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Andromede ?
Các ông đi qua Orion.
Sau đó thì đi thẳng!...
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Những giả thuyết này
không nhất thiết phải đúng,
hoặc thậm chí có khả năng xảy ra.
Một điều đủ là: Họ đưa ra
các tính toán phù hợp với quan sát.

Lời tựa của OSIANDER, nhà xuất bản của Copernicus.

mở đầu

2000 năm trước kỷ nguyên của chúng ta,
ở vùng PERSIA, thành quốc BABYLON

Thần thời gian, Thiên chúa ZURVAN đã muốn
có một cậu con trai . Đầu tiên ông ấy
đã mất đến một ngàn năm cầu nguyện...
Này, ZURVAN
được viết bằng chữ V
hay chữ W nhỉ?

Im đi, cậu
muốn chết hả!

Hmmm ?...

Cuối cùng ông
có HAI con trai...

OHRMAZD và AHRIMAN.
OHRMAZD là người thiện,
AHRIMAN là kẻ ác.

Hai con trai quyền lực
như nhau

Ngay sau khi chúng được
sinh ra, chúng ngay lập tức
bắt đầu đánh và tiêu diệt
lẫn nhau!

Nói tóm lại, để ngăn chặn hai
anh em kẻ thù , hai anh em
Sinh Đôi , hai nửa vũ trụ này
tiêu diệt lẫn nhau.

AHRIMAN ở khoảng
ANTARES, trong chòm
sao Bọ Cạp.

Tương lai của Vũ trụ
chúng ta đã bị đe dọa.
Hạnh phúc thay, thần MITHRA
đã đến can ngăn!

Và bây giờ, hãy viết
lên bảng đá của các bạn những
lĩnh vực của các vị thần.

Trong khi OHRMAZD nằm
ở phía bên kia bầu trời,
theo hướng hoàn toàn
ngược lại, tức là
trong chòm
sao Kim Ngưu.

Dù vậy, nếu OHRMAZD
và AHRIMAN gặp nhau thì
thật là khủng khiếp

Và sau đó thần MITHRA canh
phòng. Ông ấy thiết lập BIÊN GIỚI
giữa hai VŨ TRỤ SINH ĐÔI này.

Đúng, nhưng thật may là chúng
càng xa nhau càng tốt .

Đúng, nhưng vẫn...

Như vậy, chúng ta được
yên bình. Những thứ trên bầu trời
đều ở vị trí của chúng.

Mỗi vật ở nơi của nó
và mỗi nơi dành
cho mỗi một vật

Bậc thầy nói rằng chỉ
có quan sát và nghiên cứu
bầu trời mới có thể
mang lại trí tuệ ...

Cậu nghe tớ
nói đấy chứ ?

Có , có...

ptolémy

ALEXANDRIA, thủ đô của kiến thức cổ đại.

Cậu biết đấy, Tiresias, tớ rất vui
vì đã tìm được công việc này
trong Thư viện Alexandria.

Thật hả ?
Cậu thích chứ ?

Nó là thư viện đẹp nhất
trong vũ trụ. Có 700.000 cuốn
và chứa đầy tính cách thú vi.

Ah, nếu ít nhất tôi có thể đọc...

Tớ có thể đã đọc các tác phẩm
của Euclid. Có vẻ như ông ấy
đã cách mạng hóa toán học.

Người ta nói rằng ở Alexandria,
các nhà bác học có thể giải thích
mọi thứ, hiểu mọi thứ.

Ồ, cậu biết đấy, đây không phải là
lần đầu tiên tớ nghe thấy điều này.

Nó có nguồn gốc từ Hy Lạp.
Một trong những tổ tiên
của tớ đã sống ở SAMOS,
vào thế kỷ thứ 3
trước Công nguyên.

Nhưng tên của cậu
đến từ đâu, Tiresias?

Thầy của ông ấy, vào thời điểm đó,
được gọi là ARISTARCHUS và đặt Mặt trời
ở trung tâm của Vũ trụ. Theo ông ấy,
Trái đất quay quanh nó
và Mặt trăng quay quanh Trái đất.

Trái đất… chuyển động ?
Nhưng nó sẽ tạo ra
một tiếng ồn khủng khiếp.

Suy nghĩ đi ! Thật là tầm phào !Khi cậu đang ở trên một con tàu
cắt ngang vùng biển lặng và cậu nhắm mắt lại,
cậu có cảm nhận được chuyển động của nó không?

ờ ... không

Eratosthenes thậm chí đã tính toán bán kính
của Trái đất, chỉ đơn giản bằng cách đo cái bóng do
một cây gậy tạo ra

Thật đơn giản: gần một đường kinh tuyến ,
hãy dán một dải giấy cói và trên dải này,
vuông góc với bề mặt của nó,
cậu hãy gắn đũa, như thế này:
Nhưng bằng
cách nào ?

Nếu một trong các thanh
đũa hướng về phía Mặt trời,
bóng của nó sẽ bằng không.

Cây đũa có bóng l. Vì vậy, nếu cậu biết khoảng cách L
giữa hai thanh đũa này và chiều cao h của chúng,
cậu có thể tính được bán kính R của vật thể hình cầu này.

À ra thế , với công cụ hình
học hiện đại này...

Trái đất

bóng

Mặt Trăng

Nhưng vẫn còn nhiều hơn thế.
Bằng cách quan sát Nguyệt Thực, nơi mà
độ cong của Trái đất được phác thảo trên vệ tinh,
Eratosthenes đã có thể nhận ra một ý tưởng
không quá sai về kích thước của Mặt trăng.

Tất cả điều này
với một thanh gậy
và giác quan tốt.

Và từ ĐƯỜNG KÍNH BIỂU KIẾN (*),
ông ấy thành công trong việc ước
tính khoảng cách mà Mặt Trăng
phải đến.

Nhưng dẫu sao
chuyển động này của Trái đất
vẫn cảm nhận được,
phải không?

Góc nhìn đối tượng

Mặt Trăng

Này, đây là Giáo sư
PTOLEMAEUS!

Cậu thân mến, tớ sắp hoàn thành
cuốn ALMAGEST rồi.
Vậy, Trái đất
có chuyển động
không?

Thừa nhận rằng đó là
một ý tưởng thoáng qua
một giây lát trong đầu tớ...

Nhưng có lẽ thế!

Nhưng đó là cái sau
cùng chả là gì,
hãy xem tớ chứng minh.

Như thầy Aristotle của chúng ta
đã nhận thấy, một số vật thể đi lên,
số khác đi xuống.

Tớ không chối cãi điều đó.

Vật thể nhẹ đi lên
và vật thể nặng đi xuống.

Các lực tác động mạnh hơn
lên các vật thể khối, nặng.

Đó là điều hiển nhiên!
Sự thật là đây...

Chịu bởi LỰC hút chúng về
phía Trái Đất, viên đá và chiếc lông
vũ rơi xuống.
Nhưng viên đá rơi xuống
nhanh hơn lông.
Thí nghiệm là liều
đánh giá duy nhất.
Tiresias, cẩn thận!...

Mặt khác, các vật thể chỉ chuyển động
khi có lực tác động lên chúng. Và vật chất truyền lực.
Vậy nên, khi một con tàu đang trôi trên đà của nó,
tất cả mái chèo được nâng lên, đó là
các dòng nước xoáy đẩy nó. Và nó cũng tương tự
như vậy khi mũi tên rời cung (*)

Vậy, đây là hệ quả của các nguyên tắc do Aristotle
đưa ra: nếu Trái đất CHUYỂN ĐỘNG, nó nhất thiết
phải PHẢI CHỊU VÀO MỘT LỰC TÁC ĐỘNG.

Và chúng ta, những con người tầm thường, cũng sẽ chịu lực này
nhưng yếu hơn, vì khối lượng của chúng ta thấp hơn.
Giống như Aristotle, PTOLEMY bỏ qua định luật QUÁN TÍNH.

Hệ quả là: Trái đất sẽ rời đi và chúng ta
sẽ ở lại về phía sau...

Điều này thật nực cười ...

Sự chuyển động của Trái đất? Tôi thừa nhận là một ý tưởng
khởi đầu thú vị, nhưng một ý tưởng không phù hợp với việc phân tích.
Thật tệ… các thiên thể do đó phải là những vật thể mỏng mảnh, nhẹ…
Mặt trăng cũng lơ lửng
trong không trung.

Như PLATO thân yêu của chúng ta ghi nhận,
những gì trôi nổi trong ête là bất biến
và hoàn hảo. Thấp xuống mặt đất,
bên dưới Mặt Trăng, là THẾ GIỚI CỦA HỐN ĐỘN,
ĐỔI THAY, sự hỗn loạn.

Nhưng, ngay sau khi ta
đứng dậy, tất cả chỉ là ngăn nắp,
đẹp đẽ, sang trọng,
yên tĩnh và mềm mại.

Chính PLATON
đã nói điều đó
chăng?

Không,
đó không phải
là phong cách
của ông ấy.

Trong HẠ GIỚI này, mọi thứ đều
không hoàn hảo, trong khi đó,
những thứ trên trời lại tuyệt đối
hoàn hảo một cách kỳ diệu,
mịn màng và hình cầu.

Các cậu tin rằng những đồ vật
duy nhất có khả năng mô tả
thần thánh là VẬT THỂ HÌNH HỌC,
có nghĩa là: ĐƯỜNG THẲNG,
MẶT PHẲNG , HÌNH TRÒN
và HÌNH CẦU.

Cậu liên kết cái thần thánh
với hình tròn và hình cầu
như thế nào?
Tớ theo cậu như cái bóng .

Cậu ấy có lí. Hình tròn
và hình cầu, không có điểm gốc cũng
như điểm kết thúc, là những hình
duy nhất có khả năng mô tả cái vĩnh
cửu thần thánh . Chính PYTHAGORAS
là người nói ra điều đó.

Một đường thẳng,
một mặt phẳng nhất thiết
phải có điểm cuối, điểm mép.

Vậy, các thiên thể là hình tròn,
TRÒN HOÀN HẢO và di chuyển
theo quỹ đạo đường tròn.

Kim thực

Nhưng, hãy chờ xem, khi chúng ta chiếu quỹ đạo
của Sao Kim lên bầu trời, chúng ta tìm thấy một vũ điệu ba lê rất lạ.
Ngôi sao giảm tốc độ, di chuyển trở lại, sau đó quay trở lại hướng đi của nó.
Nó không giống như một đường theo một vòng tròn?

Tớ vừa mới làm sáng
tỏ bí ẩn này.

BÁNH RĂNG CỐ ĐỊNH
ĐƯỢC GẮN VỚI TRÁI ĐẤT

SAO KIM

TRÁI ĐẤT

Quỹ đạo của Sao Kim thực chất
là một TỔ HỢP CÁC CHUYỂN ĐỘNG
VÒNG TRÒN.

QUỸ ĐẠO EPIXICLOIT

EPI, trong tiếng Hy Lạp,
có nghĩa là "trên",
"bên ngoài của".

Mặt khác, tất cả các chuyển động của các thiên thể, của Mặt trời
và của các hành tinh, có thể được giảm xuống thành
các cấp bậc của chuyển động tròn.

Tuyệt vời! Như vậy, nghịch lý đổ.
Cậu nghĩ sao,
Tiresias?

Không gì. Tớ thấy nó phức tạp kinh khủng.

Nếu các vị thượng đế đã hỏi ý kiến tớ trước khi tạo ra thế giới,
tớ sẽ đề xuất một điều gì đó đơn giản hơn.

Phù hợp với GIÁO LÝ AristotleLES, MÔ HÌNH PTOLEMY đã có hiệu
lực của luật trong gần 16 thế kỷ và trong thời kỳ này
đã ngăn cản mọi tiến bộ quan trọng trong thiên văn học.
Vào thế kỷ 15, phải mất không dưới 48 vòng tròn lồng vào
nhau để mô tả sự chuyển động của các ngôi sao với lý thuyết
phương sai này một cách có thể chấp nhận được.
nhưng, vào năm 1530, đối mặt với vùng nước xám của Baltic.

copernic

Hans Elm! Cậu đang làm gì
trong văn phòng của tôi!?!

ah, không có gì ạ thưa thầy, em đang
đọc ghi chú và sách của thầy...
Cách mà thầy tiếp nhận lại
công trình của ARISTARQUE dường như đối
với em rất sáng suốt. Tất cả nghe thật logic,
thật mạch lạc. Khi nào thầy định
xuất bản nó?

Sao lại quan tâm? Này, trước tiên, hãy trả lại tôi tờ giấy!
Kiến thức không nên chuyển cho bất kỳ ai.
Và cậu không thể tưởng tượng được tôi sẽ gặp phải
những rắc rối nếu tôi dám công bố vụ này!

Nhưng ... chính Giám mục
của Capone yêu cầu
các bài viết của thầy ...
Tôi thì không muốn
rắc rối với Giáo hội,
với các chán khoa học!

Cậu đọc cả thư của tôi!
Hay thật…

Nhưng thưa thầy,
điều quan trọng là phải đưa
thế giới lại nền tảng tốt,
đúng không?

Con ơi, tôi khen ngợi sự cởi mở trí tuệ của con. Nhưng, tin tôi đi,
ở đây Krakow chúng ta có hòa bình và đủ sống. Đừng xáo trộn điều này.
Thế giới chưa chín muồi cho những kiến thức này ...

Chỉ có khoa học
huyền bí.

Tuy nhiên, để xem các phản ứng,
Copernicus đã để một trong những học trò
của mình, Rhéticus, công bố một số ý tưởng
của mình dưới tên của cậu ấy.

Như vậy,
nếu trở nên tệ, tôi sẽ nói
rằng Rhéticus này,
tôi không biết anh ta.

Chỉ đến cuối đời, Copernicus
mới giao nó cho Rhéticus
để xuất bản tác phẩm
của mình, bản sao đầu tiên
của cuốn sách đó đến
tay trước khi ông ta mất.

Lo lắng, nhà xuất bản đặt lời tựa :
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Nói cách khác:
hãy đọc, nhưng đừng quá
coi trọng.

Copernicus có thể
đã không sai. Năm 1600,
57 năm sau cái chết
của Copernicus, GIORDANO
BRUNO đã bị bắt giam 8 năm,
sau đó bị thiêu cháy vì
đã coi trọng
thông điệp này.

Đồ ngu. Có hàng triệu mặt trời giống như mặt trời
của chúng ta và cũng có bấy nhiêu vùng đất
có người sinh sống .
Cứ để cho nó nhảm nhỉ,
đưa cho tôi cái bật lửa.

TYCHO brahé
& kepler
TẠI ĐAN MẠCH, NGÀY 4 THÁNG 2 NĂM 1600.

Hans,
chúng ta đến URANIBORG,
thành phố mới của tri thức.

Ah , thầy Kepler!
chào mừng đến với vùng đất
của tôi.
Cho phép tôi gọi thầy
là Johannes được chứ ?

À, thưa ngài
TYCHO BRAHÉ

Ah, nhanh lên cho một ít nước mát

Nhưng… ngài có một đài phun nước
trên tường à ?

Các bạn
cứ tự nhiên.

Không, đó là vòi nước chảy cậu ạ.
Một phát minh của tôi.

Mang đồ ăn tối
cho chúng tôi nào.

Tôi gọi nó là cái điện thoại.
Một ống dẫn âm thanh đơn giản
kết nối chúng ta với nhà bếp.
Điều này tránh chạy theo nhân viên.

Thế
cái đó là ?!

Thầy Brahé, như ngài biết, tôi rất quan tâm đến các phép đo chính xác
mà ngài đã thu thập được trên các vì sao.
À… những vì sao… tất nhiên rồi.
Chúng ta sẽ xem nó sau. Hãy dùng bữa đi,
Johanne thân mến, sau đó chúng ta
sẽ đi gặp những người phụ nữ.
Là một nhà đo đạc
và nhà quan sát tỉ mỉ,
Tycho đã có những quan sát
tốt nhất trong thời đại
của mình khi mà kính thiên văn
chưa tồn tại.

Vợ ngài ?...
Không phải ! Tôi đã nói phụ nữ,
các cô gái. Khoa học và phụ nữ
là tốt, và cái này bổ sung
cho cái kia!

Thầy Brahe, tôi...

Gì, cậu đang nói gì ?
Nào, người hầu, nói đi!

Với tất cả sự kính trọng, Lãnh chúa
đã mất đi chiếc mũi bạc (*).

Với tất cả sự kính trọng, Lãnh chúa đã mất đi chiếc mũi bạc (*).

Mũi của tôi, trời ơi, đúng rồi nhỉ,
cậu nói đúng, nó ở đâu?

Nếu tôi không nhầm, tôi nghĩ nó rơi
vào cái đĩa đậu cô ve của ông...

Hans,
cậu sẽ làm
chủ nhà
khó chịu đấy!
À, tôi thích cậu, người hầu ạ . Hãy để Kepler
tốt bụng này xới tung phòng làm việc của tôi,
ông ấy muốn đến chết vì điều đó. Chúng ta đi gái nào.

Chúa ơi, báu vật đây!
Phải hàng năm
trời tỉ mỉ quan sát...

Ah Kepler, ông chẳng bao giờ chán gặm
nhấm con số và giấy tờ nhỉ ?

Phụ nữ!

Ta có những phụ nữ
xứng đáng phải không,
người hầu?

Tôi đã có đủ
rắc rối với
của mình rồi...

Các cô có thể về. Các cô
đã phục vụ chúng tôi tốt.
Cậu có biết vào năm 1572 tôi đã nhìn thấy một ngôi sao
sinh ra không? Không thể tin nổi vào mắt mình.
Sau một vài tháng, tôi đã thấy nó chết đi (*).
Vậy, các ngôi sao sẽ không là vĩnh cửu!?!
Đấy là điều tôi băn khoăn...
Thừa nhận điều đó đã làm tôi rối tung.

Siêu tân tinh do Tycho Brahé quan sát.

Tôi nghĩ…
các hành tinh
xoay quanh
mặt trời.

Thế còn…
Trái đất?

Trái đất phải chuyển động,
điều đó sẽ rất thuận tiện. Chao ôi,
điều đó là không thể!

Luận chứng
của Aristotle?

Không phải. Rõ ràng đơn
giản bằng sự quan sát.

Cậu thấy đấy, hãy tưởng
tượng rằng các ngôi sao
được phân bố về phía xa
giống như những tán cây
hay những ngọn đồi này.

Cũng như khi những
cái cây này di chuyển dưới
chân đồi khi tôi
di chuyển cái đầu.

Nếu Trái đất chuyển động,
ta có thể quan sát chuyển động
của các ngôi sao gần đó trên nền
của các ngôi sao ở xa.

Tôi đã làm một phép tính,
giả sử các ngôi sao cách xa hàng
triệu triệu dặm.

Ta có thể , ngay cả với những con số
quá mức, kinh khủng này, vẫn có thể quan sát
PARALLAX này. Thế mà, chúng ta
không quan sát bất kỳ điều gì cả!
Làm sao Tycho Brahe có thể tưởng tượng vào thời điểm đó
những ngôi sao gần nhất cách xa hàng trăm nghìn tỷ km?

Kepler lưu lại một năm
nhà Tycho người Đan Mạch.
Nhưng một ngày nọ

Hãy mở ra ngay cả với những
ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng chao
ôi, nó không ổn. Trái đất không
chuyển động một chút nào.

Thầy ơi!
Chúng ta phải đối mặt với sự thật:
bầu trời đang chuyển động!
Ngài BRAHE vừa dừng lại
một phép tính ...

Kepler sẽ tiếp tục khai thác lâu dài các phép
đo thiên văn của Tycho Brahe, những phép đo
chính xác nhất vào thời điểm đó.

Một
phép tính...
Đấy, cho mày.

Nhưng, nếu ông ta đi theo con đường
mở ra bởi Copernicus, ông ta đã giữ lại
một số ý tưởng cố định .

Hans,
Copernicus đúng:
Mặt trời là trung tâm
của thế giới,
tôi chắc chắn.

Này Hans, nhìn xem: trên sơ đồ, tôi có thể ghi một hình vuông
vào một hình tròn. Sau đó, một lần nữa một vòng tròn thứ hai
trong hình vuông này. Sau đó tôi đặt một tam giác
đều trên đó và bắt đầu lại với một ngũ giác.

HÌNH TÁM MẶT
mặt trời

THỦY NGÂN
SAO KIM

Các hành tinh,
những sinh vật hoàn hảo,
chuyển động trên
những quả cầu đồng tâm.
Ở trung tâm hiển nhiên
là Mặt trời.

NHỊ THẬP DIỆN

SAO KIM
TRÁI ĐẤT
THẬP NHỊ DIỆN

TRÁI ĐẤT
SAO HỎA

Mỗi hình cầu nằm
trên các đỉnh
của một HÌNH ĐA DIỆN trong
khi một hình cầu khác nằm
trên các mặt của nó.
Và như thế…

TỨ DIỆN

SAO HỎA
SAO MỘC

KHỐI LẬP PHƯƠNG

SAO MỘC

SAO THỔ

Hans, đấy là bí mật của thế giới:
quỹ đạo của sáu hành tinh được
xây dựng với sự trợ giúp của năm
HÌNH ĐA DIỆN ĐỀU CỦA PLATO.
Tôi biết điều đó. Mọi thứ gắn khớp
với nhau. Tôi thật tuyệt vời,
tuyệt vời! ..

Lại có kẻ trông đom đóm
ngỡ là nó đuốc!

Thưa thầy, tất cả những thứ này có khớp
với các phép đo do Tycho Brahé
thực hiện không?
Ôi không.
Nhưng có gì đó
còn đáng kinh
ngạc hơn.

Tất cả những điều này trên thực tế,
không thể phù hợp trừ khi sao Hỏa,
thay vì di chuyển trong một VÒNG TRÒN,
lại di chuyển theo hình ELIP mà trong đó
mặt trời chiếm một trong những tiêu điểm.

MT
SAO HỎA

Các phép đo của Tycho
về chuyển động
của sao Hỏa là
không thể chối cãi.
Tôi đã thực hiện và làm lại
hàng trăm lần
các phép tính của ông ấy.
Nhưng có điều gì đó
không ổn.

Nhưng vậy thưa thầy,
giáo điều của PYTHAGORAS,
sự hòa hợp kỳ diệu giữa các vòng tròn,
luận điểm của Aristotle GẮN VỚI
VÒNG TRÒN THẦN THÁNH,
tất cả điều này sụp đổ!!!

Ồ đúng vậy,
Hans. Đó sẽ là sự kết thúc
của tất cả những giả định này,
ngay cả các vòng kết nối
của Ptolemy và phần còn
lại của nó…
Ngay cả
tôi cũng cảm thấy
khó tin về điều đó.

Hãy hình tượng rằng,
trên những hình elip này, tốc độ
thậm chí không đổi. Sao Hỏa tăng tốc
khi nó đến gần Mặt trời và sau đó
giảm tốc độ khi nó di chuyển ra xa.
Nó sẽ khiến Pythagoras ngạc nhiên!

Cảnh sát?
Nhưng nó liên quan gì
đến Pythagoras?

Johannes,
Cảnh sát!

Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về ông Pythagoras.
Chúng tôi đến đây để bắt mẹ của ông, bị buộc tội là phù thủy.
Bà ấy đã đưa một lọ thuốc cho Jacob, người thợ tráng men,
thứ đã khiến ông ấy ốm nặng.

Rõ ràng là , phụ nữ luôn là mối phiền toái đối với Kepler tội nghiệp này.
Hans, khi bão tố, không có gì
thanh cao hơn cho chúng ta là thả
cái neo nghiên cứu thanh bình
của chúng ta trong cơn sóng vĩnh cửu.
Chết tiệt, ông ấy
có vẻ bi đát quá.

Galileo thân mến,
ngài là hình mẫu
tuyệt vời.
Ngài có thể gửi cho tôi
một trong những
chiếc kính thiên văn
vi diệu của ngài...

Lấy bút lông và viết.

galilée

Năm 1623, tại văn phòng của Giáo hoàng
Urban VIII, người bảo trợ của Galileo.

Má ơi!
Anh chàng phương bắc này
muốn gì ở tôi?...

Sao, Galileo,
có chuyện gì hả ?

Thêm một lá thư khác từ Kepler kia và tin tức từ Rome.
Ở đó, những kẻ ngu ngốc này nói rằng kính của tôi làm sai lệch tầm nhìn
của mọi thứ. Bằng chứng của họ: các ngôi sao xuất hiện gấp đôi ...

Và cậu không bị sốc
khi các ngôi sao xuất hiện kép,
trong khi bằng mắt thường
thì không có sao?

Galileo, suỵt!
Thế, với Đức Mẹ,
tại sao cuối cùng không được thành đôi !?
Tại sao chúng ta không cố gắng
nhìn nhận Vũ trụ như nó vốn có,
thay vì cố gắng tạo ra nó
bằng cách giải thích sai và
thông qua Kinh thánh!

Chúa Thánh Thần không phải
là một nhà thiên văn học!

Những tu sĩ Dòng Tên này là những con lừa.
Họ cho rằng nếu Trái đất chuyển động, bằng cách ném một viên sỏi,
nó sẽ rơi xuống cạnh điểm rơi của nó !!

Tuy nhiên, nếu bạn đi thuyền và thả một hòn đá từ đỉnh cột buồm xuống,
khi không có gió, nó sẽ rơi xuống chân cột buồm. Tôi đã xác minh điều này.

Họ cũng nói rằng
nếu Trái đất quay,
nó sẽ phát nổ
dưới tác dụng
của LỰC LY TÂM.

Basta! Đức Ngài biết rằng một ngày vẫn có 24 giờ! Vậy nên ,
Trái đất quay đủ chậm để không bị nổ tung.

Bình tĩnh Galileo tốt bụng ơi.
Khoa học phải tiến một cách thận trọng. Đấy chỉ là những giả thuyết...

Giả thuyết nào!
Giáo hội không thể hiện đại
hơn một chút sao?
Tôi không thấy chuyển động của Trái đất
sẽ đẩy mọi tôn giáo xuống đất?!

Kinh thánh không phải
là một cuốn sách khoa học!

Được rồi, hãy xem những
khám phá mới của cậu.
Có những ngọn núi
trên mặt trăng
và mặt trời bị thủy đậu…

Cậu đang nói gì đấy!?

Mặt trăng chỉ là một viên sỏi đầy vỏ
và Mặt trời đầy vết đốm.
Tôi đã nghe tất cả,
THẬT nghiêm trọng.
Chết tiệt,
vị tướng
của Dòng
Tên...

Galileo đã đùa thôi...
chỉ là một giả thuyết
cho công việc.

Mặt trời và Mặt trăng PHẢI LÀ HÌNH CẦU!

Ngài biết rõ là ông ấy không đùa đâu.
Toán học là công cụ của ma quỷ.
Ông thật thiển cận.
Ah !..

Thánh Augustinô đã có lý
khi nói rằng tốt nhất là cầu nguyện
với Chúa còn hơn là đặt
câu hỏi về Vũ trụ ...

Họ đã bị xoáy
vào sự ngu ngốc của Aristotle,
với một nền vật lý
mà chưa bao giờ
có thể mô tả chính xác
hiện tượng nhỏ nhất ...

Chà, vì nó là như vậy,
vì chúng ta thách thức quyền lực
của các tôi tớ của Giáo hội,
dường như cậu muốn điều đó !

Galileo, cậu đi quá xa rồi.
Các tu sĩ Dòng Tên này rất mạnh.
Tôi sẽ không thể...

Chúng ta sẽ xem ai sẽ chiến thắng,
lý trí hay sự ngu dốt bẩn thỉu .

Tất cả đều đã rõ. Galileo buộc phải rút lại
công khai vào năm 1633.

newton

Một buổi sáng năm 1690, ở Cambridge.

Thưa thầy?

Còn cái gì nữa ?

Ông ấy không trả lời…
Ngài Newton.
Hừm...

Muối thủy ngân,
lưu huỳnh,
nước cường thủy,
chì trắng ...

Thưa ngài,
đơn đặt hàng
của ngài...

Đặt hàng gì đấy?

Ghê thật! kiếm cái thứ khó nuốt ấy về cho tôi,
thế thôi!

Gì cơ , các bạn không biết rằng
Lord Newton, nhà khoa học
lỗi lạc nhất trong thời đại
của ông, từng thực hành
giả kim thuật?

Hãy xem...
cuốn ma đạo thư nói:
một ounce cắt móng tay,
một giọt giấm...

Ông ta đang
thí nghiệm gì vậy?

Ah, Ah, Ah! Tôi nghĩ rằng
tôi sẽ đạt được nó... một ngày nào
đó tôi sẽ thống trị thế giới!
Anselme!

Chà!... mùi tởm quá!
Hôm qua
tôi đã nhìn thấy cậu
với người cô hàng xóm...

Hi vọng điều này không xảy ra
một lần nữa!
Vâng,
thưa thầy…

Cô này hở hang quá chừng .

Chúng ta đang sống
trong một thế giới
bao trùm bởi dục vọng.

Chúa ơi, khi tôi nghĩ về những gì Leibniz,
cái thằng ngu ngốc đã viết rằng
không có thứ gì gọi là
KHÔNG GIAN TUYỆT ĐỐI.
Một pint...
hay một cái xô,
thưa ngài?
Anselme, đi lấy cho tôi
một pint nước.

Tôi treo cái xô này
với một sợi dây thừng
và tôi xoắn mạnh.

Sau đó, tôi thả ra...
lúc đầu, xô quay
nhưng nước bên trong
thì không. Bề mặt của nó
vẫn phẳng.

Bây giờ hãy xem, tôi dừng xô.
Nước tiếp tục quay do QUÁN TÍNH,
bề mặt của nó vẫn bị hõm.
Cậu hiểu không?

Sau đó, do lực ma sát
nên nước bị cuốn theo,
lúc này LỰC LY TÂM
làm hõm bề mặt của nó.

Không hiểu gì thưa thầy.
Thật quá ngu xuẩn!
Nó quá rõ ràng! Điều này giải thích
rằng có một VỎ CHỨA TOÀN NĂNG,
một KHÔNG GIAN TUYỆT ĐỐI.
Chính không gian này,
nơi chứa các vì sao, chứa nước này
chứ không phải cái xô này.

Như cậu có thể thấy, LỰC LY TÂM chỉ tác động khi nước xoáy SO VỚI
KHÔNG GIAN TUYỆT ĐỐI NÀY. Leibniz chỉ là một con lừa ghẻ lở,
tôi sẽ viết thư cho nó.

Ô la la, Leibniz
sẽ không vui đâu...
Với sự khôn ngoan vô hạn của mình,
Đức Chúa Trời đã đặt các thiên thể vào VÙNG KHÔNG
GIAN, chứ không phải trong một không gian
đầy xoáy nước, như ông Descartes, người Pháp này
đã viết, người đã nhầm lẫn Vũ trụ
với một tách trà.

Thế giữa các vì sao,
không... CÓ GÌ CẢ?

Đúng rồi, không có gì cả.

Không có gì...
này, đúng rồi, tôi đã
phát minh ra
đều KHÔNG GÌ CẢ.

Không nên nhầm lẫn
với cái HƯ KHÔNG.

Humm... tất nhiên.

Nhìn này, Anselm.
LỰC HẤP DẪN thay đổi tỷ lệ nghịch
với bình phương khoảng cách,
giữ các ngôi sao với nhau.
Lực ly tâm
Trái đất
Mặt trăng

Lực hấp dẫn

Bởi lực này tác động TỨC THÌ, VỚI KHOẢNG CÁCH,
và nó đối lực với LỰC LY TÂM nên Mặt Trăng được giữ với Trái Đất.

Tương tự như vậy,
Mặt trời giữ tất cả các hành tinh
xung quanh nó.

Ah, mình thật
tài tình...

và họ chỉ là những kẻ ngu ngốc,
không ai trong số chúng có thể
đạt tới những trực giác cần thiết.

Chúng nó dám chỉ trích ta!
Nhưng ta sẽ nghiền nát chúng,
ta sẽ nghiền nát tất cả,
cậu nghe đấy, TẤT CẢ!

Vâng, thưa ngài...

OUARK!

Humm...

Và bây giờ, hãy đi lấy
một ít sừng bò giã nát,
nhanh lên!

Êh... vâng thưa ngài.

william
herschel
& pierre simon de la place
Lâu đài Malmaison, vào tháng 8 năm 1802.
Thế nào, khỏe chứ ông Lanturlu?
Luôn khỏe hơn khi anh được cạnh em,
Sophie thân yêu .
Này,
nói cho em biết,
đàng kia không phải
là ngài Nam tước
Laplace với quan chấp
chính sao?

Dường như vậy...
Nhưng cạnh họ, nhân vật có giọng Anh đậm đặc là ai vậy?

Đó là
nhà thiên văn Herschel.
Lại gần nào!
Câu chuyện của họ
lý thú đấy .

Ông Herschel, Laplace đã kể cho tôi mọi điều về ông.
Ông đang xây dựng kính viễn vọng, ông đã tính toán khoảng cách từ Trái đất
đến Mặt trời. Và hơn nữa , dường như ông đã khám phá ra
những thế giới khác thách thức trí tưởng tượng của chúng ta.
Vâng thưa Ngài chấp chính, đúng là thông qua
các công cụ của chúng tôi, Vũ trụ hiện ra
rộng lớn hơn nhiều so với chúng ta nghĩ.
Tôi đã quan sát các ĐẢO VŨ TRỤ,
CÁC TINH VÂN ĐƯỢC TẠO TỪ HẰNG HÀ SA SỐ SAO
mà ánh sáng của chúng có thể phải mất
hàng triệu năm mới đến được với chúng ta.

Herschel đã làm đảo lộn cách nhìn của chúng ta về thế giới
đến nỗi chúng ta không biết được đâu là trung tâm của nó.
Các ngôi sao di chuyển, mặt trời cũng vậy.
Dải Ngân hà là một cái đĩa lớn được tạo thành
từ nhiều ngôi sao, và nó cũng quay tròn .

Tôi mới chỉ khám phá ra
những điều kỳ diệu
mà Tạo hóa để lại
trong sự bao
la của Vũ trụ.
Tóm lại, THẾ GIỚI
ĐANG THAY ĐỔI.
Nhưng, mọi người đều biết rằng nhà toán học Laplace
đã thiết lập lại tất cả và chính ông ấy là người đã làm sáng tỏ
những bí mật mới nhất về quỹ đạo của các hành tinh
và là người đã thực hiện những phép tính kỳ diệu quá đỗi chính xác…

Nói về việc ấy, Laplace, hãy để tôi nhắc lại rằng Newton đã nghĩ
khi các hành tinh rời khỏi quỹ đạo, chính Chúa đã đặt chúng trở lại quỹ đạo
của chúng. Ngài nghĩ gì về điều đó ?

Thưa ngài chấp chính,
tôi sẽ nói rằng tôi không cần
giả thuyết này trong những
phép tính của mình .

Herschel và Laplace, sự khởi đầu
của một thế giới mới .

Nhưng, có điều gì đó khiến anh kinh
ngạc ở ông Herschel này.

Vậy cái gì , quan chấp chính hả?

Ông ta có một cuộc sống thanh bình, rất hòa thuận với vợ,
con trai ông ấy sẽ tiếp tục công việc của mình và ông không có kẻ thù.
Nó không bình thường.
Trong giới khoa học,
điều này khá đặc biệt!

Ồ, xin lỗi,
đây là Josephine!

Laplace thân mến,
như vậy ngài có nghĩ rằng
có những thế giới khác giống
như của chúng ta,
xung quanh hàng tỷ mặt trời
của mỗi thiên hà không?

Chắc chắn rồi

Có sự sống
trên các hành tinh khác,
mỗi hành tinh đều có lịch sử,
nền văn minh của nó .

Herschel đã khám phá ra các khía cạnh ĐỊNH LƯỢNG
của thiên văn hiện đại: sự tồn tại của các thiên hà, chuyển động
của các ngôi sao, cấu trúc của Dải Ngân hà, chuyển động của Mặt trời.
Thế kỷ sau sẽ mang đến những ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH XÁC đầu tiên.

TRỜI ơi!

Với việc xác định hai vị trí chính xác
của một ngôi sao trong chòm sao Thiên Nga,
vào tháng 8 và tháng 12 trên nền của các ngôi sao
ở xa (thị sai), vào năm 1838, BESSEL, một nhà thiên văn
người Đức, đã xác định khoảng cách của nó
với trái đất là 11 năm ánh sáng.

Trái đất
tháng tám
mặt trời
Trái đất
tháng mười hai

Sau này, nhiếp ảnh đã cho phép chụp
những hình ảnh tuyệt vời trên phim
và cũng có thể thu thập
nhiều ánh sáng hơn khi phơi sáng
trong đêm dài.

61 CYgni
tháng Tám

Đứng yên!

Tháng mười hai

Năm 1912, Henrietta Leavitt.
CEPHIDES là những ngôi sao có độ sáng thay đổi
theo chu kỳ. Việc đo khoảng cách của chúng,
bằng phương pháp thị sai, chỉ chính xác
đến vài chục năm ánh sáng. Nhưng nó cho thấy,
đối với những ngôi Cepheid gần đó,
chu kỳ của chúng liên quan trực tiếp đến
năng lượng ánh sáng mà chúng phát ra.
Khi chúng phát ra càng nhiều thì chu kỳ
dao động của chúng càng dài.
Vì vậy, bằng cách đo lượng ánh sáng tôi nhận được từ một Cepheid
và đánh giá khoảng thời gian mà nó được cho là phát ra,
dựa trên chu kỳ của nó, tôi có thể tính được khoảng cách của nó.

Mình thật
tài tình.

Nhưng nhiều người còn nghi ngờ
bản chất ngoài thiên hà
của tinh vân xoắn ốc nổi tiếng.

palomar story
Năm 1924, Edwin Hubble người Mỹ:

Bạn tôi ơi , vấn đề đã được giải quyết. Tôi vừa phát hiện ra
một sao Cepheid tuyệt đẹp trong Tinh vân xoắn ốc Andromeda.
Để nói, nó không nằm trong thiên hà của chúng ta.
Tôi ước tính khoảng cách của nó là hai triệu năm ánh sáng.

chết tiệt!
Hút tẩu của tôi
bị rơi...

Kính thiên văn Palomar "nhìn thấy" tới tận mười tỷ năm ánh sáng.
Vũ trụ học hiện đại sẽ tìm thấy ở đó một công cụ
nghiên cứu cho đỉnh cao tham vọng của nó.

Nhưng đây là một chương khác của quá trình tìm kiếm
không ngừng bước này. Từ năm 1859, với Kirchoff, chúng tôi đã quen
với việc xác định bản chất đặc trưng của các vật thể phát sáng
bằng cách kết nối KÍNH QUANG PHỔ với kính thiên văn.

QUANG PHỔ
ĐẶC TRƯNG

ÁNH SÁNG

MÁY PHÁT SÁNG

LĂNG KÍNH

Màu đỏ

CÁC VẠCH
Màu xanh
da trời

Mỗi nguyên tử, mỗi phân tử
có một quang phổ xác định .

Nguồn xa dần

Màu đỏ

Nguồn đến gần

Màu đỏ
Màu xanh
da trời
Màu xanh
da trời

Nếu nguồn sáng đang hoạt động với tốc độ di chuyển ra xa
hoặc tới gần, tất cả các vạch của quang phổ sẽ dịch chuyển
về phía màu đỏ (RED SHIFT) hoặc về phía màu xanh lam. Vì vậy,
phân tích quang phổ không chỉ cho chúng ta bản chất hóa học
của chất phát mà còn cho biết tốc độ của nó so với chúng ta.

Đấy được gọi là hiệu ứng DOPPLER-FIZEAU,
mà người ta đã đề cập trong
album BIG BANG (BELIN).

Phân tích các quang phổ khác nhau
đến từ các thiên hà xa xôi, Hubble và Humason
phát hiện ra rằng chúng bị lệch về phía màu đỏ,
hay còn gọi là RED SHIFT. Những thiên hà này
di chuyển ra xa chúng ta
và tốc độ của chúng tỷ lệ thuận
với khoảng cách của chúng với trái đất.

Về mặt logic,
Vũ trụ phải được sinh ra
từ một vụ nổ
ban đầu hư ảo.

big bang
Chúng, chúng đang tách khỏi
chúng ta, Milton!

Đừng gào lên,
Edwin, chúng không nghe
thấy đâu!

Nhưng thế thì…
toàn vũ trụ sẽ KHÔNG
TRẠNG THÁI à?

Và điều đó, KHÔNG AI có thể dám
hình dung ra cho đến khi
khám phá ngẫu nhiên bởi Hubble.

Cho đến tận năm 1572,
không ai nghĩ rằng các thiên thể có thể
không tồn tại vĩnh cửu.

Mãi đến khi Tycho Brahe
quan sát thấy một SUPERNOVA,
tức là cái chết dữ dội của một ngôi sao

Năm 1810, Herschel đã tự hỏi
về cách tồn tại của họ.

Làm thế nào để chúng tạo ra
ánh sáng, với năng lượng nào?
Có phải bằng cách
đốt cháy than không?

Năm 1938, Hans Bethe, ở Đan Mạch.
Em yêu, em nhìn thấy
các vì sao này không?

Ah, anh là người duy nhất
biết tại sao nó tỏa sáng.

Vâng, thế thì sao ?

Tốt hơn anh nên lo cho
sự nghiệp của mình, thay vì vìễn vông
về những điều vô nghĩa này!

Bethe vừa khám phá ra rằng
các ngôi sao hoạt động
giống như bom nhiệt hạch.

Gì nhỉ ? mình đã nói gì?

Ở Đại học Louvain, tu viện trưởng Lemaitre, một nhà toán học lỗi lạc:

Nếu vũ trụ đang MỞ RỘNG,
thì từ lâu nó đã được cô đặc trong một NGUYÊN
TỬ NGUYÊN THỦY, vô cùng nóng và dày đặc,
tương ứng với kỷ nguyên SỰ
SÁNG TẠO THẾ GIỚI .

Nhưng thế thì ?
KINH THÁNH lấy lại quyền uy!

Chỉ cần sửa lại ngày tháng.
Điều này sẽ định lại vị trí
của SÁCH SÁNG THẾ cách đây mười hai
hoặc mười lăm tỷ năm.

Ở Cambridge bên kia eo biển Măng,
Fred Hoyle chống lại giả thuyết này
một cách quyết liệt. Theo ông,
Vũ trụ không ngừng được làm giàu thêm
các nguyên tử mới bởi
hiện tượng TẠO LIÊN TỤC.

Nói tóm lại, Hoyle đang làm mọi cách để chống lại
sự trở lại của thần học trong khoa học.

Giáo phái đấu đá nhau...

CHUẨN TINH

Đài thiên văn Pasadena (Mỹ)
1960

Giáo sư Jesse Greenstein tiếp sinh viên Thomas Mattew
Cái gì vậy ta ?
Chưa bao giờ nhìn thấy
quang phổ tương tự!

Một quang phổ
hoàn toàn kinh dị, cậu có nghĩ vậy
không Thomas…

Có sáu vạch phổ là kỳ,
nằm hoàn toàn trong màu đỏ
và nó lại đến từ một ngôi sao
rất mờ nhạt...

Tôi đã phân tích quang phổ
trong nhiều năm, chưa thấy vật thể nào
phát sáng như thế này!
Vì nó nằm hoàn toàn
trong vùng màu đỏ, đó có thể
là hiệu ứng Doppler?
ví dụ như hydro với một tốc độ
rò rỉ khủng khiếp?

Thomas, theo định luật Hubble,
tốc độ tỷ lệ thuận với khoảng cách. Vì vậy,
nếu ngôi sao này có tốc độ kinh hoàng như vậy,
nó chắc chắn sẽ bay rất xa.
Và trong trường hợp này hạt nhỏ hơn
Ngân hà 50.000 lần này sẽ phát ra
năng lượng gấp 100 lần.

Cậu có thể
ra về...

Em, vì em
đã nói điều gì...
Cậu ta biết gì về
quang phổ? Cậu ấy
chỉ là một nhà thiên
văn vô tuyến điện.

MỘT NĂM SAU...

Maarten Schmidt

Này, Jesse, cậu nhìn quang phổ
được phát ra bởi những vật thể kỳ lạ này
gần như sao, những CHUẨN TINH này đã được
phát hiện cách đây một năm .
Có, Maarten

Nó thờ ơ thật, gã
Hà lan này...
Cậu nhìn thấy quang phổ
hydro này chứ?

Cậu xếp chồng và
trượt về màu đỏ.
Chúng giống hệt nhau.

Jesse, đó là
ngày đẹp nhất của đời tớ.

Vật thể này cách chúng ta
hai tỷ năm ánh sáng và rồi xa
với tốc 47.000 km / giây.

Làm sao
cậu biết?

Và vừa chỉ lớn hơn một ngôi sao,
nó phát ra nhiều năng lượng hơn
toàn bộ một thiên hà.

ồ, không là gì...

BỨC XẠ HÓA THẠCH
Năm 1964, ở New Jersey
Này, liệu các cậu
có thể loại bỏ âm tạp
vô tuyến không?

Có sáu vạch phổ là kỳ,
nằm hoàn toàn trong màu đỏ
và nó lại đến từ một ngôi sao
rất mờ nhạt...

Có thể là…
cái gì đó của chim bồ câu

Tôi dẫn cậu này cho các cậu,
Dicke, đến từ Princeton,
người có một số ý tưởng
về nguồn nhiễu .

Đúng là vậy!

Không, không.
Wilson đã vệ sinh tất cả
nhưng chẳng thay đổi,
vẫn bị nhiễu.
Điều thực sự lạ
là ĐẲNG HƯỚNG,
nó đến từ mọi phương
Vũ trụ

Nghĩa là nguồn không phát ra
từ một nơi nào đó.
Đúng là vậy, CÁI GÌ ?

Những gì các bạn đang bắt
là tro từ BIG BANG, tàn tích
hóa thạch của bức xạ
nguyên thủy rất lớn.

Hẳn là có...

NHƯNG PHẢN CHẤT ĐI ĐÂU?
Trong cái trò ảo thuật tuyệt vời
được gọi là BIG BANG này,
vẫn tồn tại một tình thế rắc rối.
Từ bức xạ sơ khai, vật chất và phản vật chất được
tạo ra và khi Vũ trụ nguội dần, đó là một thảm sát.
Hạt và phản hạt triệt tiêu lẫn nhau,
chỉ còn lại MỘT TRÊN MỘT TỶ (*) .

Nhưng, theo phép tính
KHÔNG CÓ GÌ không còn
thể tồn tại.

Vậy PHẢN CHẤT nằm
ở đâu?

HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ GÌ.

Sự phân tách có diễn ra
ở cấp độ các thiên hà không ?

Hay CỤM THIÊN HÀ?
Xem BIG BANG, Đồng tác giả.

JEAN-MARIE SOURIAU,
giáo sư tại Đại học Provence,
tin rằng Vũ trụ
được tách thành hai nửa.

VẬT CHẤT

Đây là hình ảnh
hai chiều.

PHẢN VẬT CHẤT

Chúng ta đang ở khoảng đâu đây
trong bán cầu vật chất.

CỰC

Bản thân một vũ trụ
HOÀN THÀNH ĐÓNG KÍN
sinh ra một loại siêu bán
cầu BA MẢNH (*) nơi mà
vật chất chiếm một
bán cầu và phản vật chất
ở bán cầu kia.

Những SỰ PHÂN RÃ VẬT CHẤT PHẢN
VẬT CHẤT xảy ra tại giáp ranh bán cầu
dẫn đến một thế giới KHÔNG VẬT CHẤT NO MATTER’S LAND.
Vậy, chúng ta quan sát được gì
ở những khoảng cách này?

Đường xích đạo

Chủ yếu
là các CHUẨN
TINH
Với vòm bán cầu này,
đồng trục trên trái đất,
là trường quan sát của các
kính thiên văn mạnh nhất thế giới
phát hiện CHUẨN TINH đến từ
cách xa mười lăm tỷ năm
ánh sáng.

Tham khảo GEOMETRICON

Và, như cậu
có thể thấy,
một phần
của đường biên
NO MATTER’S - LAND
sẽ có thể quan sát được,
cũng như các phản
chuẩn tinh nằm
ngoài đó.

Thế rồi?

Trái đất

Khi chúng ta nhìn
theo hướng OPHIUCUS (con rắn),
trong CHÒM SAO CUNG, ta thấy rằng
các chuẩn tinh biến mất từ khoảng cách 15 tỷ năm
ánh sáng, rồi xuất hiện trở lại sau
400 triệu năm ánh sáng nữa.

Theo SOURIAU, sự vắng mặt này thể hiện sự tồn tại của lớp xích đạo,
trống rỗng do quá trình phân rã và dày nửa tỷ năm ánh sáng.

Và trên đó,
những gì chúng ta quan sát được
đó là những PHẢN CHUẨN TINH,
được tạo bởi phản vật chất.

Chuẩn tinh xa nhất còn gọi
là phản tinh, quan sát được nằm
cách chúng ta khoảng
15 tỷ năm ánh sáng.

SOURIAU ước tính CHU VI của
vũ trụ này là 60 TỶ năm ánh sáng.

Điều này có nghĩa là,
với các phương tiện hiện tại,
chúng ta sẽ quan sát được MỘT
NỬA của vũ trụ hiện có.

Nếu tớ không nhầm
thì mô hình Vũ trụ này có HAI CỰC:
một cho vật chất
và một cho phản vật chất,
chúng là đối cực. Có nghĩa là,
trong không gian ba chiều,
các hướng được đề cập là trái ngược nhau.

Vào đầu thế kỷ, chúng ta đã gặp
rất nhiều khó khăn để thoát khỏi khái niệm
trung tâm của vũ trụ. Nếu mô hình này
miêu tả thực tế, chúng ta có hai. Thế chúng ta
sẽ tìm thấy gì ở hai điểm này?

Nó chỉ có thể là OHRMAZD và ARHIMAN

Và dải xích đạo sẽ là… MITHRA?

Bằng cách bóc tách các dữ liệu thiên văn, SOURIAU cũng phát hiện ra
rằng Vũ trụ được NHÀO THÀNH LỚP NHƯ BỘT.
Trong không gian hai chiều, điều này sẽ tạo ra
một sự tích tụ theo các đường vĩ tuyến.
Trục của các thiên hà sẽ hướng gần về phía trục cực.

Trên thực tế, sự phân lớp này được biểu hiện ở cấp độ của các quầng
sáng phẳng lớn của các thiên hà, được phát hiện gần đây.
Các trục của các bộ phận trung tâm giữ các hướng hoàn toàn bất kỳ.
Trên thực tế, các hướng cực được tính toán bởi SOURIAU
khá gần với các hướng của vũ trụ học Ba tư .

Burp!
Ồ la , những quả anh đào ngâm rượu...

VŨ TRỤ SONG SINH
Sau khi lý thuyết về sự sáng tạo liên tục của mình bị sụp đổ,
Fred Hoyle dẫn ra một ý tưởng mới sau:

Vũ trụ của vật chất mà chúng ta biết,
chỉ là NỬA CỦA THỰC TẠI.
Một nửa còn lại là vũ trụ phản vật chất nằm
trong một VŨ TRỤ SONG SINH của riêng chúng ta.
Vào thời điểm BIG BANG,
hai vũ trụ này đã tách khỏi nhau và tồn tại độc lập.
Nhưng HƯỚNG THỜI GIAN của chúng lại đối nhau.
Tương lai của cái này là quá khứ của cái kia,
và ngược lại.

Bối cảnh hình học của một mô hình như vậy
có một cái gì đó rất khó hiểu.

anti-lanturlu

Những thế giới này có thể
"gương phản chiếu" theo không gian
VÀ THỜI GIAN. Những gì sẽ xuất hiện
QUAY PHẢI - DEXTROGYRE trong vũ trụ này
sẽ trở thành QUAY TRÁI - LEVOGYRE
trong vũ trụ kia. Và sự diễn biến
về các sự kiện của một trong
các vũ trụ này sẽ chỉ là diễn biến
của vũ trụ kia nhưng theo
chiều nghịch và NGƯỢC THỜI GIAN:

lanturlu

Dải hai mặt này phủ hai lần
dải cổ điển Mobius. Nếu nó
là một tấm gương phản chiếu
thì dải băng sẽ là…
hình ảnh của chính nó!

HÌ 0
TỨC T

BIG BANG sẽ là sự tách rời
của Vũ trụ, ban đầu bị dính
trên bề mặt này ở vị trí 0 chốc lát
và không thể định hướng được
trong không gian và thời gian
(dải Mobius bốn chiều).
Sự đối mặt của hai vùng trong Vũ trụ
sẽ tạo ra sự xuất hiện kết đôi này.
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Và vật chất sẽ chỉ có thể
là vật chất đối cực.

Nhanh nào

CUỘC SỐNG NGOÀI TRÁI ĐẤT
Tiresias,
tớ không còn tin vào
ÔNG GIÀ NOEL nữa.

Theo lập luận của tớ
thì từ đầu thế kỷ người ta đã hiểu rằng
CHỈ CÓ MỘT SỐ GIỚI HẠN NGUYÊN
TỐ HÓA HỌC.

Tại sao,
Anselme?

Hơn một trăm nguyên tử tạo thành
BẢNG TUẦN HOÀN MENDELEIEV đấy.
Với hàng trăm nguyên tử này,
người ta có thể tạo thành nhiều
phân tử khác nhau. Những thứ dựa
trên nguyên tử CARBON là đặc biệt.

Chúng tương ứng với các công thức
đủ ỔN ĐỊNH để có thể có KHẢ NĂNG SÔNG
nhưng không quá nhiều để cho phép
các TRAO ĐỔI HÓA HỌC rất đa dạng.
SILIC cũng cho rất nhiều hợp chất.
Nhưng những điều này QUÁ ỔN ĐỊNH
để làm nền tảng cho cuộc sống.
Thực vật dễ dàng thực hiện SỰ QUANG
HỢP bằng cách phân hủy khí CO2.
Chúng sẽ không có khả năng tác dụng
với hợp chất Silic tương đương:
SILIC SiO2, quá bền.

Thiên nhiên không có trí tưởng tượng vô tận.
Cũng như một trăm nguyên tử đủ để tạo nên
những viên gạch của VẬT CHẤT, tương tự như vậy,
chúng ta thấy, từ đầu này đến đầu kia của thiên hà
của chúng ta, và có lẽ trong tất cả các thiên hà
trong vũ trụ, CÙNG CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ.
Ví dụ như phân tử rượu
etylic này.

Mặt trời là một ngôi sao rất binh thường trong thiên hà
của chúng ta, gồm có hàng trăm tỷ ngôi sao trong số đó
và chắc chắn chứa hàng tỷ hệ hành tinh lân cận chúng ta.

Các tính toán trên máy tính
đã chỉ ra rằng từ khí và bụi quay quanh
một ngôi sao, một hệ hành tinh có xu
hướng hình thành với các hành tinh
lớn ở trạng thái bán lỏng ở ngoại vi,
thuộc loại Sao Thổ hoặc Sao Mộc,
và các hành tinh nhỏ rắn
gần ngôi sao.

Đôi khi nhận thấy một hành tinh có khối lượng đủ để chứa bầu khí quyển.
Vả lại nó phải nằm trong DẢI NƯỚC LỎNG hẹp.
Phía dưới, nước ở trạng thái HƠI: nó QUÁ NÓNG để sự sống được sinh ra
mà không bị "nấu chín". Xa hơn, nước đóng băng thành KEM
và các chất rắn không còn đủ chuyển động tự do .

Nhưng, ngay cả với những giới hạn gò bó này, SỰ SỐNG phải
là một hiện tượng rất đỗi BÌNH THƯỜNG trên khắp Vũ trụ.

Theo tính toán của tôi, có lẽ có một trong số hàng trăm nghìn
ngôi sao trong thiên hà của chúng ta, có ít nhất một hành tinh
mang SỰ SỐNG PHÁT TRIỂN và NHỮNG SINH VẬT THÔNG MINH.

NÓ LÀ MỘT TRIỆU HỆ CÓ SỰ SỐNG
TRONG THIÊN HÀ CỦA CHÚNG TA !

Và có thể nghìn tỷ sinh vật tiến hóa trên mỗi thiên hà.

Có thể có hàng tỷ thiên hà trong Vũ trụ, tức là sẽ có hàng nghìn tỷ người
mà ÔNG GIÀ NOEL sẽ phải ghé thăm trong một đêm...

Về mặt kỹ thuật không khả thi!

Bởi lý do này mà tớ không còn tin
vào ÔNG GIÀ NOEL .

LIÊN LẠC ?
Tàu thăm dò VOYAGER vừa đi qua quỹ đạo của Sao Thiên Vương.
Nó rời khỏi HỆ MẶT TRỜI sau mười năm du hành.
Ngôi sao gần nhất cách ngôi
xa hơn MƯỜI NGHÌN LẦN !
Với tốc độ nó đang đi,
chúng sẽ gặp nhau
trong một trăm nghìn năm nữa...

Không thể nào vượt qua tốc độ ánh sáng 300.000 km/s
này kể từ ALBERT EINSTEIN (*) .
Và với tốc độ này,
chúng ta chậm quá!

Dựa trên gia tốc và giảm tốc, với một tên lửa phun bom khinh khí,
sẽ mất 40 NĂM HÀNH TRÌNH để đến được ngôi sao gần nhất.

Và ai đó dám nói rằng chúng ta sẽ tìm thấy
điều gì đó thú vị ở đó?!?

Chuyến hành trình này chả ý nghĩa gì !

Xem VẠN VẬT LÀ TƯƠNG ĐỐI, cùng tác giả.

VÀO MỘT BUỔI TỐI
THÁNG 8 NĂM 1967

Anthony Hervish và Jocelyn Bell,
tại Kính viễn vọng Vô tuyến Cambridge.

Jocelyn, cậu có nghe thấy tiếng
phát ra của vô tuyến
được điều chế đó không?

Có , Anthony , tôi nghe.
Jocelyn, "chúng" đang
nói chuyện với chúng ta!

Cảnh báo giả. Đó chỉ là sự phát
xạ vô tuyến của một PULSAR (sao neutron quay với tốc độ lớn) hoạt động
giống như một ngọn hải đăng vô tuyến.

Đúng , Anthony,
điều này thật tuyệt!
Kể từ đó, chúng ta tiếp tục lắng nghe các tín hiệu từ không gian
và theo dõi bất kỳ thông điệp khả thi nào .

Trái đất cũng gửi đi rất nhiều thông điệp trong đêm vũ trụ.

Có một số nhân tố có thể biện minh cho sự vắng mặt
của các thông điệp. Thứ nhất, trên quy mô hàng tỷ năm
cần thiết cho sự phát triển của cuộc sống, GIAI ĐOẠN TRÍ TUỆ
chỉ KHOẢNG THỜI GIAN RẤT NHỎ. Còn khoảng thời gian trôi đi kể
từ lần phát sóng vô tuyến đầu tiên có khả năng xuyên qua
bầu khí quyển của Trái đất (năm 1934) thì sao!

Nền văn minh của chúng ta có khả năng lớn
tự hủy diệt trong vài chục thập kỷ nữa.

Nếu nhân loại đều làm như nhau,
thì CỬA SỔ GIAO TIẾP, có tuổi đời chưa đầy
một thế kỷ này, dường như cũng rất hẹp...

Và may mắn để hai nền văn minh hành tinh nằm
"TRONG PHA" là rất thấp.
Một ý tưởng khác: việc sử dụng sóng vô tuyến
bị giới hạn ở tốc độ ánh sáng sẽ chỉ có thời hạn ngắn.
Một phương thức nhanh hơn là dùng chuyển tiếp?
Điều đó sẽ cắt nghĩa cho nốt trầm vô tuyến này .

Từ bao đời nay không một ai thấy tín hiệu khói.
Bởi không một ai ở đằng sau những ngọn đồi này !

ĐOẠN KẾT

Ồ, các cậu...
kỳ cục quá!

Câu chuyện này đầy
những diễn biến.
Tương lai có gì cho chúng ta?

Ít nhất là cho những
gì còn lại của nó…
Dựa trên những gì đã nhìn thấy
và đo lường, con người từ từ có được
cái nhìn về một số khía cạnh
cơ bản của vũ trụ học.

Khoảng cách
của các vì sao, kích thước
của các thiên thể,
chuyển động của Trái đất.
Và sau đó là nhịp thở này
của cả Vũ trụ.

Chắc chắn có những điều ngoài sức
tưởng tượng của chúng ta , các khía cạnh
của Vũ trụ, của Khoa học, hoàn toàn nằm ngoài
tầm kiểm soát của chúng ta.
Hoặc tệ hơn, đôi mắt
làm chúng ta mệt lử !

Này,
có một cái đĩa đỏ đỏ
trên bầu trời kìa !?

Màn diễn kỳ thế!
còn lớn hơn
cả mặt trăng!

Pfff!...
Thật là một
khởi động
như tên bắn
và lặng lẽ!

Chuyện gì vậy?
Tiresias, có chuyện gì vậy?

Tớ thừa nhận rằng vật lý
thiên văn hiện đại mang lại nhiều
vấn đề hơn là nó giải quyết được.

Cậu dường như
bị đảo lộn .
Tớ tình cờ ghi
được ra một số :
- Phản chất sinh ra
ở BIG BANG đã đi đâu?
- Chuẩn tinh lấy
năng lượng từ đâu?
- Hố đen "dẫn" đi đâu?

Những tiến bộ
trong vũ trụ học luôn
có mối liên hệ chặt chẽ với
những tiến bộ trong quan niệm
của chúng ta về HÌNH HỌC
của Vũ trụ. Chúng ta đã mất
hàng ngàn năm để từ bỏ
ý tưởng về một THỜI GIAN
TUYỆT ĐỐI đồng nhất
cho tất cả vạn vật .

Tớ nhìn thấy
một cỗ máy lạ, sau khi
lơ lửng trên mặt đất
và biến mất với tốc độ
hàng ngàn dặm một giờ
không tiếng ồn !

Không
tiếng ồn?
Thật phi lý!

Đây là điều vô nghĩa
về mặt vật lý .

Tại sao?

Suy nghĩ xem: các phương tiện
siêu thanh nhất thiết phải tạo ra
SÓNG SỐC. Nếu "cỗ máy" của cậu đã đạt
đến tốc độ cao như vậy, cậu vẫn có thể
nghe thấy tiếng BANG.

Nhưng, cậu nói với
tớ cậu không nghe
thấy gì...
Xem BỨC TƯỜNG KHOA HỌC , cùng tác giả.

Uh... đúng thế!

Từ nay chúng ta quyết định,
một lần và mãi mãi, rằng Vũ trụ
chỉ có BỐN THỨ NGUYÊN (ba về
không gian và một về thời gian)
và nó là một CONTINUM.
Đấy là những điều mà chúng ta
không bao giờ đặt lại câu hỏi,
không bao giờ ...

Gần đây cậu có ăn…
tôi không biết…
nhưng một loại rau
có gây ảo giác không?
?...
Cậu biết đấy, bất cứ ai cũng có thể
có những bước chuyến như thế này...
Ngay cả tớ
cũng thi thoảng...

Chúng ta gắn với hình mẫu của mình như
những chiếc phao cứu sinh
với cớ là chúng "mang lại tiện ích nhất".

Đúng là đôi khi người ta
có thể tự hỏi liệu mô tả thực tế
bằng cơ học lượng tử có giống
với hệ thống các vòng tròn
của Ptolemy không?

Nhưng tớ
đã thấy mà!

Giấc mơ, Tiresias…
Cậu đã có một GIẤC MƠ
KHÔNG NGỦ.

Cậu đã tin
nhìn thấy thôi!

Hãy lấy mười thí nghiệm,
mười hiện tượng chính của nền vật lý
chúng ta ngày nay. Trước đó một
thế kỷ, các nhà vật lý đã có thể
chứng minh một cách chặt chẽ rằng
tất cả những điều này là không thể
hình dung được!

Tớ có một người bạn
bác sĩ tâm lý rất tốt,
nếu cậu muốn...
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Nếu Vũ trụ
có vài "trang" bốn chiều,
trong đó định luật tương đối
sẽ có giá trị... nói cách khác:
chúng ta không thể đi nhanh hơn
tốc độ ánh sáng TRONG VŨ TRỤ
MÀ CHÚNG TA ĐANG Ở...
Nhưng làm thế nào
để thay đổi trang
Vũ trụ được?

Vậy là xong,
lại tiếp tục ! ..

kết thúc

