
Новосядлий Б. 

 Історія часу: від кванта часу до віку Всесвіту



“Що таке час? Я знаю. Якщо ж я захочу 
пояснити що це, то я не знаю.”  

                     Блаженний Августин (XV ст.) 
 
“Час є однорідним і неперервним.”  

                                             Г. Галілей (1638) 

“Абсолютний, істинно математичний час, сам по  
собі і за своєю сутністю, без будь-якого 
відношення до чого небудь зовнішнього, плине 
рівномірно і інакше називається тривалістю.” 

І. Ньютон (1687) 
 

                      





Означення часу у фізиці та астрономії 

Час – одна з координат простору-часу, який охоплює 
   світові лінії матеріальних об'єктів Всесвіту, 

  є невід'ємним атрибутом фізичного світу.
Метрологічні аспекти часу:
 координата події на часовій осі у заданій системі 
відліку,
 інтервал часу між двома  подіями у певній системі 
відліку, тривалість події, час життя частинки, зорі...
 параметр впорядкування великого числа подій та явищ 
(хронологія) та порівняння декількох різночастотних 
процесів.
Фундаментальні властивості часу: 
одномірність, однонаправленість, неперервність та 
локальна рівномірність



Обертання Землі довкола власної осі і довкола 
Сонця визначають наш ритм життя



Синхронізація циркадного ритму Сонцем 



Часові інтервали
Інтервал Фізичне явище

1 доба Час між двома послідовними кульмінаціями 
Сонця

1 година = 1/24 доби

1 хвилина = 1/60 години

1 секунда=1/60 хвилини 
Ефемеридна секунда = 1/31 556 925.9747 
року
Атомна секунда = 9 192 631 770 періодів 
коливань випромінювання при переході між 
двома рівнями надтонкої структури 
основного стану атома цезію-133 при 0 К

1 рік=365.24219878125 діб
Час між двома послідовними проходжен-
нями Сонцем точки весняного рівнодення; 
період обертання Землі  довкола Сонця

1 місяць =29.53 доби Час між двома послідовними фазами Місяця



Календарні епохи та ери
Дата Ера

 1 вересня 5509 р. до н.е. Візантійська “від створення світу”

 1 березня 5508 р. до н.е. Давньоруська  “від створення світу”

 1 вересня 4713 р. до н.е. Юліанського періоду (ера Скалігера)

 7 жовтня 3761 р. до н.е. Єврейська  “від створення світу (від Адама)”

2397 р. до н.е.  Китайська циклічна ера 

1 липня 776 р. до н.е. Від початку перших олімпійських ігор

1 січня 1 р. н.е. Християнська ера  “від втілення Ісуса 
Христа” , введена у 525 р. Діонісієм Малим
(наша ера)

16 липня 622 р. н.е. Мусульманська ера “гіджра”, від дати 
переїзду Мухаммеда з Мекки до Медини 



Шкали часу, які використовуються на Землі



Атомний годинник Міжнародного бюро часу 

FOCS 1, 
точність ∆t/t=10-15, або 1 сек за 30 млн. років



Синхронізація годинників на 
Землі 

Часові пояси  (введені у 1884 р.) 



Часові інтервали у фізиці, точність їх вимірювання
Інтервал Фізичне явище

 мілісекунда, 10-3 с Звук долає відстань ~34 см, світло — 300 км,          
один помах крил хатньої мухи

мікросекунда, 10-6 с Світло  пошириться на відстань 300 м,             
час життя мюона

наносекунда, 10-9 с 
 

К-мезон живе 12 нс;  1 такт мікропроцесора 
сучасного персонального комп'ютера 2-5 нс

пікосекунда, 10-12 с Час життя тау-лептона — 1/3 пс;
взаємодія світла з пігментом ока ~ 1/5 пс

 фемтосекунда, 10-15 с  Період коливання е.-м. поля у світловій хвилі

аттосекунда, 10-18 с Найкоротші імпульси світла лазера, що технічно 
реалізуються в лабораторіях фізиків

зептосекунда, 10-21 с Час життя бозона Гіґґса

йоктосекунда, 10-24 с Народження та розпад нестабільних коротко- 
живучих елементарних частинок



Планківський час – найкоротший інтервал часу

Планківський час – квант часу?



 Вік Всесвіту 

Розбігання галактик 
(Е. Габбл, 1929 р.):

V = H R

 t = 1/H - вік Всесвіту 

  H=70 км/с∙Мпк

  t=14 млрд. років



Прискорення розширення Всесвіту.
Темна енергія.

1998 р.

 Нобелівська 
премія з фізики 

за 2011 р.:
С. Перлмуттер,

А. Ріс,
Б. Шмідт

  



 Склад Всесвіту:    

Мир бытия – досадно   малый штрих 
Среди небытия пространств пустых...
Й.В. Гете, ”Фауст” (Перекл. Б. Пастернака)



Космологічні моделі нестаціонарного
                      Всесвіту Фрідмана-Леметра:



   Реліктове випромінювання:

T=2.725±0.001 K

COBE (10°):         

    ΔT/T=0.0000011

WMAP (0.5°):      

      ΔT/T=0.000027



Таким був наш Всесвіт 14 мільярдів років тому – 
не було ні зір, ні галактик, тільки згущення і 
розрідження з контрастом ~0.001%



Всесвіт від квантової флюктуації до сьогодні:



 

Квантова космологія
Квантове народження Всесвіту
 

П. Фомін

О. Віленкін



 

Квантове народження нашого Всесвіту в 
просторово-часовій піні Мультивсесвіту  



 

Стріла часу:

термодинамічна  – незворотні процеси в 
природі (Л. Больцман, кінець XIX  ст.),
космологічна  - розширення Всесвіту визначає 
напрям стріли часу, ( А. Еддінгтон, XX  ст.),
хвильова  – хвилі, випромінені джерелом 
поширюються тільки від нього,
квантовомеханічна  – розпад K0-мезона, 
процедура вимірювання,
психологічна  – наші відчуття плину часу, 
память минулого,
вічна – “Час передує буттю”  (І. Пригожин).



 

“Я впевнений, що наше сучасне уявлення про 
фізичну реальність, особливо в тому, що 
стосується природи часу, потребує докорінного 
перегляду, мабуть, навіть радикальнішого, ніж 
той, що був покликаний до життя сучасною 
теорією відносності й квантовою механікою.” 

Р. Пенроуз (2003) 
 

                      



Рекомендована література:



Рекомендована література:



Дякую за увагу!
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