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Od mechaniki klasycznej do Teorii wszystkiego
Fizyka w naukowy sposób, metodami ilościowymi i jakościowymi, językiem mate-

matyki opisuje świat. Cały otaczający nas fizyczny świat – Wszechświat. Prawom fizyki
podlegają zjawiska zachodzące we wszystkich skalach, począwszy od cząstek elementarnych
przez atomy, galaktyki, ich gromady i supergromady, kończąc na Wszechświecie w ogóle.
Często można usłyszeć pytanie, po co mi ta wiedza, do czego przyda mi się w życiu zna-
jomość praw rządzących wahadłem matematycznym, wiedza o galaktykach czy atomach,
których nawet nie widzę? Może się wydawać, że galaktyki i atomy nie mają związku z na-
szą codziennością, ale kiedy już zagłębimy się w temat, odkryjemy, że zagadnienia fizyki,
nawet te najbardziej abstrakcyjne, mają znacząco większy wpływ na nasze życie niż nam
się wydaje. Fizyk może użyć tego samego argumentu, co politolog – nawet kiedy się nie
interesujemy fizyką, to tak samo jak polityka, ma ona wpływ na nasze codzienne życie
i ten wpływ jest dużo większy niż na ogół się spodziewamy, bez względu na to, czym się
zajmujemy.

Podstawą odkrywania praw przyrody jest obserwacja – badacz musi opisywać Wszech-
świat jakim on jest, a nie jakim może się on wydawać.

Fizyka opisuje rzeczywistość za pomocą modeli. Wśród fizyków nie ma zgody co do te-
go, czy fizyka opisuje bezpośrednio fizyczną rzeczywistość, czy też fizyka ma jedynie dostęp
do właśnie modeli rzeczywistości, które są jedynie jej, czasem lepszym, czasem gorszym,
przybliżeniem. Modele są tworzone na podstawie eksperymentów albo na podstawie my-
śli opartej o pewne abstrakcyjne pojęcia, które ostatecznie pozwalają opisać dokonywane
obserwacje, albo doświadczenia. Z reguły model może opisywać jedynie pewne aspekty
układów fizycznych.

Przykładem jest model atomu Bohra, w którym elektron krąży wokół jądra w ta-
ki sam sposób, w jaki planety krążą wokół Słońca. Nie możemy zobaczyć orbity
elektronowej, ale wyobrażenie jej sobie pomaga zrozumieć zjawiska, takie jak emi-
sja światła przez gorące gazy (widmo emisyjne atomu). Inne badania pokazały, że
atom nie wygląda tak, jak w modelu Bohra. Mimo, że model ten jest błędny, wciąż
jest przydatny [1].

Model atomu Bohra

Słowo teoria w kontekście nauk ścisłych oznacza co innego niż w języku potocznym.
Dla naukowca teoria nie jest jedynie pomysłem, domysłem, czy hipotezą. Nauka opiera
się właśnie na teoriach. W nauce teoria stanowi wytłumaczenie wzorców, według których
zachodzą zjawiska w przyrodzie i jest ugruntowanym potwierdzonym zbiorem obowiązują-
cych reguł. Teoria, aby zostać uznana musi być wielokrotnie przetestowana przez różnych
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badaczy i udowodniona naukowo, na przykład teoria grawitacji Newtona. Kinetyczna teo-
ria gazów wykorzystuje model, w którym gaz składa się z atomów lub cząsteczek. Atomy
i cząsteczki są zbyt małe, abyśmy mogli je zaobserwować gołym okiem, dlatego musimy je
sobie wyobrazić, aby zrozumieć, co o zachowaniu gazu mówią nam wskazania przyrządów
pomiarowych.

Model prezentuje jedynie wybrane aspekty układu fizycznego, natomiast teoria
opisuje wszystkie aspekty układu znajdującego się w zasięgu jej zakresu stosowal-
ności. Wyciągnięte na podstawie teorii, możliwe do przetestowania wnioski, muszą
zostać zweryfikowane. Jeśli wyniki eksperymentu pokazują, że teoria jest błęd-
na, zostaje ona odrzucona lub odpowiednio zmodyfikowana (na przykład poprzez
zawężenie jej zakresu stosowalności) [1].

Model a teoria

Definicja zasady jest zwięzła i zawiera ogólny opis wzorca charakteryzującego zjawisko,
poparty dowodami naukowymi i wynikami eksperymentów. Zasada/prawo fizyki często
jest przedstawione w formie równania matematycznego. Zasady i teorie są to twierdzenia
naukowe wynikające z przetestowanej hipotezy, poparte dowodami naukowymi.

Określenie zasady jest zazwyczaj zarezerwowane dla bardzo ogólnego twierdze-
nia opisującego zachodzące w przyrodzie zjawisko, na przykład zasada zachowania
energii lub druga zasada dynamiki Newtona, które może być zdefiniowane przez
proste równanie F=ma, przedstawiające zależność między siłą (F), masą (m) oraz
przyspieszeniem (a). Teoria jest twierdzeniem mniej zwięzłym niż zasada i oparta
jest na obserwacji zjawiska. Na przykład teoria ewolucji lub teoria względności nie
są wystarczająco zwięzłe, by można było nazwać je zasadami. Teoria jest bardziej
złożona i mniej konkretna niż zasada. Zasada dotyczy pojedynczego działania i wy-
branego zakresu pojęć, podczas gdy teoria opisuje całą grupę powiązanych zjawisk
[1].

Teoria a zasada

Twierdzenia o węższym zakresie stosowalności nazywane są zazwyczaj prawami
(jak na przykład prawo Pascala, które dotyczy jedynie cieczy), ale różnice między
zasadami i prawami nie zawsze są oczywiste [1].

Zasady a prawa fizyki
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Z postępującym rozwojem naszej wiedzy sięgającej coraz bardziej fundamentalnych
poziomów nauka w coraz szerszym zakresie opiera się na wyrafinowanych, abstrakcyjnych
pojęciach. Odkrywane prawa, modele i wypracowywane teorie zakładają często istnienie
obiektów lub zjawisk, które nie zostały jeszcze zaobserwowane.

Często podstawą odkryć jest czysta myśl nie oparta na obserwacji i to ona prowadzi do
nowych idei, o których zastosowaniu uczymy się często po ich odkryciu.

Przykładem może być to, że istnienie Bozonu Higgsa zostało przewidziane 50 lat
temu, a do jego weryfikacji eksperymentalnej konieczne było zbudowanie Wielkiego
Zderzacza Hadronów (Large Hadron Collider, LHC) i wysiłek zastępów inżynie-
rów i naukowców. Ostatecznie zaowocowało to Nagrodą Nobla. Podobnie historia
potoczyła się w przypadku niedawnej Nagrody Nobla dla naukowców z ekspery-
mentów LIGO/VIRGO, które zweryfikowały hipotezę Alberta Einsteina na temat
fal grawitacyjnych [1].

Myśl, czysta idea podstawą odkryć

Jeśli jednak z eksperymentów wynika, że postawione założenia są błędne, teoria lub za-
sada zostaje uznana za złą, niezależnie od tego, jak pięknie jest skonstruowana. Jeżeli wia-
rygodny, dobrze przeprowadzony eksperyment przeczy powszechnie uznawanej zasadzie lub
teorii, teoria lub zasada musi zostać zmodyfikowana lub zupełnie odrzucona.

Na Rysunku 1. przedstawiony jest sześcian zbudowany na trzech osiach wyznaczonych
przez trzy fundamentalne stałe przyrody: c – prędkość światła w próżni, G – stała grawita-
cji, h – stała Plancka. Sześcian ten przedstawia relacje między fundamentalnymi teoriami
fizycznymi obejmującymi modele pól, cząstek i oddziaływań.

W początku układu współrzędnych w punkcie (0, 0, 0) jest miejsce mechaniki klasycz-
nej, przesuwając się wzdłuż osiG włączamy oddziaływania grawitacyjne dla wielkości które
opisuje mechanika klasyczna. Mamy do czynienia z grawitacją newtonowską. Jeżeli za-
miast wzdłuż osi G przesuniemy się z początku układu wzdłuż osi c, zaczynamy brać pod
uwagę efekty relatywistyczne wynikające ze skończoną prędkością przemieszczania się sy-
gnałów fizycznych, informacji, ciał i oddziaływań ograniczoną wartością prędkości światła
trafiamy do punktu zajmowanego przez szczególną teorię względności. Jeżeli bierzemy
pod uwagę jednocześnie efekty relatywistyczne i grawitacyjne znajdujemy się w narożniku,
który zajmuje ogólna teoria względności – relatywistyczna mechanika razem z oddzia-
ływaniami grawitacyjnymi wszelkich układów mechanicznych. Kolejna rewolucja w fizyce
XX wieku dokonała się, kiedy zostało odkryte istnienie innego kierunku, osi wyznaczonej
przez stałą Plancka h. Przemieszczając się z początku kładu współrzędnych wzdłuż osi
h, odnajdujemy mechanikę kwantową — teorię z bagażem dziwnych, niezrozumiałych
zjawisk, do których do dziś ciężko jest przywyknąć. Kiedy z punktu mechaniki kwantowej
przesuniemy się wzdłuż osi c lądujemy w nowoczesnej gałęzi – kwantowej teorii pola, w
odróżnieniu od mechaniki kwantowej w opisie pojawiają się pola i skończona prędkość prze-
pływu sygnałów. Wiemy, że wszystkie układy są relatywistyczne i kwantowe, wiemy też,
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że grawitacja istnieje i w ujęciu ogólnej teorii względności czasoprzestrzeń jest fizycznym,
dynamicznym bytem. Mamy dotychczas pewne modele, ale brakuje nam kompletnej teo-
rii newtonowskiej kwantowej grawitacji, której potrzebujemy w granicach, w których
wielkości z ogólnej teorii względności osiągają wartości osobliwe. Ostatecznie przesuwając
wzdłuż trzech osi osiągnęlibyśmy wierzchołek, w którym jest miejsce (być może utopijnej)
teorii wszystkiego (ang. theory of everything).

Rysunek 1: Sześcian
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