вкрита шаром води
товщиною близько 90-100 км (частково - у вигляді льоду
товщиною 10-30 км; частково, як вважають, - у вигляді
підповерхової рідкої води - рідинного океану). Глибше
залягають гірські породи, а в центрі імовірно знаходиться
невелике металічне ядро.
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ОКЕАНИ ЕВРОПИ

На рисунку система гірських хребтів і
розломів на крижаній поверхні супутника
Юпітера, Європі. Відстань між сусідніми
поздовжніми хребтами на цій фотографії
складає приблизно 1 км. Складна структура
розломів і хребтів свідчить про бурхливе
минуле Європи. Відмінна риса - повсюдна
присутність білого нальоту, можливо, інею.
Інша особливість - темні проміжки між
хребтами. Можливо, так виглядає замерзла
вода, яка прорвалася в розломи з підземного
океану.

Підлідний океан на супутнику Юпітера Європі
 Опанасюк А.С.
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ОКЕАНИ ГАНІМЕДУ
•Космічний телескоп НАСА Хаббл отримав найкращий доказ
присутності підземного океану на Ганімеді, найбільшому
супутнику Юпітера. У підземному океані, як вважають,
більше води, ніж на всій поверхні Землі. Визначення
існування рідкої води має вирішальне значення для пошуків
населених світів за межами Землі і для пошуку життя, яке ми
знаємо. Ганімед є найбільшим супутником у нашій Сонячній
системі, і єдиним з власним магнітним полем. Магнітне поле
створює полярні сяйва - світиться, гарячий електрично
збуджений газ, що знаходиться над північним і південним
полюсами Місяця. Через близьке сусідство з Юпітером, воно
також укладене в магнітне поле Юпітера. При зміні
магнітного поля Юпітера, полярні сяйва на Ганімеді також
змінюються, спостерігаються своєрідні "гойдалки", туди і
назад. Спостерігаючи за «гойдалками» двох полярних сяйв,
вчені змогли визначити наявність великої кількості солоної
води, існуючої під корою Ганімеда, яка впливає на його
магнітне поле.
•Вчені підрахували, що глибина океану становить 100
кілометрів (60 миль) це в 10 разів глибше, ніж океани
Землі. Океан похований під 150 кілометровим (95 миль)
шаром земної кори в основному льоду.
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ОКЕАН ТИТАНУ
•Дані, зібрані зондом "Кассіні" під час
прольотів повз Титана, стали кращим на
сьогодні свідченням того, що найбільший
супутник Сатурна має під товстою
крижаною корою океан води. Аналіз показав,
що протягом орбітального циклу поверхня
Титана може підніматися і опускатися на 10 м.
Це говорить про те, що кора Титана піддається
істотній деформації. Це може бути пояснено
тим що крижана оболонка товщиною понад
100 км плаває на вершині «світового океану».
Приливна деформація крижаної кори Титана
не дає достатньої кількості тепла, щоб
зберегти підземний океан в рідкому вигляді.
Але енергія, що виділяється при розпаді
радіоактивних елементів в ядрі супутника, а
також хімічні реакції, що призводять до
зневоднення силікатів, і невелика кількість
аміаку в океані, швидше за все, не дозволяють
океану замерзнути.

Озера рідких вуглеводнів на поверхні Титану
 Опанасюк А.С.
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КРІОВУЛКАНИ ЕНЦЕЛАДУ
•Енцелад - шостий за розмірами супутник Сатурна.
Завдяки спостереженням космічного апарата «Вояджер» було
встановлено, що діаметр Енцелада складає приблизно 500 км
(близько 0,1 від діаметра найбільшого супутника Сатурна
Титана) і що поверхня Енцелада відбиває майже все падаюче
на неї сонячне світло. «Вояджер-2» виявив, що на поверхні
невеликого супутника представлені різноманітні ландшафти:
від старого рельєфу покритого кратерами, до молодого, на
якому вік деяких ділянок не старший 100 млн. років.
•У 2005 році міжпланетному зонду "Кассіні" вдалося
отримати більш детальні відомості про поверхню супутника і
процесах, що відбуваються на ньому. Зокрема, вдалося
розгледіти своєрідний багатий водою шлейф, що
випаровується з південного полюса (крижані фонтани, що
ймовірно, сформували кільце E). У 2019 р. у викидах
крижаного пилу з надр Енцелада виявлені нові види
органічних сполук - "прекурсори" амінокислот. Це
відкриття, поряд з ознаками наявності внутрішнього тепла і
малим числом ударних кратерів на південному полюсі, вказує
на те, що геологічна активність на Енцеладі зберігається
донині. Супутники у великих супутникових системах газових
гігантів часто потрапляють у пастку орбітальних резонансів,
які призводять до лібрації або орбітального ексцентриситету;
близькість до планети може викликати періодичне
нагрівання надр супутника, що в принципі може
пояснювати їх геологічну активність.
•Зараз доведено, що на Енцеладі існує підльодний океан де
можливе життя.
 Опанасюк А.С.
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ОКЕАН ДІОНИ
•Згідно з останніми дослідженнями, опублікованими в журналі
Geophysical Research Letters, під поверхнею супутника Сатурна
Діони може бути цілий океан. Вчені створили геофізичні моделі
Діони і, поєднавши з ними зібрані космічним апаратом "Кассіні" дані
про деякі аномалії в гравітації, прийшли до висновку, що під 100кілометрової льодяною поверхнею супутника може бути рідкий океан
з води, прямо як у Енцеладу. Його глибина може сягати 65
кілометрів. "Що стосується Діони, то ми провели гравітаційнотопологічний аналіз, як це було зроблено для Енцеладу, але з
використанням більш сучасних методів. Завдяки їм ми отримали
кращі на сьогоднішній день докази наявності підповерхневого океану
на Діоні." - говорить Мікаел Боте, астроном з Королівської
обсерваторії Бельгії. Дані про гравітацію Діони свідчать, що
супутник має тверде ядро, яке складає до 70% від загального
радіусу. При розпаді радіоактивні елементи, що знаходяться в ядрі,
виробляють тепло, від чого лід навколо починає танути. "Ми поки
точно не знаємо замерз чи ні цей океан, однак заморозка викликала б
глобальне розширення, що проявилося б у певних типах тріщин на
поверхні Діони, які на супутнику поки не спостерігалися", - коментує
Боте. Щоб підтвердити наявність океану на Діоні, необхідно
відправити туди нову космічну Місію, але чекати потрібно довго. У
разі, якщо гіпотеза підтвердиться, є ймовірність, що там могло
розвинутися мікробне життя.

 Опанасюк А.С.

ОКЕАНИ НА СУПУТНИКАХ
САТУРНА І ЮПІТЕРА
•Підлідні океани виявлені у декількох супутників
Сатурна (Титана, Енцелада, Діони, Мімаса), а
також у трьох супутників Юпитера (Европи,
Ганімеда и Калісто).
•Титан - найбільший за розміром з 63 супутників
Сатурна і другий за розміром (після Ганімеда) у
Сонячній системі. Титан - єдиний супутник у
Сонячній системі, який має щільну атмосферу.
•Дані, зібрані зондом "Кассіні" стали кращим на
сьогодні свідченням того, що найбільший
супутник Сатурна має під товстою крижаною
корою океан води.
•Енцелад - шостий за розмірами супутник
Сатурна. У 2015 р. доведено, що на Енцеладі існує
підльодний океан.
•27 червня 2018 року вчені заявили про виявлення
складних органічних макромолекул в зібраних
«Кассіні» зразках з струминного шлейфу
Енцелада.
•Встановлено, що під поверхнею супутника
Сатурна Діони може бути цілий океан. Його
глибина може сягати 65 кілометрів.
•Аналогічний океан знайдений на Мімасі найменшому і найближчому з восьми головних
супутників Сатурна.
•).
 Опанасюк А.С.
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

Не існує складних проблем, є тільки
проблеми, які складні для певного
рівня інтелекту.
Еліезер Юдковський

•Штучний інтелект (ШІ, англ. AI) - наука і технологія створення
інтелектуальних
машин,
особливо
інтелектуальних
комп'ютерних програм, властивість інтелектуальних систем
виконувати творчі функції, які традиційно вважаються
прерогативою людини.
•ШІ можна розділити на три основні рівні:
•1) Слабкий Штучний Інтелект (ANI) - це такий ШІ, який
спеціалізується в одній області. Є ШІ, здатний перемогти в
чемпіонаті світу з шахів, але це все, що він вміє.
•2) Сильний Штучний Інтелект (AGІ), також відомий як інтелект
людського рівня, - це комп'ютер, здатний розв'язати будь-яку
розумову задачу, яку здатна розв'язати людина. Створити АGІ
набагато складніше, ніж АNI і ми це тільки маємо зробити. Професор
Лінда Готтфредсон описує інтелект як «дуже загальну психічну
здатність, яка, крім усього іншого, включає в себе здатність
міркувати, планувати, вирішувати проблеми, мислити абстрактно,
розуміти складні ідеї, швидко вчитися і вчитися на досвіді» АGІ буде
справлятися зі всім цим з такою ж легкістю, як і людина.
•3) Штучний сверхінтеллект (ASI). Оксфордський філософ і
ведучий мислитель в галузі ШІ Нік Бостром визначає АSI як
«інтелект, який набагато розумніший кращих людських умів
практично в будь-якій сфері, у тому числі науковій творчості та
соціальних навичках». АSI, у свою чергу, варіюється від комп'ютерів,
які трохи розумніші людини, до тих, які перевищують можливості
людського розуму в усіх напрямках в трильйони разів.
•ASI буде супер розумний, але людського в ньому буде не більше,
ніж у вашому ноутбуці. Він буде абсолютно чужорідний нам і
враховуючи, що в ньому не буде нічого органічного, він буде більш
чужорідним, ніж навіть тарантул. Без спеціальних програм
система ASI буде аморальною і помішаною на виконанні своїх
завдань. Звідси і виникає вся її небезпека.
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
•У 2019 р штучний інтелект зміг перемогти чемпіонів в
найскладнішому варіанті гри в покер. На відміну від шахів, де
перемога досягається за рахунок швидкого перерахунку всіх
можливих варіантів, покер завжди вважався сферою виключно
людини і недоступною для машини.
•Рей Курцвейл, прихильник теорії технологічної сингулярності,
ідеології штучного інтелекту, директор відділу розробок компанії
Google, вважає, що людство наближаємося до того моменту коли
комп'ютери стануть розумнішими людей. Коли це відбудеться,
наші тіла, наші думки, наша цивілізація повністю і незворотно
трансформуються. Згідно з прогнозами Курцвейла це відбудеться
до 2029 р. Завдяки значному зростанню
комп'ютерних
потужностей і значному їх здешевленню, до того часу обсяг
штучного інтелекту буде в мільярди разів перевершувати сукупний
інтелектуальний ресурс людства. Люди зіллються з розумними
машинами і перетворяться на суперкіборгов, для яких
комп'ютерні
технології
стануть
продовженням
інтелектуальних функцій. Штучний інтелект дозволить
впоратися зі старінням і продовжити життя до
нескінченності. Втім, є й зворотна, вельми неприємна сторона
цього процесу, наприклад, можливе лавиноподібне збільшення
безробіття, коли
живих співробітників почнуть поголовно
замінювати
спритнішими і переважаючими в рази за
продуктивністю праці машинами. Ще одна небезпека - небачене
досі розшарування суспільства, в якому одні, здатні купити собі
«додаткові мізки», навічно закріплять за собою управління
«тупими невдахами від природи».
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ПРОБЛЕМА БЕЗСМЕРТЯ
•Розглядається ряд варіантів, які можуть забезпечити людині
безсмертя:
•Біологічне безсмертя (наносапієнси)
•Перенесення свідомості у роботів (створення кіборгів)
•Перенесення свідомості у комп'ютер (віртуальну реальність)
•Перенесення свідомості в комп'ютер, коли людина зможе створити
свою цифрову копію, сьогодні розглядається як один з реальних
варіантів досягнення безсмертя. Футуролог і технолог-теоретик,
засновник Acceleration Studies Foundation Джон Смарт вважає, що
голосові помічники на основі штучного інтелекту від Google, Microsoft,
Apple незабаром удосконалюються і візьмуть на себе всю рутинну
роботу людей. Вони позбавлять від зайвих зв'язків, контактів і справ,
допоможуть в особистому житті та бізнесі, а в деяких випадках зможуть
повністю замінити людину. А вже в 2020 можна буде створити точну
цифрову копію людини.
•Дейв Еванс, інноватор і футуролог компанії Cisco Systems, вважає, що з
часом буде цілком реально і навіть логічно помістити мозок людини в
механічний пристрій, за своїми характеристиками перевершує в силі і
витривалості будь-яку живу сутність. Відповідно, свідомість існуватиме
практично вічно, в корпусі, що не зношується.
•А поки футурологи висувають теорії, вчені переходять до практики. Так,
нідерландський нейроінженер і нейробіолог, засновник Корпорації
нейронного інжинірингу Рендал Кунео працює над створенням
системи, що дозволяє завантажити його власний мозок в комп'ютер.
Для реалізації такого амбіційного проекту він створив компанію
sCarboncopie, що займається вивченням можливості існування людського
розуму на альтернативному носії. Як пояснює сам Кунео, це буде не
просто штучний інтелект, а саме занесений в комп'ютер людський розум.
Він переконаний, що, завантаживши мозок в комп'ютер, ми зможемо
обробляти і зберігати ще більше інформації, подібно машині
розкладаючи думки за папками і звертаючись до них у будь-який час.
Нейробіолог також вважає, що така система дозволить людям
жити в інших світах, у тому числі віртуальних.
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ЕЛІЗАБЕТ ПЕРРІШ –ПЕРША
БЕЗСМЕРТНА?
•У вересні 2015 р. почався приголомшуючий експеримент: вперше в
історії людства вчені та лікарі зважилися повернути назад
біологічний годинник, втрутившись в геном дорослої жінки.
Американській дослідниці Елізабет Перріш (44 роки) ввели у вену
генетичний матеріал, що має проникнути всередину ядра кожної
клітини і запустити зміни, що зупиняють старіння і омолодять
організм. У той же час революційна терапія, ще жодного разу не
випробувана на людині, і може викликати невідомі побічні ефекти ...
•Йдеться про введення в організм гена - інгібітора міостатіна. Він
гальмує (інгібує) вироблення міостатіна, за рахунок цього
стимулюється м'язовий ріст і зупиняється саркопенія - дистрофії
м'язів, яка розвивається з віком. Друга частина генної терапії полягає
в
стимулюванні
вироблення
тіломерази.
Це
фермент,
відповідальний за відновлення довжини тіломір, тобто кінців
хромосом, які забезпечують цілісність і стабільність нашої ДНК
(відомо, що з віком тіломіри коротшають, клітина стає менш
захищеною, і з'являються мутації, які поряд з іншими факторами
можуть призвести до розвитку раку і інших небезпечних вікових
хвороб). Довжина тіломерів за термін експерименту зросла на
двадцять відсотків і продовжує далі подовжуватися. Якщо в 2015 р.
їх довжина була 6.71 kb, то в 2019 р. - 8.12 (ця довжина відповідає
тридцятирічному віку). Виходить, що 48-річна жінка омолодилася
на двадцять років. Також, згідно з дослідженням організму
Елізабет, її м'язи теж в повному порядку.
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СВІТ ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ??
•Всі більше вчених вважають що ми живемо у комп'ютерній симуляції
світу. Можливо, що якась постлюдська цивілізація з неймовірними
обчислювальними можливостями створила щось на зразок комп'ютерної
програми, яка симулює історичний процес розвитку людства. Так Бострем
(лауреат престижних премій і автор робіт з атропного принципу) оперує
концепцією, що свідомість не залежить від біологічної тканини і може
бути реалізована у вигляді набору електроімпульсів в обчислювальній
машині. З огляду на це, для постлюдей не представляє особливих
труднощів створити людей, що мають свідомість, для яких ця модель
цілком реальна. Грубо і приблизно обчислювальна потужність людського
мозку обмежена 1017 операціями в секунду. При цьому ми отримуємо 108
біт в секунду особистої інформації. На підставі цього Бострем вивів
формулу і вирахував, що для симуляції всієї історії людства потрібно
всього-на-всього 1033-1036 операцій (50 років на людину при 100 млрд
людей, які будь-коли жили на планеті).
•Розрахунок комп'ютерної потужності необхідної для симуляції Всесвіту в
2002-му зробив фізик Ллойд з МТУ - для неї потрібна машина з пам'яттю
1090 біт, яка виконає 10120 логічних операцій. Таких комп'ютерів поки що
не існує. Але той же Ллойд, скориставшись досягненнями квантової
механіки, розрахував граничну потужність комп'ютера масою в 1 кг і
об'ємом в 1 дм3, і з'ясував, що він може виконати 1050 операцій в секунду.
Мало того, якщо закон Мура (кожні 24 місяці обчислювальна потужність
процесора подвоюється при тому ж розмірі) виявиться вірним на
найближчі пару сотень років, ми отримаємо таку машину вже через
250 років! Вчені Бін, Давоуді і Севідж використовуючи квантову
хромодинаміку зайнялися, фізикою такої моделі і з'ясували, що в
симуляції повинен існувати обрив в спектрі космічних променів на
певних енергіях. Найцікавіше, що він існує - це межа ГрайзенаЗацепіна-Кузьміна в 50 ексаелектронвольт, яка пов'язана з тим, що
високоенергетичні частинки взаємодіють з фотонами фонового
реліктового
випромінювання
і
втрачають
енергію.
Але
експериментально, ця межа поки що не доведена, вона існує тільки в
теоретичних викладках.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
• В ЛЕКЦІЇ ВИКОРИСТАНО МАТЕРІАЛИ
КУРСУ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ
“КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО
ПРИРОДОЗНАВСТВА”
ТА КУРСУ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ФПК
«СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ І
ТЕХНІКИ»
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30372
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30373
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30407
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30443
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30463
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30461
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30464
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