kosmologie

skrývá

MultivesMír

život?

vesmíry s odlišnými fyzikálními zákony mohou být stále obyvatelné.

T
HLAVNÍ MYŠLENKY
■■

■■

■■

Z prvotního vakua, které
dalo vznik našemu světu,
se mohlo vynořit mnoho
dalších vesmírů – každý se
svými vlastními fyzikálními
zákony.
Pokud tyto vesmíry existují,
mohlo by mnoho z nich obsahovat složité struktury a
snad i nějaké formy života.
Tato zjištění napovídají, že
náš vesmír možná není tak
„jemně vyladěn“ pro život,
jak se dříve předpokládalo.
— Redakce
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ypický akční hrdina bojuje o život. Znovu a znovu na něj banda zloduchů pálí
ze všech stran a míjí ho jen o vlásek.
Auta vybuchují a jen zlomek sekundy mu zbývá k tomu, aby se ukryl před ohnivou koulí.
A přátelé ho přicházejí zachránit pouhý okamžik před tím, než mu nůž v rukou lotra prořízne hrdlo. Pokud by se některá z těchto věcí
udála jen o malinko jinak, mohli bychom našemu hrdinovi jen zamávat na rozloučenou:
hasta la vista, baby. Ale i když nikdo z nás
ještě tento film neviděl, něco nám říká, že se
hrdina dožije jeho konce celý a zdravý.
V určitém ohledu připomíná příběh našeho vesmíru právě takový hollywoodský akční
film. Několik fyziků tvrdilo, že malá změna
jednoho z fyzikálních zákonů by narušila
normální vývoj vesmíru a znemožnila by naši
existenci. Pokud by například silná jaderná
síla, která k sobě váže atomová jádra, byla
o trošku větší nebo menší, vytvořily by hvězdy
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jen velmi málo uhlíku a dalších prvků, které
se zdají nezbytné ke vzniku planet, tím spíše
pak samotného života. Pokud by byl proton
jen o 0,2 % těžší, rozpadl by se všechen původní vodík téměř okamžitě na neutrony a nevznikly by žádné atomy. A výčet pokračuje.
Zákony fyziky – obzvláště přírodní konstanty, které v těchto zákonech vystupují,
například velikosti základních sil – by se
proto mohly zdát jemně vyladěné tak, aby
umožnily naši existenci. Bez působení nadpřirozených sil, které se již svou definicí vymykají rámci vědy, se řada fyziků a kosmologů začala v 70. letech pokoušet nalézt řešení
hádanky prostřednictvím hypotézy, že náš
vesmír je jen jedním z mnoha existujících
vesmírů, z nichž každý má své vlastní zákony. Podle tohoto „antropického“ uvažování
bychom mohli obývat vzácný typ vesmíru,
v němž došlo k vytvoření správných podmínek pro vznik života.
b ř e z e n 2 010

SLIM FILMS

AlejAndro jenkins A GilAd Perez

w w w. S c i A m . c z
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Kupodivu, převládající teorie v moderní kosmologii, která se objevila v osmdesátých letech,
napovídá, že takové „paralelní vesmíry“ mohou
skutečně existovat – tedy v případě, že by neustále vyskakovaly z prvotního vakua jako náš
vesmír v okamžiku velkého třesku. Náš vesmír
by byl jen jedním z kapesních vesmírů v mnohem větším prostoru, zvaném multivesmír.
V převážné většině těchto vesmírů by fyzikální
zákony neumožňovaly vznik hmoty jak ji známe, nebo galaxií, hvězd, planet a života. Ale
z pouhého počtu možností je vidět, že má příroda dobrou šanci vytvořit „správný“ soubor zákonů alespoň jednou.
Naše nedávné studie však napovídají, že některé z těchto jiných vesmírů – za předpokladu,
že existují – by vůbec nebyly tak nehostinné.
Nalezli jsme pozoruhodné příklady alternativních hodnot základních konstant, a tudíž alternativní soubory fyzikálních zákonů, které by
stále mohly vést k velice zajímavým světům, na
kterých by se snad vyskytl i život. Základní
myšlenkou je změnit jeden aspekt přírodních
zákonů a pak provést kompenzační změny
u ostatních aspektů.
Naše práce se nesoustředila na nejvážnější
problém jemného vyladění v teoretické fyzice: na

CO JE
MULTIVESMÍR?
Alternativní vesmíry se nyní
staly legitimní oblastí výzkumu, zvláště proto, že mohou
skutečně existovat. Podle převládající kosmologické teorie
náš vesmír vypučel z mikroskopické oblasti prvotního vakua
při exponenciálním rozpínání,
zvaném inflace. Vakuum však
může stále chrlit další vesmíry. Každý vesmír by mohl mít
své vlastní fyzikální zákony;
některé by byly přátelské pro
život, některé ne.
Vesmír
přátelský
pro život

Vesmír není
přátelský pro
život






















velikost „kosmologické konstanty“, díky které se
náš vesmír ve zlomku sekundy po velkém třesku
ani nezhroutil zpět do nicoty ani se nerozletěl do
všech směrů v důsledku exponenciálně rostoucí
expanze. Příklady alternativních, obyvatelných
vesmírů však dávají vznik zajímavým otázkám a
dávají podnět k dalšímu výzkumu toho, nakolik
by mohl být náš vesmír jedinečný.

K životu bez slabých sil

Konvenčním způsobem, jakým vědci zjišťují,
zda je určité konstanta jemně vyladěna či nikoliv je, že tuto konstantu převedou do nastavitelného parametru a mění ji, zatímco nechávají
ostatní konstanty netknuté. Na základě svých
nově upravených fyzikálních zákonů mohou
pak vědci „přehrávat film“ vesmíru – provádějí
výpočty, vypracovávají možné scénáře nebo
počítačové simulace, aby viděli, k jaké katastrofě dojde nejdříve. Není ale žádný důvod, proč
bychom měli měnit vždy jen jeden parametr. To
připomíná pokus řídit automobil tak, že budete měnit jen zeměpisnou šířku nebo délku,
nikdy však obojí. Pokud se nebudete pohybovat
podle mřížky, docela určitě sjedete ze silnice.
Místo toho můžeme měnit několik parametrů
zároveň.

[ZÁKLADNÍ MYŠLENKA]

JAK NALÉZT POHOSTINNÉ VESMÍRY
1 DVĚ
●

KONSTANTY
Fyzici mohou nakreslit pozorované
hodnoty dvou různých konstant A a B
jako dvě souřadnice
bodu v rovině.
Každý bod v rovině
představuje rozdílný pár hodnot.

Skutečná hodnota B

Katastrofa�
(vesmír není
přátelský k životu)
Skutečná hodnota A

3 ZMĚNA JINÉ
●

Katastrofa
�
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Malé rozmezí
přátelské k životu

2 ZMĚNA JEDNÉ
●
KONSTANTY
Změna konstanty A
(za současného uchování hodnoty všech
ostatních konstant) je
znázorněna posunutím horizontální linie.
Větší než nepatrná
změna obvykle vede
ke katastrofě a vesmír by byl nevhodný
k životu.
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Malé rozmezí
přátelské k životu

KONSTANTY
Změna konstanty
B a ponechání
všeho ostatního na
místě se znázorní
posunutím svislé
čáry. Změna větší
než nepatrná i zde
často vede ke katastrofě.

4 ZMĚNA OBOU
●

Více hodnot
přátelských
k životu
Katastrofa�
Nové rozmezí
hodnot
přátelských
k životu

KONSTANT
Možnost změny obou
konstant A a B najednou – například posunutím podél diagonály – může vést k novému souboru hodnot,
které jsou přijatelné
pro život. Dále od známých hodnot by se
rovněž mohly nacházet „ostrůvky přijatelných hodnot“.

b ř e z e n 2 010

Lucy Reading-ikkanda (multivesmír a grafy)

Zdá se, že mnoho charakteristik v přírodních zákonech bylo
velmi přesně vyladěno: malá
změna kterékoli z konstant ve
fyzikálních rovnicích obvykle
vede ke „katastrofě“. Atomy
se například nemohou tvořit
a hmota zůstává rozptýlena
v prostoru tak řídce, že nemůže kondenzovat do galaxií,
hvězd nebo planet. Současná
změna dvou konstant však
může někdy vést k souborům
možných hodnot, které jsou
srovnatelné s utvářením komplexních struktur a snad i nějakých forem inteligentního
života. Změna tří nebo více
konstant škálu možností ještě
dále rozšíří.

naSa (dhluboký vesmír v “bublině”); Lucy Reading-ikkanda (brány a kočka)

Při hledání alternativních souborů zákonů,
které stále vedou ke složitým strukturám schopným udržovat život, neprovedl jeden z nás (Perez) se svými spolupracovníky jen malé změny
známých zákonů fyziky: místo toho zcela odstranil jednu ze čtyř základních přírodních sil.
Už podle svého jména mají být základní síly
nepostradatelnou vlastností každého vesmíru,
který si alespoň troškou váží sám sebe. Bez silné jaderné síly, která váže kvarky do protonů a
neutronů a protony a neutrony do atomových
jader, by hmota, jak ji dnes známe, neexistovala. Bez elektromagnetické síly bychom neměli
žádné světlo, nebyly by ani atomy ani chemické
vazby. Bez gravitace by nic nenutilo hmotu, aby
se shlukovala do galaxií, hvězd a planet.
Čtvrtá síla, slabá jaderná síla, je v každodenním světě méně nápadná, ale také sehrála hlavní roli v historii našeho vesmíru. Kromě jiných
věcí slabá síla umožňuje reakce, které přeměňují neutrony na protony a naopak. V prvních
okamžicích velkého třesku, poté, co se kvarky
(jedna z prvních forem objevivší se hmoty) spojily do trojic, aby vytvořily protony a neutrony,
společně nazývané baryony, byly čtveřice protonů schopny sfúzovat a vytvořit jádra helia složená ze dvou protonů a dvou neutronů. Tato
takzvaná nukleosyntéza velkého třesku proběhla v prvních několika sekundách života našeho vesmíru, když už byl dostatečně chladný
na to, aby se vytvořily baryony, ale stále dost
horký na to, aby mohly podstoupit jadernou
fúzi. Nukleosyntéza velkého třesku vytvořila
vodík a helium, z nichž měly později vzniknout
hvězdy, v nichž jaderná fúze a další procesy jednou vytvoří všechny ostatní přírodní prvky.
Fúze čtyř protonů na helium 4 pokračuje dodnes v našem slunci, kde produkuje většinu
energie, jíž se nám dostává.
Bez slabé jaderné síly by zřejmě ve vesmíru
neprobíhaly vůbec žádné složité chemické
reakce a už vůbec bychom nemohli uvažovat
o vzniku života. V roce 2006 však Perezův tým
objevil soubor fyzikálních zákonů, které byly
založeny jen na zbývajících třech přírodních silách, a přesto vedly k vyhovujícímu vesmíru.
Odstranění slabé jaderné síly vyžadovalo několik úprav Standardního modelu částicové fyziky – teorie, která popisuje všechny síly kromě
gravitace. Tým ukázal, že změny lze provést
tak, aby chování ostatních tří sil – a další klíčové parametry, jako je hmotnost kvarků – zůstaly
stejné jako v našem světě. Musíme zdůraznit, že
tato volba byla konzervativní a úmyslem bylo
usnadnit výpočet toho, jak by se vesmír rozvíjel.
w w w. S c i A m . c z

Je docela možné, že existuje celá řada dalších
vesmírů bez „slabých sil“, které jsou obyvatelné,
ale našemu světu se vůbec nepodobají.
Ve vesmíru bez slabých sil by nebyla obvyklá
fúze protonů za vzniku helia možná, protože se
při ní dva z protonů musí přeměnit v neutrony.
Mohly by však existovat jiné cesty, jak vytvořit
prvky. Náš vesmír například obsahuje mnohem
více hmoty než antihmoty, ale malá úprava parametrů, které tuto asymetrii řídí, by postačila
k tomu, aby při nukleosyntéze velkého třesku
vzniklo významné množství jader deuteria.
Deuterium, známé také jako vodík 2 (těžký vodík), je izotopem vodíku, jehož jádro navíc
k obvyklému protonu obsahuje ještě neutron.
Hvězdy by potom mohly vydávat světlo, které
by pocházelo z fúze protonu a deuteriového jádra za vzniku jádra helia 3 (dva protony a jeden
neutron).
Takové hvězdy bez slabých jaderných sil by
byly chladnější a menší než hvězdy v našem
vesmíru. Podle počítačových simulací, které
provedl astrofyzik Adam Burrows z Princetonské univerzity, by mohly hořet asi sedm miliard let – což je současný věk našeho Slunce –
a vyzařovat energii s intenzitou, jež by představovala několik procent dnešního toku sluneční
enegie.

Příští generace

Podobně jako hvězdy v našem vesmíru by
mohly hvězdy bez slabých sil vytvářet těžké
prvky až po železo další jadernou fúzí. Typické reakce, které v našich hvězdách vedou
k prvkům následujícím za železem, by však
přišly zkrátka, především proto, že by jádra
měla k dispozici jen málo neutronů, které by
mohla zachytit a vytvořit těžší izotopy, jako
první krok na cestě k těžším prvkům. Malá
množství těžších prvků až po stroncium by
mohla být v hvězdách bez slabých sil syntetizována jinými mechanismy.
V našem vesmíru rozptylují výbuchy supernov nově vytvořené prvky do prostoru a syntetizují další množství těchto prvků. Může existovat několik typů supernov: ve vesmíru bez
slabých sil by k explozím supernov, vyvolaným
zhroucením ultratěžkých hvězd nedocházelo,
neboť k přenosu energie z jádra hvězdy a udržování rázové vlny, která způsobí explozi, je
nutná právě emise neutrin, vytvářených interakcemi slabých sil. Přesto by mohl existovat
odlišný typ supernovy – termojaderná exploze
hvězdy spuštěná akrecí (stlačováním hmoty padající do hvězdy vlivem gravitace) místo gravi-

DALŠÍ NÁZORY
K PARALELNÍM
VESMÍRŮM
Fyzici a kosmologové – a často
také autoři science fiction –
mluví o paralelních vesmírech
v několika odlišných souvislostech: nejméně tři názory se liší
od toho, co se píše v tomto
článku.
 BUBLINA

Náš vesmír je pravděpodobně mnohem větší než část, kterou můžeme
pozorovat – naše „bublina“. Pokud
je svou velikostí nekonečný, potom
musí existovat nekonečné množství
„bublin“ (vždy okolo určitých pozorovatelů ve vzdálených galaxiích).
Některé z těchto
bublin by mohly
být identické
„Bublina“
s naší, včetně vaší
přesné
kopie,
která si
právě rovněž čte tento
článek.
 BRÁNY

Pokud má vesmír více než tři rozměry, mohl by být náš vesmír
jednou z mnoha trojrozměrných
membrán neboli „bran“ v širším
mnohorozměrném prostoru. Tyto
„paralelní vesmíry“ se mohou
navzájem ovlivňovat, a dokonce
se mohou srážet.

Paralelní
brány
 HYPOTÉZA MNOHA SVĚTŮ

V kvantové fyzice může stejný objekt
existovat v řadě stavů – jako známá
kočka, která je zároveň mrtvá a živá
– a jen impuls z zvnějšku ji přiměje
usadit se v jednom z těchto stavů.
Někteří fyzici věří, že všechny možné
stavy i nadále existují, každý v oddělené „odbočce“ vesmíru.
Schrödingerova
kočka
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[ScÉNÁř 1: VESMÍr BEZ SLABÉ SÍLY ]

KRÁTKÁ HISTORIE ALTERNATIVNÍHO VESMÍRU
Vesmír s třemi základními
silami namísto čtyř by stále
mohl vypadat překvapivě
známě. Zde je návod, jak to
zjistit.

■

Odsuňte slabou jadernou
sílu tak, že upravíte několik
„konstant“ ve Standardním
modelu částicové fyziky.
Zbylé tři síly udržujte přesně
v takovém stavu, v jakém se
nacházejí v našem vesmíru.
Upravte další parametry,
abyste usnadnili jadernou
fúzi ve hvězdách.

Výsledkem je svět s komplexní
strukturou, který by mohl
podporovat podobné formy
života, jako jsou na Zemi.

Down

Kvarky

Pozitrony
Helium 4

+
+

=

+
Elektromagnetická

Gravitační

Silná
jaderná

Slabá
jaderná

Neutron

Neutrina

Proton



Objevují se elementární částice
a čtyři základní síly. Při extrémní
teplotě vesmíru slabá síla brání
hmotě mít hmotnost.

Ochlazování činí slabou
sílu skutečně slabou,
takže hmotné částice
mohou mít hmotnost.



Kvarky up a
down se spojují do
protonů (jádra
vodíku) a neutronů.

Některé protony fúzují za vzniku
jader helia 4. Tato reakce závisí na
slabé jaderné síle, která převádí
protony na neutrony, elektrony a
antineutrina.

10 –40 SEKUNDY

10 –12 SEKUNDY

10 –6 SEKUNDY

1 SEKUNDA – 3 MINUTY

Kvarky up a
down se spojují do
protonů a neutronů.





NÁŠ
VESMÍr

■

Proton
Up

ALTErNATIVNÍ
VESMÍr

■

4 SÍLY

Objevuje se méně elementárních částic, ale částice hmoty tu
mají hmotnost.





3 SÍLY
(Chybí slabá jaderná síla)

Některé protony a neutrony
fúzují do deuteria a poté do jader
helia 3. Protony se nemohou přeměnit v neutrony.

Neutron
Up

Down

Kvarky

+

Deuterium

Helium 3

=
+

=

Proton

Možná se
budeme
potřebovat
dozvědět více
o dalších
vesmírech,
abychom mohli
pochopit své
pravé místo
v multivesmíru.
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Gravitační

Silná
jaderná

tačním kolapsem. Tak by mohly být prvky rozptylovány do vesmíru, kde by se staly zárodky
nových hvězd a planet.
Když vezmeme v úvahu, že by hvězdy bez
slabých sil byly poměrně chladné, musela by
planeta bez slabých sil podobná Zemi být asi
šestkrát blíže slunci, aby měla stejnou teplotu
jako naše Země. Obyvatelům takové planety
by slunce připadalo mnohem větší. Země bez
slabých sil by se od naší Země lišila i v řadě
dalších věcí. V našem světě je tektonika zemských desek a vulkanická činnost poháněna
radioaktivním rozpadem uranu a thoria v hlubinách Země. Bez těchto těžkých prvků by
mohla být geologie Země bez slabých sil poměrně nudná a beztvará – kromě případu,
kdy by alternativní zdroj tepla poskytla gravitační síla, jako je tomu na některých měsících
Saturnu a Jupitera.
Chemie by byla naopak velmi podobná chemii našeho světa. Jediným rozdílem by bylo, že
by periodická tabulka končila železem – kromě
mimořádně malých stop dalších prvků. Toto
omezení by však nijak nebránilo vzniku podobných forem života, jaké známe u nás. I vesmír
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Neutron

Proton

Proton

s pouhými třemi základními silami by tedy
mohl být přátelským místem pro život.
Další přístup, který volí druhý z nás (Jenkins) se svými spolupracovníky, hledá alternativní soubory zákonů prováděním menších
změn Standardního modelu, než v případě vesmíru bez slabých sil, ale stále zahrnujících několik parametrů najednou. V roce 2008 skupina studovala, do jaké míry se mohou měnit
hmotnosti nejlehčích tří ze šesti kvarků, zvaných up, down a podivný kvark, aniž by se zabránilo vzniku organické chemie. Změna
hmotnosti kvarků nevyhnutelně ovlivní to,
které baryony a která atomová jádra mohou
existovat, aniž by docházelo k jejich rychlému
rozpadu. Odlišné uspořádání atomových jader
potom zase ovlivní chemii.

Kvarková chemie

Zdá se věrohodné, že inteligentní život (pokud
se příliš neliší od našeho) vyžaduje ze své definice chemii, která zahrnuje uhlík. Chemické
vlastnosti uhlíku vyplývají z toho, že jeho jádro
má elektrický náboj 6, takže v neutrálním uhlíkovém atomu obíhá 6 elektronů. Tyto vlastnosti
b ř e z e n 2 010

SLiM FiLMS

Elektromagnetická

Helium 4

Uhlík 12

Dvě rozdílné
supernovy

Obyvatelná
planeta (Země)

+
=
+

Utvářejí se první hvězdy,
následované galaxiemi a
dalšími hvězdami. Hvězdy
hoří hlavně díky fúzi vodíku
za vzniku helia 4.



150 000 LET – 7 MILIArD LET
Utvářejí se první hvězdy,
následované galaxiemi a dalšími hvězdami. Hvězdy hoří
chladněji, hlavně díky fúzi deuteria a vodíku za vzniku helia 3.



Hvězdy také fúzují helium 4 za vzniku
uhlíku a dalších prvků periodické tabulky
až po železo. Těžší prvky chybí.



Deuterium Helium 4

+
+

zdRoj: chaRLeS SuggS MIT Center for Theoretical Physics (Jenkins); zdRoj: giLad PeRez (Perez)

+

Uhlík 12

=



Podoby sluneční
soustavy. Země je třetí
planetou od Slunce.

Objevují se inteligentní
bytosti a začínají se
divit, proč je jejich
vesmír takový, jaký je.

7 MILIArD LET

8 MILIArD LET

13,7 MILIArDY LET

Hroutící se hvězdy se nemohou
změnit v supernovy, proto „splasknou“.
Některé hvězdy však explodují do supernov po akreci hmoty – supernovy
rozptylují prvky do vesmíru do vesmíru.



Vzniká sluneční soustava. Aby byla obyvatelná,
musí být Země bez slabých
jaderných sil blíže svému
bledému slunci, než je Merkur nyní vzdálen od nás.

Objevují se inteligentní
bytosti a začínají se
divit, proč je jejich
vesmír takový, jaký je.



1 druh
supernovy

+
=

=
+

Obyvatelná
planeta

=

umožňují uhlíku vytvořit nekonečnou škálu
složitých molekul. (Autoři vědeckofantastické
literatury často navrhují, že by život mohl být
místo na uhlíku založen na křemíku – prvku,
který v uhlíkové skupině periodické tabulky
následuje za uhlíkem. To je však sporné: zatím
nejsou známy žádné významně složité křemíkaté molekuly.) Navíc, aby se vytvořily složité
organické molekuly, musí být přítomny prvky
s chemií vodíku (náboj jádra 1) a kyslíku (náboj
jádra 8). Aby tým jistil, zda jsou takové prvky
schopny dát vznik organické chemii, musel spočítat, zda se jádra s nábojem 6 či 8 radioaktivně
nerozpadají dříve, než se mohou účastnit chemických reakcí (viz obrázek na další straně).
Stabilita jádra částečně závisí na jeho hmotnosti, která je naopak závislá na hmotnostech
baryonů, z nichž je jádro utvořeno. Výpočet
hmotností těchto baryonů a jader z hmotností
kvarků je velkou výzvou i v našem vesmíru.
Ale po změnách intenzity interakcí mezi kvarky můžeme využít hmotnosti baryonů změřené v našem vesmíru a odhadnout, jak by malé
změny hmotností kvarků ovlivnily hmotnost
jader.
w w w. S c i A m . c z

Následné generace hvězd se
hroutí a stávají se z nich supernovy.
Další hvězdy explodují po akreci
hmoty – další typ supernovy. Supernovy rozptylují prvky do vesmíru.



Hvězdy také fúzují helium 4 za vzniku
uhlíku a dalších prvků periodické tabulky
až po železo. Další procesy vytvářejí prvky
za železem.



V našem světě je neutron zhruba o 0,1 % těžší než proton. Pokud by se hmotnost kvarků
změnila tak, že by se neutron stal o 2 % těžším
než proton, nemohla by existovat žádná stálá
forma uhlíku nebo kyslíku. Pokud by byly
hmotnosti kvarků nastaveny tak, že by byl proton těžší než neutron, potom by proton v jádře
vodíku zachytil obíhající elektron a stal by se
neutronem, takže by vodíkové atomy v našem
světě dlouho nepobyly. Deuterium i tritium
(vodík 3) by však stále mohly být stálé, stejně
jako některé formy kyslíku a uhlíku. Zjistili
jsme, že jistá forma vodíku přestávala být stálou
jen v případě, že se proton stal o více než jedno
procento těží než neutron.
Kdybychom nahradili normální vodík 1 deuteriem nebo tritiem, byla by v oceánech těžká
voda, která se svými chemickými a fyzikálními
vlastnostmi od normální vody lehce liší. To by
však nebylo na překážku tomu, aby se v těchto
světech rozvinula nějaká forma organického
života.
V našem světě je třetí nejlehčí kvark – podivný kvark – příliš těžký na to, aby se účastnil jaderných reakcí. Pokud by se však jeho hmotnost
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HRÁTKY S HMOTU
Představte si, že změníte hmotnost lehkých kvarků (tedy kvarků, které mohou utvářet
stálé baryony, jako jsou neutrony a protony). Získali byste ještě prvky nezbytné pro život,
jak ho známe? Výsledný vesmír by měl přinejmenším obsahovat stabilní jádra s elektrickým nábojem 1, 6, a 8, protože tyto náboje by jim propůjčily vlastnosti podobné těm,
které mají vodík, uhlík a kyslík. Zde máme několika případů toho, co nastává.

NÁŠ VESMÍr

LEHKÉ
KVArKY

Down

Up

ALTErNATIVNÍ VESMÍr 4

ALTErNATIVNÍ VESMÍr 3

ALTErNATIVNÍ VESMÍr 2

ALTErNATIVNÍ VESMÍr 1

Kvark down je
dvakrát těžší než up

Down

Up

Kvark down
je lehčí

STABILNÍ
BArYONY

Neutron

NEJLEHčÍ STÁLÉ
PrVKY

VÝSLEDNÁ
cHEMIE

Vodík

Uhlík 12

Proton

Neutron je o 0,1 % těžší
než proton

Neutron

Proton

Uhlík 12 a další prvky jsou stálé,
život je možný

Atom deuteria

Proton je o 0,1 % těžší
než neutron

Podivný kvark

Down

Up

Neutron

Sigma

Sigma vodík

Sigma uhlík
Některá jádra s nábojem 6
(jako u chemie podobné té uhlíkaté)
a další jádra jsou stálá, život je možný

Jeden kvark navíc
(podivný, strange),
kvark down je ultralehký


Up

Delta (náboj 2)

Delta-helium

Jen jeden lehký
kvark

Sigma vodík

Podivný kvark

Up

Down

8 různých typů

Tři ultralehké kvarky
zhruba stejné hmotnosti
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Uhlík 14
Uhlík 14 a další prvky jsou stálé,
život je možný
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Vodík

Žádné prvky nejsou stálé,
v tomto vesmíru nemůže
existovat život


Žádná stálá forma uhlíku nebo
kyslíku, vesmír není příznivým
místem pro život

desetkrát snížila, mohla by být jádra složena
nejen z protonů a neutronů, ale také z dalších
baryonů obsahujícch podivné kvarky.
Skupina například identifikovala vesmír,
v němž by měly kvark up a podivný kvark zhruba stejnou hmotnost, zatímco kvark down by
byl mnohem lehčí. Potom by nebyla atomová
jádra tvořena protony a neutrony, nýbrž neutrony a další baryonem, zvaným Σ– („sigma mínus“). Je pozoruhodné, že i natolik odlišný
vesmír by obsahoval stabilní formy vodíku, uhlíku a kyslíku, a tudíž by mohl mít i organickou
chemii. Zůstává otázkou, zda by takové prvky
vznikaly v natolik dostatečném množství, aby
se z nich vyvinul život.
Pokud by však život mohl vzniknout, stalo
by se to zřejmě znovu podobně jako v našem
světě. Fyzikové by byli v takovém vesmíru zmateni tím, že kvarky up a podivné kvarky mají téměř identickou hmotnost. Mohli by si dokonce
představit, že tato podivná shoda má antropické vysvětlení založené na potřebě organické
chemie. My však víme, že takové vysvětlení by
bylo chybné, neboť náš svět oplývá organickou
chemií i přesto, že hmotnosti kvarku down a
podivného kvarku jsou docela odlišné.
Na druhé straně by zřejmě neexistovala žádná organická chemie ve vesmírech, kde by měly
všechny tři lehké kvarky zhruba stejnou hmotnost: každé jádro s více než několika jednotkami elektrického náboje by se téměř okamžitě
rozpadlo. Naneštěstí je velmi nesnadné mapovat podrobně historii vesmírů, jejichž fyzikální
parametry se natolik liší od našeho světa. Toto
téma si vyžaduje ještě další výzkum.

Mapování teorie strun

Někteří teoretičtí fyzici volali po jemném vyladění jako nepřímém důkazu multivesmíru. Je
tedy třeba kvůli naši objevům o koncepci multivesmíru pochybovat? Nemyslíme si, že je to
nutné, a to ze dvou důvodů. První vyplývá z pozorování spojeného s teorií. Astronomické údaje silně podporují hypotézu, že náš vesmír začal
jako drobný kousek prostoročasu, zřejmě menší
než miliardtina protonu, který poté prošel fází
rychlého, exponenciálního růstu, zvaného
inflace. Kosmologie stále postrádá definitivní
teoretický model inflace, ale teorie napovídá,
že se různé úseky vesmíru mohly rozpínat různou rychlostí a že každý z nich mohl utvořit
„kapsu“, která se stala samostatným vesmírem
s vlastními zákony pro přírodní konstanty (viz
„The Self-Reproducing Inflationary Universe“,
Andrei Linde; Scientific American, listopad
b ř e z e n 2 010
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[ScÉNÁř 2: VESMÍrY S rOZDÍLÝNI KVArKY ]

jean-FRancoiS Podevin

1994). Prostor mezi kapsovými vesmíry by dále
expandoval tak rychle, že by bylo nemožné cestovat nebo vyslat zprávu z jedné kapsy do druhé, a to dokonce ani rychlostí světla.
Druhým důvodem k podezření, že multivesmír skutečně existuje, je fakt, že jedna veličina
se jeví jako vyladěná do mimořádného stupně:
kosmologická konstanta, která představuje
množství energie vtělené do prázdného prostoru. Kvantová fyzika předpovídá, že dokonce
i jinak prázdný prostor musí obsahovat energii.
Einsteinova obecná teorie relativity říká, že
všechny formy energie se gravitačně projevují.
Pokud je tato energie pozitivní, způsobuje rozpínání prostoročasu exponenciálně se zvyšující
rychlostí. Pokud je negativní, vesmír by se znovu zhroutil do „velkého krachu“. Kvantová teorie zřejmě udává kosmologickou konstantu natolik velkou – v pozitivním nebo negativním
směru – že by se vesmír rozpínal příliš rychle a
velké struktury jako galaxie by neměly šanci
vzniknout, nebo by vesmír existoval jen zlomek
sekundy před tím, než by se zhroutil zpět.
Jednou cestou, jak vysvětlit, proč náš vesmír
nepotkala taková katastrofa, je to, že některý
další člen v rovnicích vyrušil účinky kosmologické konstanty. Potíž je v tom, že tento člen
by musel být vyladěn s dokonalou přesností.
Odchylka byť i na stém místě za desetinnou
čárkou by vedla k vesmíru bez jakékoli významné struktury.
V roce 1987 navrhl Steven Weinberg, nositel Nobelovy ceny působící na Texaské univerzitě v Austinu, antropické řešení. Vypočítal
horní mez hodnoty kosmologické konstanty,
která by byla ještě slučitelná se životem. Kdyby
byla její hodnota byť i o málo větší, rozpínal by
se prostor tak rychle, že by vesmír postrádal
struktury, které jsou pro život nezbytné. Jinými slovy, sama naše existence mluví pro nízkou
hodnotu kosmologické konstanty.
Poté, na konci 90. let, astronomové zjistili,
že se vesmír skutečně rozpíná zvyšující se rychlostí, hnán tajemnou „temnou energií“. Pozorovaná rychlost dokazovala, že je kosmologická
konstanta pozitivní a velmi malá – v mezích
Weinbergovy předpovědi – což znamená, že je
temná energie velmi zředěná.
Kosmologická konstanta je tedy zřejmě výjimečně přesně vyladěna. Navíc se zdá, že metody použité našimi týmy pro slabé jaderné síly
a hmotnosti kvarků v tomto případě selhávají,
neboť zřejmě nelze nalézt přijatelné vesmíry,
v nichž je kosmologická konstanta podstatně
větší než hodnota, kterou pozorujeme. V mulw w w. S c i A m . c z

JE TAM VENKU
NĚKDO?
Z prvotního vakua se mohlo
vynořit velmi mnoho souborů
fyzikálních zákonů. Ve většině
případů, včetně těch uvedených níže, není známo, zda by
byly takové vesmíry přátelské
k životu. Budoucí výzkum nám
to však možná prozradí.
ZA VLÁDY HELIA

Určité změny vesmíru bez slabé jaderné síly by vedly k vesmíru, kde by po
velkém třesku nezůstal vůbec žádný
vodík. Hvězdy by tvořilo hlavně helium.

MULTIKVArK

V našem vesmíru kvarky utvářejí
částice v souborech po dvou nebo
po třech, ale v jiných vesmírech by
mohly vytvářet také soubory po
čtyřech, pěti nebo šesti.

VYŠŠÍ DIMENZE

Podle teorie strun má vesmír 10 rozměrů. V našem vesmíru jsou až na tři
všechny rozměry svinuty nebo jinak
neviditelné. Co kdyby bylo možné
vidět čtyři nebo více rozměrů?
čtyřrozměrná
hyperkrychle
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Steven Weinberg. Conference on
Cosmic Design of the American
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duben 1999. Dostupné online na:
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essay_weinberg.cfm
Parallel Universes.
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díl 288, č. 5, strany 40–51;
květen 2003.
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Impact Statement.
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díl 79, č. 6, strany 065014-1 až
065014-33; březen 2009.

tivesmíru by měla velká většina vesmírů kosmologickou konstantu neslučitelnou se vznikem jakékoli struktury.
Analogií z reálného světa – v protikladu
k akčnímu filmu – by bylo vyslání tisíců lidí
napříč hornatou pouští. Těch několik málo,
kdo přežijí, by mohlo vyprávět příběhy plné visení nad srázy, setkání s jedovatými hady nebo
jinými smrtelnými nástrahami, které by se zdály příliš fantastické na to, aby byly skutečné.
Teoretické argumenty vyplývající z teorie
strun – spekulativního rozšíření Standardního
modelu, které se pokouší popsat všechny síly
jako vibrace mikroskopických strun – podle
všeho takový scénář potvrzují. Tyto argumenty
napovídají, že během inf lace kosmologická
konstanta a další parametry mohly nabývat
skutečně neomezené škály různých hodnot,
zvané krajina teorie strun (viz „Krajina teorie
strun“, Raphael Bousso a Joseph Polchinski;
Scientific American České vydání, únor
2006).
Naše vlastní práce však vyvolává určité pochybnosti o užitečnosti antropického uvažování, alespoň v rámci kosmologické konstanty.
Vznáší také důležité otázky. Pokud je například
život ve vesmíru bez slabých sil skutečně možný, proč má potom slabé síly náš vlastní vesmír?
Ve skutečnosti se částicoví fyzici domnívají, že
slabá síla v našem vesmíru není v jistém smyslu
dostatečně slabá. Její pozorovaná hodnota se
zdá v kontextu Standardního modelu nepřirozeně velká. Upřednostňované vysvětlení této
záhady vyžaduje existenci nových částic a sil,
které chtějí fyzici objevit s pomocí nově otevíraného Velkého hadronového urychlovače
v CERNu nedaleko Ženevy.)
V důsledku toho mnozí teoretici očekávají,
že většina vesmírů bude vykazovat slabé interakce, které jsou tak slabé a nanicovaté, jako by
ani nebyly přítomny. Skutečnou výzvou pak
může být vysvětlení, proč my nežijeme ve vesmíru bez slabé síly.
Koneckonců jen hlubší vědomosti o zrození
vesmíru nám mohou pomoci takové otázky zopodpovědět. Zvláště zajímavé je to, že můžeme
objevit fyzikální principy na mnohem základnější úrovni, z kterých vyplývá, že příroda upřednostňuje určitý soubor zákonů před jinými.
Možná že nikdy neobjevíme přímý důkaz
existence jiných vesmírů, a docela jistě je nikdy
nenavštívíme. Možná se však o nich potřebujeme dozvědět více proto, abychom pochopili,
jaké je naše pravé místo v multivesmíru, ať už se
za hranicemi našeho světa nachází cokoli. ■
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