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CZYM JEST CZAS
Czas przypomina rzekę, która wije się przez Wszechświat i przyspiesza lub
zwalnia, gdy okrąża gwiazdy, czarne dziury czy galaktyki.
Na prędkość upływu czasu mają wpływ dwie siły:
 prędkość,
 siła grawitacji.
Im szybciej się poruszasz, tym wolniej dla ciebie płynie czas. Podobnie jeśli jesteś w
pobliżu masywnego obiektu, który ze względu na swoją masę ma większą grawitację,
wtedy twój czas także zwalnia.

PODRÓŻE W CZASIE – CO NA TO FIZYCY
Równania Einsteina zezwalają na istnienie wielu rodzajów wehikułu czasu. Często
spotyka się w nich zamknięte krzywe czasowe - są to trajektorie dopuszczające cofanie
się w przeszłość. Gdybyś podążał po zamkniętej krzywej czasowej, wyruszyłbyś w
podróż i powrócił przed jej rozpoczęciem.

WEHIKUŁY CZASU
Następujące obiekty mogłyby służyć jako wehikuły czasu:
• Tunel czasoprzestrzenny,
• Zakrzywienie czasoprzestrzeni,
• Obracający się Wszechświat,
• Nieskończenie długi wirujący walec,
• Kosmiczne struny,
• Dwukierunkowe tunele czasoprzestrzenne.

1

PARADOKSY I ZAGADKI CZASOWE ORAZ ICH
ROZWIĄZANIA
Tak zwany paradoks dziadka mówi, że jeśli możliwe byłoby cofanie się w czasie,
wówczas mógłbyś przypadkiem zabić swojego dziadka przed narodzinami twojego
rodzica i wtedy nie mógłbyś się narodzić. A wówczas kto się cofnął i zabił dziadka?

ROZWIĄZANIA PARADOKSÓW
Istnieją trzy sposoby rozwiązania takich paradoksów. Oto one:
1. Być może jest tak, że cofając się w czasie, powtarzamy bezwiednie minione
zdarzenia, wypełniając tym samym przeszłość.
2. Po drugie istnieje możliwość, że, możemy zmieniać przeszłość, ale tylko w
ograniczonym, bezpiecznym zakresie.
3. Trzecie wyjaśnienie opiera się na założeniu, że wszechświat rozdwaja się na
dwa wszechświaty.
Na jednej linii czasu ludzie, których zabiłeś. Wyglądają tak samo, jak twoi rodzice, są to
jednak inne osoby, ponieważ znajdujesz się we wszechświecie równoległym.
Możliwość ta jest zgodna z teorią kwantową.
Dzięki temu zgrabnemu rozwiązaniu wszystkie paradoksy i inne problemy przestają
istnieć. Nie musisz szukać specjalnych strun, nie musisz obawiać się zwiększonego
promieniowania ani produkować ujemnej energii potrzebnej do stworzenia
dwukierunkowych tunelów czasoprzestrzennych.
W 1997 roku Bernard Kay, Marek Radzikowski i Robert Wald wykazali, że podróże w
czasie są zgodne ze wszystkimi znanymi prawami fizyki – poza jednym przypadkiem.
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