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Náš vesmír vznikl ve výhni singularity Velkého třesku. Anebo
nevznikl?
Brazilský astrofyzik Neves navrhuje, že se můžeme obejít bez problematické singularity
Velkého třesku. Já navrhuji už dvě desítky let v HDV svou představu, že singularitu vůbec
nepotřebujeme ve Velkém Třesku proto, že VT není „výbuchem“, ale změnou stavu
předešlého na následný Podle něj současné fázi rozpínání vesmíru předcházelo jeho
smršťování, podle modelu Velkého odrazu (Big Bounce). Podle mého modelu, v němž
preferuji, uplatňuji princip střídání symetrií s asymetriemi, přešla „lokální část“
nekonečného plochého 3+3 D časoprostoru předTřeskového do stavu nesmírně křivého –
plazmatického časoprostoru. Ona „lokální část“ v nelokálním stavu předešlém, tedy ono
plazma se pak začalo „rozbalovat“ ( dnes se užívá slovíčko „rozpínání se“ , což není jedno a
to samé ). Při rozbalování plazmatu dochází ovšem nejen k rozbalování „celé“ plazmy, ale i
ke „konkrecím“ v té plazmě. To platí i v dalším vývoji. Vesmírné kontinuum 3+3D se dál
rozbaluje, ale taktéž se tvoří vlnobalíčky, jenž budou stavebními kameny hmoty…z nich pak
další „kombinace = konglomeráty složitější a složitější. A ještě nejen to : vesmír se „rychle“
rozbaluje, a přesto opět jistá část ranného superkřivého stavu zůstává rozprostřena v globální
situaci už „rozepnutého = rozbaleného“ stavu ( např. obraz reliktního záření ), takže i dnes po
14ti miliardách let od Třesku „plave“ rozbalený čp ve vakuu, ve vřícím vakuu, vřícím
znamená v původní superkřivosti, kterou fyzikové identifikují jako „vakuum plné, nabité
energie, vyskakují tam páry částic, atd. , čili ten „plazmatický stav“ je-existuje i dnes na
škálách pod-planckových. Pro navození představy lidské ještě zopakuji kostru tohoto svého
„výmyslu“ : v euklidovském 3+3D časoprostoru plochém nekonečném předTřeskovém
„plave“ jistá lokalita ( dnes se jí říká singularita ) nikoliv nekonečná, ale naopak, ale přitom
téměř nekonečně křivá, tj. se skoronekonečnou křivostí svých dimenzí…., ty se pak rozbalují,
( do podoby dnešního globálního vesmíru ), ale zůstávají v tomto kontinuu „rozbalujícího se“
stavu 3+3D vesmíru jednak a) elementy = vlnobalíčky = geony křivých dimenzí ( jako,,,jako
„klony“ pro elementární částice a z nich po nabalení atomy, molekuly atd., látka ) přičemž
v tom eozbalujícím se vesmíru stále „žije“ na „řádové“ úrovni tj. na planckových škálách ona
„plazma“ tedy vřící stav křivých dimenzí…a ….a všechny ty stavy pak „plavou“ jeden
v druhém, tedy na přeskáčku řečeno : PoTřeskový stav plave v předTřeskovém stavu ;
„rozbalující se plazma plave v „pozůstatkové nerozbalující se plazmě, která vydrží až dodnes
v podobě vřícího vakua ; v rozbalující se plazmě po Třesku plavou vlnobalíčky hmoty látky ;
uprostřed věku ( věku jak je dnes vyhodnocován 13,8 miliard let ) vesmíru polorozbaleného
plave „místní silnější gravitační zakřivení v globálním gravitačním zakřivení čp které je méně
křivé….atd.atd. , prostě jeden „pojmenovaný“ stav křivosti plave v jiném „pojmenovaném“
stavu křivosti..., některé stavy vesmíru ( tedy čp ) se rozbalují, některé jiné zůstávají
nerozbalené, dokonce …možná… dochází i v průběhu stárnutí a geneze k dalšímu
„sbalování“ lokálních míst čp do lokálních útvarů. Až se jednou páni fyzikové rozhýbou, snad
už konečně pomůžou zlepšit vize HDV.

Je tam singularita nebo není? Kredit: NASA/CXC/M.Weiss
Teorie Velkého třesku už sice není nejmladší, stále ale ještě představuje nejvíce přijímané, a také
nejznámější vysvětlení vzniku a evoluce našeho vesmíru. Velký třesk je velmi atraktivní,
ohromující exploze na startu se líbí snad úplně každému. Skrývá se v něm ale nepříjemný
problém, totiž singularita. Zní to sice dobře, ale singularita je ve skutečnosti selhání fyziky, možná
ne , možná v určitých „rovinách“ vývoje jsou také „singularity“ coby p ř e s k o k y = přechody
ze stavu do stavu….i dnes možná se dějí „singulární přeskoky“ selhání rovnic, ano, fyzikové by
měli najít nejdříve vysvětlení na „přeskoky“ stavu do jiného stavu , posloupnost takových
přeskoků a pak by už lépe našli i matematická vyjádření ( v genezi vesmíru dochází k přeskokům
stále…i dnes … dnes se tomu říká Darwinismus – přirozený výběr ) které se snaží vysvětlit
situaci v okamžiku samotného zrození vesmíru. Singularita Velkého třesku je se svými
nekonečny z našeho pohledu nepochopitelná.

Brazilský astrofyzik Juliano Cesar Silva Neves z institutu Mathematics, Statistics &
Scientific Computation Institute, Univerzity v Campinasu (IMECC-UNICAMP) je
jedním z odborníků, kteří hledají pro vznik vesmíru jiný scénář. Aha, a protože on je
titulovanej a pracuje v prestižním baráku, tak má právo na hledání jiných scénářů, já
laik mám právo jen na plivání a urážení… Ve studii, kterou nedávno publikoval
časopis General Relativity and Gravitation, ukazuje, jak se v teoriích o vzniku
vesmíru zbavit singularity Velkého třesku. On má právo ukazovat, já ho 30 let nemám
Neves nevěří, že došlo k Velkému třesku. Takových je víc jako on.Naopak je podle
něj možné, že se před dnes stále probíhajícím rozpínáním vesmíru vesmír
smršťoval. Dokonce lze provést úvahu, že si zvolíme „pozorovatele“ kterého
umístíme do stavu vesmíru před Třeskem, a…a pak z této pozice můžeme opravdu
sledovat vývoj vesmíru po Třesku …že se v něm rekrutovala lokalita = „zrno =
plazmatický stav čp“ které se rozbaluje, ale v tom „zrnu“ se růůůůůzné věci smršťují
…( např. smršťuje se vše, co má rychlost vééé < cééé ) Pozoruhodná je zejména
jeho představa, podle níž při přechodu z fáze smršťování do fáze rozpínání vesmíru
možná nedošlo ke zničení všech stop z období smršťování vesmíru. V. Wagner to

komentuje, že takové „pozoruhodné“ představy jsou staré už 50 let… pan Neves má
na New Scientist strýčka ředitelem Neves si představuje vesmír jako vesmír odrazů
(Bouncing Universe), kdy se vesmír smršťuje až do chvíle, kdy je velmi malý, hustý a
horký. Nedostane se ale do okamžiku singularity a již předtím se odrazí do podoby
vesmíru, který se rozpíná. A tak stále dokola.

Ve své studii se Nevew soustředí na černé díry. Podle něj by právě pozůstatky
dávných černých děr mohly být pozůstatky objektů z předchozí fáze, v níž se vesmír
smršťoval, které přečkaly okamžik odrazu vesmíru. Černé díry jsou zhroucená jádra
masivních hvězd, v nichž se vytvořila singularita, stejně jako v případě Velkého
třesku nepochopitelná a vymykající se rovnicím. Z černé díry nic neunikne, ani světlo.

Teorie Velkého odrazu. Kredit: New Scientist.

Nicméně, podle Nevese, černé díry nejsou definované singularitou, ale spíše
horizontem událostí, který odděluje od okolního světa oblast, odkud již není návratu.
Neves použil na černé díry matematický trik, který poprvé zavedl americký fyzik
James Bardeen v roce 1968. Jde o úpravu řešení rovnic obecné relativity, které
vedou k popisu černých děr.

Bardeen přišel s trikem, který dovoluje existenci černých děr bez singularity, bůh ví
co Bardeenovi dovoluje sám vesmír, ale lepší je když si upraví rovnice tak, aby mu
„dovolovaly“…ha-ha přestože stále zůstávají v pravomoci obecné relativity. Bardeen

takové černé díry pojmenoval „normální“ (anglicky regular black holes). Bardeenovy
normální černé díry mají hmotnost jako funkci závislou na vzdálenosti od centra
takové černé díry, na rozdíl od konstantní hmotnosti, jak bývá obvykle u černých děr
hmotnost uvažována.
Neves udělal to, že Bardeenův trik použil na zrušení jiné singularity, té v srdci
Velkého třesku. Vrací tím pádem do hry teorii Velkého odrazu (Big Bounce), která
popisuje vesmír jako nepřetržitý sled rozpínání a smršťování, o délce miliard a
miliard let, mezi nimiž vždy dojde k odrazu. Je to hezký nápad, zatím ale scházejí
fyzikální důkazy. Což je nepodstatné, podstatné že má svobodu projevu v prestižním
časopise, protože má osobní titul Neves a další astrofyzici teď budou hledat
pozůstatky černých děr, které by mohly být fosiliemi z éry smršťování vesmíru.
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Diskuze:
…z níž jsem si vybral názor pana Wagnera, abych mu oponoval ( spíš víceméně
provokoval ) svou nedokonalou a „přesto“ odsouzenou a opovrhovanou vizí HDV.

Je třeba pracovat s dobře definovanými pojmy

Vladimír Wagner,2017-12-10 11:35:58
Dovolil bych si upozornit na řadu nejasností, které jsou v článku. Podobné se
vyskytují v řadě nejen čistě populárních článků. Především Velký třesk je pojem,
který byl zaveden pro kosmologickou představu, takže už to není teorie, jak se všude
a všude a všude píše ??? ; je to jen „zavedený pojem pro představu“ ????? že námi
pozorovaný vesmír vznikl z velice hustého a horkého počátku. Jeho platnost byla
velice dobře prokázána přesným měřením.. měřením čeho ????, měření je možná
správné, ale vyhodnocení toho měření bude podle špatných dogmat ( co když rudý
posuv ve spektru není Hubbleovský, ale representuje pootáčení soustav a tedy
možná je projevem a důsledkem „rozbalování“ globálního časoprostoru …?! )
rozpínání vesmíru, evolucí galaxií a dalších jeho komponent, reliktním zářením a
množstvím vyskytujících se primordiálních lehkých prvků. To vše může být
vyhodnoceno novou doktrínou o rozbalovaní časoprostoru ze stavu plazmy a při
rozbalování také souběžně může docházet k novým lokálním „sbalováním“ =
vlnobalíčkováním dimenzí čp, které pak ( jakožto „zamrznuté klony“ ) mají povahu a
chování hmotových elementárních částic – fotony, leptony, baryony, intermediální
částice – to vše jsou vlnobalíčky „zamrznuté“ křivosti dimenzí čp do malých lokálních
útvarů, které se už nerozbalují, dodnes, ..ale rozbaluje se „ostatní“ časoprostor do
stavů jako jsou „pole“ a jiné soudobé pozorované stavy časoprostoru Už od počátku
se jako jedna z variant Velkého třesku vyskytovala možnost oscilujícího vesmíru,
tedy možnost, že současné rozpínání před průchodem horkou a hustou etapou
předcházelo smršťování nějakého předchozího vesmíru. V tomto směru tedy není
hypotéza Nevese nic nového a Standardní kosmologický model označovaný jako
Velký třesk nijak nepopírá.
Singularita je čistě popis situace, kdy stávající fyzikální teorie nedokáže pro nějaké
extrémní podmínky (extrémní hodnoty nějakých veličin) stav popsat. Jistě, fyzikové
bez matematiky nedokáží „poznat“ (potažmo poznat ) ve vesmíru nic. Jak by fyzikové
popsali „změnu stavu“ z a) nekonečného plochého 3+3D časoprostoru na stav
nesmírně křivého 3+3D konečného „singulárního objemu“ 3+3D časoprostoru ?????
Dostává nekonečné hodnoty hustot hmoty, náboje, nekonečné rychlosti, záporné
hodnoty veličin, které být záporné nemohou a další nefyzikální hodnoty či vůbec
nemá řešení. Vaše singularita jak je vidět se matematicky popsat nedá, ale…možná

moje „změna stavu plochého nekonečného čp na stav nesmírně zakřivený konečný
čp“ a dokonce „plavající“ v tom nekonečném čp, se popsat dá Žádná reálná černá
díra (ani vesmír) singularitu nemá. Mají je jen naše řešení, při uplatnění neadekvátní
teorie (v daném případě obecné teorie relativity) na dané podmínky (nitro černých
děr). V současné době dokážeme reálně popsat pouze matematicky situaci nad
horizontem černé díry. Pro reálný popis situace pod ním musíme počkat na nalezení
kvantové teorie gravitace. Dokud na v pralese nalezený chinovník či kaučukovník
nenaleznete doma na papíře „chemicko-biologickou rovnici“, tak v podstatě ani ty dva
stromy v pralese neexistují, že , páni vědci ? prostě dokud není teorie nelze o těch
dvou stromech říci nic….nic….nic…nic … to je ale bída ducha…; pane Wagnere, a
neumíte je popsat jinak než rovnicemi ???, jinak než chemicky ?, vždyť říkáte, že
„pro reálný popis“ (čehokoliv) chinovníku i kaučukovníku a všeho na světě dokud
nemáte tu matematiku, potažmo ověřenou teorii, tak je to nepopsatelné….proč máte
( musíte mít ) tak ujetou doktrínu ?
JN, 12.12.2017

