Tilvist
Að hugsa í fjórvídd

Grunnurinn að verund okkar.
Það eru skynfærin okkar, hæfnin til að nota þau
og vitsmunirnir sem greina það sem við skynjum.
Er við höfum ekki nægilegt hlutleysi við greininguna eða ónóga
yfirsýn erum við gjörn á að rangtúlka upplifunina, sem er eðlilegt
þegar við leitum svara við því sem við skiljum ekki.
Því leitin að hamingju er leitin að lífinu sem er leitin að sjálfinu sem
er leitin að sannleikanum sem er leitin að verund, að vera, vera í,
vera með, vera á, vera án ......
Vitneskjan um það hvar við erum og hver við erum er það sem getur
leitt okkur til skilnings á sannleikanum sem blasir við okkur. 

Sama hversu gömul við verðum

Rólur eru svalar

Við erum einstaklingar

Stúlka hjá langa-, langömmu

Í líkama

Lífsskeiðið

Vitruvianmaðurinn

Samsettum af mörgum
mismunandi þáttum
heilafrumur

hjartvöðvafrumur

Rauðar blóðfrumur

fitufrumur

Kvenmaður, karlmaður og barn

taugafrumur

Af mismunandi
Frumeind
Sameind

Líffærakerfi

Líffæri

Fruma

Vefur
Frá atómi til lífveru.

Lífvera

Stærðum
Líffærakerfin
Allar lífverur eru gerðar
úr frumum. Í fjölfrumungum
eru frumurnar sjaldnast stakar
heldur raðast þær saman og
mynda vefi. Í flestum dýrum,
þar á meðal manninum, raðast
ólíkir vefir saman og
mynda líffæri. Mismunandi
líffæri vinna svo saman sem ein
heild og mynda líffærakerfi.
Sum líffæri tilheyra fleiri en
einu líffærakerfi þar sem þau
gegna margvíslegum hlutverkum
í líkamanum.

Líffæra
kerfi

Gerðum
Helstu líffærakerfi
mannslíkamans eru:
Á Vísindavefnum
er að finna margt
um líffærakerfi.
Eins er frábært
myndband á
innsaei.com
hliðarslá Myndbönd.

Heiti kerfis

Helstu líffæri í kerfinu

Meginhlutverk

Meltingarkerfi

Meltingarvegur, lifur
og briskirtill

Melting og upptaka fæðu

Öndunarkerfi

Barki og lungu

Upptaka súrefnis og losun koltvíoxíðs úr
líkamanum

Blóðrásarkerfi

Hjarta og æðar

Flutningur súrefnis og fæðuefna um líkamann

Þveitiskerfi

Nýru, þvagblaðra og lifur

Losun eitraðra úrgangsefna úr líkamanum

Húð

Fitu- og svitakirtlar

Verndun og kæling líkamans

Taugakerfi

Heili og mæna

Flutningur boða milli líkamshluta

Vöðva- og
beinakerfi

Vöðvar og beinagrind

Að bera uppi og hreyfa líkamann

Æxlunarkerfi

Eistu og eggjastokkar

Tímgun

Og fjölda,
Heili er í líffærafræði hryggdýra annar af
tveimur hlutum miðtaugakerfisins, en hinn
hlutinn er mænan. Ysta lag hans er bleikt, en
annars er hann hvítleitur. Hann stjórnar
mestöllum líkamanum, með bæði taugaboðum
og seytingu efnaboða.

Mannsheili

Hjartað er líffæri milli lungna í miðmæti
(mediastinum). Hjartað er sjálfvirkur rauður
vöðvi sem herpist saman og slakar á í takt, og
sér þannig um að blóð flæði um blóðrásarkerfi
líkamans.

Sem virðist endalaust
Vöðvi er vefur í stoðkerfi líkamans sem getur dregist
saman gerir limum kleyft að hreyfa sig. Vöðvar
skiptast í þrjá flokka; sléttan vöðvavef, þverrákóttan
vöðvavef og hjartavöðvavef.
Vöðvar tengjast beinum með sinum.
Taugakerfið stjórnar hreyfingu vöðvanna með því
að hreyfitaugar bera boð til þeirra.
Vöðvi er gerður úr vöðvaþráðum. Vöðvi getur bara
togað í bein, ekki ýtt því, þess vegna eru alltaf að
minnsta kosti tveir vöðvar á hverjum liðamótum.

Frumu gerðir

Hjartavefsfruma

þverrákóttsvefsfruma

sléttvefsfruma

Frumu vefir

Þverrákótturvefur

Slétturvefur

Hjartavefur

Hægt að greina
Frumur eru smæstu, lifandi
byggingareiningar lífvera,
þ.e.a.s. allar lífverur eru gerðar
úr frumum. Til eru lífverur
sem eru einungis ein fruma og
nefnast þær einfrumungar en
að öðrum kosti fjölfrumungar.
Frumum er almennt skipt
í dýrafrumur og plöntufrumur.
Þær geta verið sérhæfðar,
t.d. taugafrumur og veffrumur.
Taugafruma

Niður
Frumulíffæri eru
ýmsar sérhæfðar
starfseiningar
frumunnar sem
sinna ólíkum
hlutverkum og
eru þau nokkur
talsins
Hvatberar Eru
prótin stönglar sem
næra frumukjarnann
með næringu til að
framleiða DNA.

Kjarni

Í smærri

Litningur
Litningsþráður

DNA (deoxýríbósakjarnsýra) er kjarnsýra sem
myndar erfðaefni í öllum lífverum og sumum
veirum. Gen eru DNA-bútar, sem geyma
arfbærar uppýsingar um samsetningu
prótína eða virkra RNA-sameinda.

Inni í frumum er DNA-sameindunum pakkað
saman, með próteinum, í stórar einingar sem
kallast litningar.
Litningar eru mismargir í
mismunandi lífverum (í
mönnum eru 46 litningar)
og samanlagt mynda
þeir erfðamengi lífverunnar.
Litningapör í
mannslíkama.

Litnis
lykkjur

Fruma
Gormalaga
Kirnisögn
DNA
Basapör

Litni

Histón
Kjarnsýran

Frá frumu til
basapara
Fruma-kjarnilitningur-DNAbasapör.

Gen

Og smærri
Byggingarefni DNA-sameinda eru svonefnd
kirni sem sett eru saman úr sykrunni
deoxyríbósa, fosfati og niturbasa. Niturbasar
kirna eru ferns konar; adenín (A), gúanín (G),
cýtósín (C) og týmín (T).

Þeir mynda hinn fræga tvöfalda gorm,
niturbasarnir snúa inn á við og tengjast
með veikum efnatengjum, vetnistengjum,
þannig að A úr öðrum þættinum tengist
T úr hinum en G tengist C. Niturbasarnir
eru flatar sameindir og inni í gorminum
staflast þær hver ofan á aðra. Þær eru þá
svo nálægt hver annarri að fletirnir
snertast og annars konar veik efnatengi,
sérstaklega svonefnd van der Waals-tengi,
myndast á milli þeirra.
Niturbasarnir
C, T, A og G

basapar

basapar

Vetnistengi

Kirni

Sykrufosfat
keðja

Vetnis-tengi

fosfat
sykra

Cýtósín

Týmín

Sykru-fosfat keðja

Niturbasar

Adenín

DNA-Kjarnsýra

Gúanín

Einingar.
Vatn H2O
Sameind má skilgreina sem einingu tveggja eða
fleiri atóma sem deilitengi halda saman.
Efnasamband (e. chemical compound) sem á við
þegar tvö eða fleiri frumefni af mismunandi
gerð tengjast í ákveðnum hlutföllum.
Efnasamband er hreint efni þar sem hlutföll
frumefnanna er í föstum skorðum. Efnasamband
hefur ákveðna efnaformúlu sem er ávallt sú sama,
vatn hefur ávallt sameindaformúluna H2O.
Sameindaefni (e. molecular compound) er efni sem
er gert úr sameindum.
Gerð og fjölda allra frumefna í sameind er lýst
með sameindaformúlu (e. molecular formula); til
dæmis H2 (vetni), H2O (vatn),
Efnahvarf er breyting sem verður
á rafeindabúskap efnis eða efna þannig að nýtt eða
ný efni myndast vegna endurröðunar rafeindanna

Súrefni O2

Benzen C6H6

Alveg niður
Kolvetni (stundum kallað vetniskol) er
í efnafræðinni flokkur efnasambanda sem
innihalda bara kolefni og vetni.
Flóra kolvetna er mjög rík

Kolvetnismólekúl
(Hydrocarbons)

Kolvetnissameind

Kolvetni finnast víða fyrir í náttúrunni. Þau
finnast undir yfirborði jarðar sem olía eða jarðgas.
Fáir flokkar efna skipta efnahag jarðarbúa eins
miklu máli eins og kolvetni.
Innan næringarfræði er merking kolvetna önnur.
Innan hennar eru kolvetni þau sambönd kolefnis
sem hafa almennu formúluna Cn(H2O)n sem
er sykra. Þegar talað er um kolvetni á
matvælaumbúðum er átt við þá skilgreiningu

Kolefnisatóm
(Carbon)

Vetnisatóm
(Hydrogen)

í þær smæstu

Græðir
rafeind

Jónaefni (e. ionic compounds)
haldast hins vegar saman
með jónatengjum (e. ionic bonds)
sem eru milli jóna, það er
frumeinda eða sameinda með
gagnstæða hleðslu, eins og til
dæmis í matarsalti (NaCl).

Frumeind/atóm

Sameind
Saltkristall

Jónir, hlaðin atóm
NaCl jónefnið, frá frumefni til
jóna, til sameindar (auk tákna).

Sætistala

Tákn/nafn

Massatala

Tapar
rafeind

Saltkristall

Og niður
Efnablanda er blanda af hreinum efnum. Þessi efni
geta verið frumefni og/eða efnasambönd. Efnin í
efnablöndunum geta vanalega blandast í alls konar
hlutföllum. Andrúmsloftið er dæmi um efnablöndu með
78% köfnunarefni (N2), 21% súrefni (O2) og 1% af
margs konar öðrum lofttegundum.
Efnablanda er blanda sem
inniheldur mismunandi
sameindir, þ.e. sameindir
ólíkra frumefna og greinist
í einsleitar efnablöndur
(homogeneous mixtures) og
misleitar efnablöndur
(heterogeneous mixtures).
Gull frumeindir á yfirborði
hreins gullmálms. Hringlaga
punktarnir eru hver ein gull
frumeind.

Efni

Efnablanda

Hreint efni

Frumefni

Hreint gull

Efnasamband

Vatn Salt

Einsleitblanda

Gullblanda

Sundurleitblanda

Gull í vatni

hópur
Lota

Alkalímálmar

Laktaníðar

Jarðalkalímálmar

Aktaníðar

Hliðarmálmar

Halógenar

Málmleysingjar

Eðalgastegundir

sætistala

nafn

Massi
atóms
tákn

Tregir málmar
rafeindaskipan

storkuhamur
gashamur

vökvahamur
Finnst ekki í náttúrunni

LOTUKERFI
FRUMEFNANNA

í þær allra

Rafeind

Frumeind (eða atóm) er smæsta aðgreinanlega
eining frumefnis, sem jafnframt hefur efnafræðilega
eiginleika þess til að bera. Frumeind er þannig
grundvallareining efna og helst óbreytt í efnahvörfum.
Hver frumeind samanstendur af þremur gerðum einda:
•róteindum (Protons) sem eru jákvætt hlaðnar
•rafeindum (Electrons) sem eru neikvætt hlaðnar
•nifteindum (Nautrons) sem ekki hafa hleðslu

Atóm
Frumeind

1

H

Róteind
Hvolf

Nifteind

Kjarni

8

11

O

Na

Atóm

Smæstu,
Rafeindahýsing eða rafeindaskipan
(Shell) er líkan, sem lýsir
stöðu rafeinda í frumeindum á þann
hátt að þær raðast eftir sérstökum
reglum á s.k. rafeindahvel (einnig
kölluð rafeindahvolf eða rafeindasvigrúm) og undirhvolf.

Rafeindahvelin ein ásamt stefnu rafeinda

Rafeindaskipan á hvelum umhverfis kjarneind

Það eru nokkrar leiðir til að lýsa rafeindaskipan.
Algengustu hugtökin eru um ákveðin svæði þar
sem rafeindir sitja (rafeindahvel). Efnafræðingar
nota "n" gildi (hlutlaus gildi), eða stafina K, L,
M, N, O, P, og Q. "K" hvelið er það sem er næst
kjarnanum, og "Q" hvelið er lengst í burtu frá
honum.

Niður
Kjarneind
Kjarneðlisfræði fjallar um
víxlverkun kjarneinda
frumeindakjarnans við
aðrar öreindir. Kjarneindir
auk rafeinda mynda frumeindir,
og þar með sameindir, sem
allt efni samanstendur af.
Kjarneind er heiti tveggja þungeinda,
þ.e. nifteinda og róteinda, sem
mynda frumeindakjarnann. Fjöldi kjarneinda í
frumeindakjarna nefnist massatala frumeindarinnar,
táknuð með A, því að kjarneindirnar hafa massa sem
er mjög nærri einum atómmassa. Fjöldi róteinda í
kjarnanum nefnist sætistala, táknuð
með Z. Samsætur hafa sömu sætistölu Z en ólíka
massatölu A = Z + N vegna þess að fjöldi nifteinda,
táknaður með N, er breytilegur.

Frá frumeind niður í kvarka

Innan í atómi

Kvarki

Sætistala

Tákn/nafn

Massatala

Í það ósýnilega
Kvarkar eru smæstu efniseindir sem þekkjast og
mynda sterkeindir, sem ásamt létteindum mynda
allt efni alheims. Til eru sex gerðir af kvarka, sem
kallast upp (u), niður (d), sérstaða (s), þokki (c), toppur (t)
og botn (b). Kvarki finnst aldrei stakur í náttúrunni og ef
kalla má kvarka öreind, þá eru þeir einu öreindirnar, sem
allir fjórir frumkraftarnir verka á.
Létteind er heiti á níu minnstu öreindunum, sem hafa
allar hálftöluspuna og flokkast því sem fermíeindir. Þær
eru rafeind, mýeind og táeind auk andeinda ásamt
tilsvarandi fiseindum, sem hugsanlega hafa engan
massa. Rafeindir ásamt kjarneindum mynda efni.

Kvarkar
botn

Kynslóð

toppur

Táeind

Mýeind

sérstaða þokki

niður

létteindir

upp
Hleðsla

Táfiseind

Mýfiseind

Rafeind Raffiseind

Sem alla
Fiseindir víxlverka mjög sjaldan við
efni og því er erfitt að greina þær
Fiseind er ein af létteindunum svokölluðu og
hefur enga hleðslu, hún er táknuð með gríska
bókstafnum ν (ny). Til eru þrjú brögð
(tegundir) af fiseindum sem eru raffiseind νe,
μ-fiseind, νμ og τ-fiseind ντ. Fiseindin hefur
sérstöðu því hún getur breytt um bragð og
kallast sú breyting fiseindasveifla. Fiseindin
skiptir á milli bragða á ferð sinni um geiminn
og getur verið með eitt af þessum þremur
brögðum á hverjum tíma. Í dag benda ýmsar
rannsóknir til þess að fiseindir hafi massa. Massi
þeirra er þó mjög lítill enda ferðast þær með
næstum ljóshraða í gegnum efni.

Þrjú brögð fiseinda

Undrar.
Ljóseind er krafteind (bóseind
/bósóna) rafsegulgeislunar.
Hún hefur enga hleðslu og
lítinn sem engan massa.
Ljóseind er hraðasta fyrirbæri
alls og samkvæmt afstæðiskenningu Einsteins hröðustu
mörk hraða í alheiminum
(þrátt fyrir það eru ríkjandi
kenningar um að rúmið sjálft
stækki á margfalt meiri hraða
en ljósið).

Ljóseindir geta bæði hegðað sér sem eind og bylgja

Þá þurfum við
Staðallíkanið er líkan í nútímaeðlisfræði,
sem lýsir öreindum og þeim kröftum, sem
verka á þær eða þá krafta sem þær bera
samkvæmt skammtasviðskenningu. Helsti
ókostur staðallíkansins er að það skýrir
ekki þyngdarafl.
Samkvæmt staðallíkaninu eru sex tegundir
af kvörkum (sem eru litaðir fjólubláir) til
og sex tegundir af lepton eindum sem
útleggst á hinu ástkæra ylhýra sem
létteindir (litaðar grænar). Rafeind, táknuð
e í staðallíkaninu, er í hópi létteinda og
þær teljast því vera ein grunneining efnis.

Að sleppa
Víxlverkanir öreinda samkvæmt staðallíkaninu. Efst
eru fermíeindír, þ.e. létteindir og kvarkar, í
miðjunni kraftmiðlandi eindir, þ.e. ljóseindir, W og
Z-bóseindir og límeindir, en neðst Higgs-bóseindin
Öreindirnar skiptast gróflega í tvo hópa, fermíeindir,
með hálftöluspuna og bóseindir (bósónur) með
heiltöluspuna. Minnstu fermíeindirnar, sem ekki
virðast samsettar úr öðrum smærri eindum,
eru létteindir og kvarkar.
Hver kjarneind (þungeind(róteind-nifteind)), er
samsett er úr þremur kvörkum, og myndar
ásamt rafeindum (létteind) frumeindir, sem eru
bygginareiningar alls efnis.
Miðeindir (mesónur) eru samsettar úr pörum kvarka og andkvarka. Nokkrar bóseindir miðla
kröftum: ljóseindir (fótónur) miðla rafsegulkrafti, kvarðabóseindir miðla veika
kjarnakraftinum, en límeindir þeim sterka. Margar öreindir, t.d. raf- og róteindir, hafa
rafhleðslu, en ekki nifteind, fiseind né ljóseind.

Skilyrðingunum
Allt efni í heiminum er samsett úr örsmáum
einingum sem nefnast öreindir. Samkvæmt
skammtafræðinni er ekki skýr greinarmunur á ögn
og bylgju. Til dæmis fer það eftir aðstæðum hvort
hentugra er að lýsa ljósi sem straumi agna,
svonefndra ljóseinda, eða sem ljósbylgju, en í báðum
tilfellum er um sama ljósið að ræða. Þetta gildir
einnig um efniseindir eins og rafeindir eða kvarka og
má tileinka þeim bylgjulengd sem er háð hraða
þeirra. Þegar öreindir, til dæmis rafeindir, nálgast
ljóshraðann verður bylgjulengd þeirra sífellt styttri
Í skilningi skammtafræðinnar eru eindir í
raun ekki efniskenndar heldur ákveðinn
skammtur af bylgjum, á ákveðnum sviðum.
Sviðin má ímynda sér sem teygjanlegan
dúk á vatnsyfirborði, sem eindirnar ferðast
um.

Bylgjur og eindir

Og hugsa upp á nýtt
Skammtafræði eða skammtaaflfræði er sú grein
innan kennilegrar eðlisfræði sem fjallar um
eðli öreinda og rafsegulbylgja. Skammtafræðin reis upp úr
eðlisfræði 19. aldarinnar þegar eðlisfræðingar voru farnir
að fá mæliniðurstöður sem stönguðust á við sígilda
eðlisfræði eins og t.d. svarthlutageislun, litróf frumeinda og
fleiri mælingar. Kenningar hennar eru grundvöllur ýmissa
faga innan eðlis- og efnafræðinnar, svo sem
kjarneðlisfræðinnar, öreindafræðinnar og rafsegulfræðinnar.
Helstu frumkvöðlar skammtafræðinnar voru Max
Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner
Heisenberg, Max Bonn, Erwin Schrödinger og fleiri.
Rafeindaský (rafeindahvel)

Með því að víkka út hugann,
Skammtafræðin er önnur meginstoð
nútíma eðlisfræði sem hefur orðið til á
þessari öld. Hin stoðin er afstæðiskenning
Einsteins.
Afstæðiskenningin fjallar um hluti/ljós
sem nálgast ljóshraða og um þyngdarsvið
sem sveigir ljós.
Skammtalitfræði ásamt
skammtarafsegulfræði lýsir hegðun
rafhlaðinna agna og ljóss.
Efni og orka eru í raun sama fyrirbærið
Samkvæmt tilgátu de Broglie hafa allar
efnisagnir eins konar bylgjueðli sem kann
að birtast þegar svo ber undir. Þetta
tvíeðli agnar og bylgju á við á báða vegu.

Skammtaorku þríhyrningar

Í nokkrum skömmtum þó.
Samkvæmt túlkun danska eðlisfræðingsins
Nielsar Bohr (1885-1962) og annarra er það
fyrirkomulag tilraunarinnar sem ræður því
hvort það verður bylgjueðli eða agnareðli
viðfangsefnisins (ljóss eða rafeinda) sem kemur
fram í henni.
Innan skammtafræðinnar hefur orsakalögmálið
nokkuð aðra merkingu en við eigum að venjast.
Tveir nákvæmlega eins atburðir geta haft
gjörólíkar afleiðingar. Sé sett upp tilraun þar
sem rafeindum er skotið á ‘vegg’ geta sumar
rafeindanna svifið í gegn óhindrað en aðrar
kastast til baka.
þeir hlutir sem við sjáum í kringum okkur í
daglegu lífi eru ávallt mjög stórt safn örsmárra
agna.

Frumeindar ljós

Þá rennur upp ljós
Ljós er rafsegulgeislun; sveiflur í
rafsviði og segulsviði, í því felst
orka. Í daglegu tali er ljós sá hluti
rafsegulgeislunar sem er sýnileg
mönnum (sýnilegt ljós) en í
eðlisfræði er ljós rafsegulgeislun
sem einkennist af bylgjulengd
sinni, hvort sem það er sýnilegt
eða ekki. Ljós hefur bæði
eiginleika bylgna og agna. Það
svið eðlisfræðinnar, sem snýr að
rannsóknum á ljósinu,
kallast ljósfræði og er mjög
mikilvægt í nútíma eðlisfræði.

Litur

SkiptingBylgjulengda

Sýnilegt ljós

Bylgjulengd (nanometrar)

Gamma röntgen útfjólubl. Sýnilegir

Innrauðir útvarps

geislar/bylgjur

Í bylgjum ákveðinnar tíðni
Því styttri sem rafsegulbylgjan er því meiri er orka ljóseindarinnar
Rafsegulbylgjur, ljóseindir og tíðni.
Orka hvers orkuskammtar af
ljósi, sem í dag kallast ljóseind –
er tengd bylgjulengd ljóssins: Því
lengri sem bylgjulengdin er, því
minni er orka ljóseindarinnar og
því styttri sem bylgjulengdin er,
því meiri er orka ljóseindarinnar.
Með öðrum orðum er ljóseind
rauðs ljóss (700 nm) orkuminni
en ljóseind fjólublás ljóss (400
nm).
Því hærri tíðni sem ljóseindin er á því meiri orku inniheldur hún

Um grundvöll verundar

Fyrir þá sem hafa frekari áhuga á
að átta sig á ljóseindum og ljósi.

Mynd sem sýnir ljóseindir
með mismunandi
bylgjulengdir þegar
rafeindir stökkva milli
mismunandi brauta.
Mesta orkan losnar er
rafeind losnar frá n=1
yfir á n=2
Tif(púls)
lasergeisla sem
smýgur inn í
atóm, við það
stekkur rafeind
á milli brauta.

Frábær útskýring á vefnum:
www.stjornufraedi.is - Ljósið

Eins á vísindavefnum
http://www.visindavefur.is/
svar.php?id=24478

Sem er segulmögnuð

Rafsegulsvið er svið sem allar rafhlaðnar agnir
mynda
Ef rafhlaðin ögn er kyrrstæð myndar hún
rafsvið, en ef hún er á hreyfingu myndar hún
bæði rafsvið og segulsvið.
Raf- og segulsvið eru ekki óháð hvort öðru,
heldur nátengd hvort öðru þ.a. breytingar á
öðru veldur breytingum á hinu. Því er eðlilegt
að tala um rafsegulsvið, þegar fengist er við
rafhlaðanar agnir í segulsviði
(sjá Lorentzkraftur).
Afstæðiskenningin sýndi fram á að hreyfing er
afstæð, og ekki er hægt að segja til um hvort
ögn er kyrrstæð eða ekki - það fer eftir
áhorfandanum. Þar af leiðir að rafsvið og
segulsvið eru órjúfanlega bundin, þar sem einn
áhorfandi sér rafsvið sér annar segulsvið.
Raunar lýsti Einstein segulsviðinu sem afstæða
hluta rafsviðsins.

Og umvefur allt.

Rafeindabylgjum skotið um pínulitinn
toroidal segul.

Bjarghringur (Torus)

Hún er Strengjum háð
Strengjakenningin
er metnaðarfull kenning þar sem staðallíkan
öreindafræðinnar og þyngdarfræði almennu
afstæðiskenningarinnar eru fléttaðar saman
þannig að hinar ýmsu öreindir og kraftsvið
náttúrunnar svara til mismunandi tóna sem
slegnir eru á örsmáa strengi. Kenningin er
hinsvegar langt því frá að vera fullmótuð og
mörgum grundvallarspurningum er enn
ósvarað.

Afstæðiskenningin

Sameind

Nafnið dregur kenningin af því að hún lítur á
smæstu einingar efnisheimsins ekki sem
punktlaga agnir heldur sem örsmáa einvíða
strengi.
Frábær myndbönd á
innsaei.com/myndbond/

Strengur

Rafeind

Strengur

Nifteind
kvarki

Róteind
Frumeind

Frá sameind niður í streng

Kjarneind

Stórum sem smáum
Strengjafræði gefur einnig einfalda mynd af
víxlverkunum. Í öreindafræði fara víxlverkanir
fram með því að efniseindir, eins og rafeindir eða
kvarkar, senda svonefndar burðaragnir milli sín.
Burðarögn rafsegulverkunarinnar er kölluð
ljóseind og er aðdráttur milli rafeindar og
róteindar afleiðing af því að þær skiptast stöðugt
á ljóseindum. Af öðrum burðarögnum er fyrst að
nefna þyngdareindir sem bera þyngdaraflið og
límeindir sem bera sterku kjarnavíxlverkunina,
en hún heldur kvörkum saman í kjarneindum og
kjarneindum saman í atómkjörnum. Loks bera
svonefndar W- og Z-eindir veiku
kjarnavíxlverkunina, sem veldur beta-geislun og
á þátt í að viðhalda brunanum í iðrum
sólarinnar.
Tafla víxlverkana öreindafræðinnar sem sýnir
fjóra grunnkrafta sem veröldin er byggð á.

Sterki
Límeindir

Kraftar

Rafsegul

Ljóseind

Atóm
Ljós
Efnafræði
rafeindatækni

Kvarkar

Miðeindir

Kjarneind

Þyngdar

Veiki

þyngdarafl

Sólkerfi
Vetrarbrautir
Svarthol

Fiseind losnar
Beta geislun
Samverkan fiseinda
Bruni í kjarna sólar

Sem snúast

Örsmáar ósýnilegar víddir á streng

Calabi-Yau rými er stærðfræðileg bygging notuð af
eðlisfræðingum til að lýsa hluta af náttúrunni sem
er of lítill til að sjást með mannsauga.
Flestir vita að við lifum í þríþættu
rými og tímarúmi í alheiminum –
Þessi rými eru kölluð víddir.
Eðlisfræðingar nota Calabi-Yau rými
í „há orku eðlisfræði“ sem
strengjafræði er hluti af, til að bæta
við tölunni 6 eða 7 eða öðrum tölum
til að byggja upp fleiri víddir í
alheiminum.
Rannsóknin á Calabi-Yau rými er
hluti af stærðfræði kenningu sem
kallast "margvíslega kenningin".

Calabi snúningur;
Calabi-Yau rými,
örsmá ósýnileg vídd.

Á mismunandi vegu
Í strengjafræði eru allar þessar burðaragnir og
allar efnisagnir mismunandi sveifluhættir á
sama streng og eina víxlverkunin sem á sér
stað í strengjafræði er þegar tveir strengir
sameinast í einn eða einn strengur skiptir sér í
tvo eins og sýnt er á myndinni að neðan:

Enn meira um strengjakenninguna, en á ensku;
http://www.eurekalert.org/pub_releases/200907/lu-pro070309.php

Margvíslegir
strengir

Og á margan máta.
Í tilraunum koma fram fjölmargar
mismunandi öreindir og er hverri þeirra
lýst með sínu eigin skammtasviði í
venjulegum kenningum.
Í strengjafræðinni eru á hinn bóginn
aðeins örfáar gerðir af strengjum,
jafnvel aðeins ein, og hinar ýmsu
öreindir koma fram sem mismunandi
sveifluhættir. Það er vel þekkt úr
sígildri eðlisfræði að mismunandi tónar
gítarstrengs svara til sveifluhátta hans
og má segja að öreindir, eins og
rafeindir, ljóseindir eða kvarkar, séu
allar mismunandi tónar á einum og
sama grundvallarstreng náttúrunnar.

Frumeind (atóm)

Smásæ mynd af
"Strengjum" frumeindar

Eind og andeind sömu
frumeindarinnar

Geislun sólar

Geislar

Gamma röntgen útfjólubláir Sýnilegir

Innrauðir

útvarps

Sýnilegt ljós

Bylgjulengd
Sólargeisli
innrauðar

Ör- og útvarpsbylgjur

Varmageislun = Þegar orka
flyst gegnum rúmið er hún í
mynd ósýnilegra rafsegulbylgna
sem kallast innrauðar bylgjur.
Varmi berst hingað frá sólu
með varmageislun.
Myndin sýnir bylgjulengd
sólargeisla sem er frá o,4-1000
microns, þ.e. frá útfjólubláum og
yfir stóran hluta af innrauðum
geislum. Blessuð sólin vermir allt.

Sem hreyfir við öllu
Efnishamur eða efnafasi í
efnafræði er þrýstings- og
hitastigsháð ástand efna.
Fasarnir vökvi, gas og fast
efni eru þekktastir,
minna þekkt er sem
dæmi rafgas (plasma)
Þegar rætt er um
storku-, vökva- og
gashami, er talað um
stífni og þjöppunarleika,
og áhrif mismunandi
þrýstings og rúmmáls, því
að þetta eru viðeigandi
eiginleikar þegar rætt er
um föst efni, vökva og
gas.

Efnishamir

lár

Storku

Vökva

Orkuhiti

Gas

Rafgas

hár

Algjör jónun

Stigmagnandi.
Varmaburður
Varmi berst með straumi
straumefnis, en straumefni er
samheiti á lofttegundum og vökvum.
Þegar straumefnið hitnar taka sumar
sameindir þess að hreyfast hraðar og
lengra verður milli þeirra en áður.
Þetta leiðir til þess að eðlismassi
þessa hluta straumefnisins minnkar.
Sameindir þess eru ekki eins þéttar
og áður.
Vegna þess að heiti hluti efnis er
eðlisléttari en straumefnið í kring
stígur hann upp og skapar strauma
sem bera með sér varma.

H

Jónuð atóm
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k
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Efnasundrun
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Vökvi
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Fastur

Fullkominn búnaður sem vermir
Hreyfing sameinda
Í hverri frumu fer fram starfsemi sem
einkennir allt líf
Efnaskipti, flæði, osmósa og
frumuskipting er dæmi um slíka
starfsemi
Efnaskipti eru lífefnafræðilegt ferli þar
sem efnasambönd í lífverum og frumum
þeirra breytast.
Efnaskipti geta þjónað margvíslegum
tilgangi í starfsemi lífvera, til dæmis
er ljóstillífun aðferð til að binda orku í
efnasamböndum, en efnaskipti
tengd bruna eru aðferð til að losa orku
úr efnasamböndum til að knýja
starfsemi lífverunnar.

Varmi

Varmi
stór efnamólekúl

efnaskipti
Tillífun

orka

Losun

lítil efnamólekúl
næringarefni

Orku myndun í frumu

úrgangur

Sykrusundrun í umfrymi

Og gefur orku,
Glúkósa er
sundrað, við það
verður ATP að
ADP, efnaskipti
sem geta af sér
orku.

Orku
fjárfesting

Efnaskiptin :
Niðurbrot kosta – 2 orku,
ferlið gefur + 4 orku =
Græðum 2 auka orku
(orka = ATP)

Sítrónusýru hringurinn
orka

Rafeindar flutningskeðja

Í hvatbera

Orka

krebshringur

orka

Orkugróði

orka

Vatns
sameindir

Sem flæðir
Flæði er flutningur uppleystra efna
frá svæði með háan styrk efnanna
til svæða þar sem styrkur þeirra er
minni (t.d. um frumuhimnur). Þessi
tilflutningur efna stefnir ævinlega að
jafnri dreifingu.

Lita
sameindir

Litur settur í
vatnið

Flæði
Sykurmoli

sykursameindir

Sykurlausn er afurð flæðis

Það á líka við þegar glas
er fyllt af vatni og
settur í það lítill dropi
af rauðum lit. Liturinn
og vatnið leita úr meiri
styrk í minni þar til
dreifingin er jöfn, um
allt glasið.

Flæði vatns
og litar

Sameindum er
jafndreift

Flæði sameinda og litar

Með og án þrýstings.
Osmósa er algeng í lífríkinu og getur átt sér stað þar sem ólíkar lausnir eru aðskildar með
lífrænum himnum, svo sem frumuhimnum eða himnuveggjum frumulíffæra.
Sé styrkur stórra uppleystra sameinda eða jóna ekki sá sami beggja vegna frumuhimnunnar,
þá er styrkur leysisins (vatns) einnig ójafn og hann flyst í gegnum himnuna til að jafna
styrkinn. Þetta hefur því í för með sér heildartilflutning vatns í gegnum himnuna. Sé meira af
uppleystum efnum inni í frumunni en utan hennar verður heildartilflutningur á vatni inn í
frumuna.

Of sölt lausn
= vatnið flæðir út

Lausn er jafn sölt innan
sem utan blóðkornsins

Of salt blóðkorn
= vatnið flæðir inn

Rauðblóðkorn í saltvatni (saltvatnslausn)

Verund sem skiptist
Frumuskipting er aðferð
þar sem fruma, sem
er móðurfruma, skiptist í
tvær eða fleiri frumur,
sem verða afkvæmiseða dótturfrumur.

Þegar fruma skiptir sér
er allt DNA-ið í frumunni
eftirmyndað því nýju
dóttur-frumurnar þurfa
báðar að innihalda alla
litninga lífverunnar.

En ekki alltaf jafnt

Á þessari síðu er eitthvað til um þróun en aðeins á ensku
http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution

Þróun lífs

Myndband af þróun inn á
http://innsaei.com/myndbond/

Hún þróast

Þróun jarðar

Þróun sólkerfis

Og hefur
gert frá því
er aðeins það
ósýnilega var
til.
bóseindir
kvarki
límeind

rafeind

mýeind táeind

fiseind

miðeind
þungeind
jónir
frumeind

ljóseind
stjarna
vetrar
braut
svarthol

Þrjár skemmtilegar
alheimskenningar á
þessari slóð;
http://www.visindi.is/
grein/hvernig_vard_alh
eimur_til

Þróun alheims

Þarf að hugsa sem í 4 víðu rúmi

Orkan er til staðar
Orkustöðvar líkamans
Á ensku þýðir orðið Chakra/orkustöð,
hjól, diskur eða hringur. Þeir sem sjá
orku orkustöðvanna sjá þær sem
hringlaga eða eins og það sem við
þekkjum sem hringiðu eða stormsveipi.
Það er talað um að megin
orkustöðvarnar séu sjö þó að í raun og
veru séu þær miklu fleiri.
Orkustöðvarnar eru tenging okkar við
mismunandi orkuvíddir. Þegar
orkustöðvarnar eru hæfilega mikið opnar
þá líður okkur vel og við erum við góða
heilsu, þegar þær eru stíflaðar með
einhverjum hætti þá geta komið fram
margskonar sjúkdómseinkenni eða
vanlíðan.

Orkustöðva nabula

Í litum
Orkutónar eru litatónar þeirrar orkusveiflu
(orkupúls) sem fyllir orkustöðvar, orkulíkama og
vitundarsvið. Þeir tóna líka inn á ákveðna flóru
tilfinninga og inn á ákveðin lífsskeið einstaklinga.
Orkutónarnir eru í takt við litatóna litrófsins,
orkumagn og tíðni litanna.
Hér verður aðeins farið inn á þá sjö tóna sem
tilheyra efnissviðinu, sem eru þeir sömu og
litatónar sýnilegs ljóss. Komið verður inn á aðra
tóna síðar.

Tif (púls) orkutónanna

Hins sýnilega litrófs,
Orkutónar
Rauður
Rauði liturinn tilheyrir
mænurótarstöðinni sem er staðsett
neðst á spjaldhryggnum.
• Litur móður jarðar
• Táknar öryggi
• Er sterkur og kraftmikill
Órans (appelsínugulur)
Órans liturinn tilheyrir hvatastöðinni
sem er staðsett á spjaldhryggnum eða
rétt fyrir neðan nafla.
• Litur lífsorkunnar
• Táknar sjálfsöryggi
• Er heitur og styrkjandi

Orkustöðvar (orkulúðrar)

Litum regnbogans
(Gullin)gulur
Guli liturinn tengist sólar
plexusnum sem er staðsettur
nokkurn veginn á miðjum
búknum.
• Litur sólarinnar
• Táknar frið
• Öflugur en stöðugur
Grænn
Græni liturinn tilheyrir
hjartastöðinni sem er staðsett
í hjartastað.
• Litur kærleikans
• Táknar jafnvægi
• Mjúkur og nærandi

Heil orkustöð í fullorðinni manneskju

Blár
Blái liturinn tilheyrir hálsstöðinni sem
er staðsett neðan við barkann.
• Litur sköpunarkraftsins
• Táknar framkvæmd – framhleypni
• Öflugur og styrkjandi

Sem eru endurkast sólargeisla.
Indigóblár
Indigóblái liturinn tilheyrir
ennisstöðinni sem er staðsett 1–2
cm ofan við augnbrúnirnar á miðju
ennisins og er einnig kölluð þriðja
augað.
• Litur meðvitundar
• Táknar visku
• Djúpur og yfirvegaður

Hvítur
Hvíta orkan tilheyrir hvirfilstöðinni
sem er staðsett ofan á kollinum.
• Litur sannleikans
• Táknar hreinleika
• Gefandi og verndandi

Orkutónar
orkustöðvana

Ljós sem brotnar niður
Áhrif lita á fólk eiga sér djúpar rætur í sálarlífinu. Í
grundvallaratriðum er orsakanna að leita í því að
maðurinn er hjúpaður orkulögum sem í daglegu tali
eru kallaðar árur eða blik. Hægt er að greina daufa
útgeislun bliksins með svokallaðri kirlianljósmyndatækni. Dulskyggnir skynja þessa orkjuhjúpi í
ótal litbrigðum hvern innan um annan og eru þeir
breytilegir frá manni til manns. Árurnar líta út eins
og egglaga ský sem ná tæpan metra út fyrir líkamann.
Orkulíkamar eru líkamar okkar sem sjást í lögum árunnar,
þessir líkamar samsvara þeim sem við notum til að ganga
á vitundarsviðunum. Orkulíkamarnir eru annað en
orkusegulsviðið sem sést einnig í árunni, það tilheyir
tilfinningunum.

Orkublik (ára)

Og aðgreinist
Rótarstöð
Þetta er fjögurra
orkuþyrla (krónublaða)
orkustöð og tengist
eterlíkamanum, fyrsta
lagi árunnar á tíðni
efnislíkamans.

Solar plexus
Þetta er 10 orkuþyrla
(krónublaða) orkustöð
sem tengist inn á
huglíkamann, þriðja
lagi árunnar.

Hjartastöð
Þetta er tólf orkuþyrla
(krónublaða) orkustöð
Hvatastöð
og tengist
Þetta er sex orkuþyrla
astrallíkamanum, fjórða
(krónublaða) orkustöð
lag árunar, orkulíkama
sem táknuð er með
mannlegra stigkennda
stjörnu sigurs og tengist
sem er einskonar brú á
inn á tilfinningalíkamann, milli lægri (þéttari) öðru lagi árunnar.
og hærri (gisnari) -tíðni
orkulíkamanna.

Orkustöðvarnar
ásamt
orkulíkömunum
sem þær
tengjast inn á

Í lengri og styttri bylgjur
Hálsstöð
Þetta er 16 orkuþyrla
(krónublaða) orkustöð og
tengist líkama eterisks
sniðmóts, fimmta lagi
árunnar.
Ennisstöð
Þetta er 96 orkuþyrla
(krónublaða) orkustöð og
tengist inn á líkama æðri
máttar, Celestial líkamann,
sjötta lagi árunnar.

Hvirfilstöð
Þetta er 974 orkuþyrla
(krónublaða) orkustöð
þar sem hluti þyrlanna
er fjólublár, hún tengist
inn á orsakalíkama æðri
hugmynda, andlega
sviðið, sjöunda lagi
árunnar.
Mynd: Orkusveiflur
grunntónanna eru
kraftmeiri eftir því sem
orkustöðin hefur fleiri
orkuþyrla líkt og tíðni
rafsegulbylgna/ljóss.

Orkulög árunnar (bliksins)

Vitundarsviðin

Sem eru orka
Vitundarsvið kallast þau svið þar sem við göngum
um í orkulíkömum okkar. Við erum vitundarverur
á öllum vitundarsviðum. Við höfum vitund í
hverjum orkulíkama fyrir sig. Við getum tengst inn
á önnur vitundarsvið í gegnum orkustöðvar
líkamans. Við getum ferðast upp vitundarsviðin
með vitundinni. Við söfnum sjálfinu saman með því
að opna milli vitundarsviða.
Hvert vitundarsvið hefur sinn ákveðna grunntón.
Hér er farið yfir vitundarsviðin sem tengjast
efnisheiminum. Tónar út fyrir þau vitundarsvið eru
torræðir á jarðneska vísu.
0rkulíkamar vitundarveru,
vitundarsvið og sjálfstæð
vitund sýnd inni í
orkustöðvunum.

Með mis hraða sveiflutíðni
Vitundarsvið I
• Snertir vöntun/þörf einstaklinga.
• Samfélagslega staðan snýst um eignarhlutun, að vera í eign eða að eiga
sjálfur.
• Grunntónn orkusviðsins er rauður sem er þétt og þung orka.
Vitundarsvið II
• Snertir sjálfsmynd einstaklinga.
• Samfélagslega staðan er samvinna, að eiga sameiginlega og deila um eða með.
• Grunntónn orkusviðsins er órans sem er þétt orka.
Vitundarsvið III
• Snertir skilning einstaklinga fyrir þriðja aðila.
• Samfélagsleg staða er að átta sig og tileinka sér umburðarlyndi.
• Grunntónn orkusviðsins er gulur.
Vitundarsvið IV
• Snertir skilning einstaklingsins á að verundin er ekki takmörkuð.
• Samfélagsleg staða er að öðlast skilning og tileinka sér æðruleysi.
• Grunntónn orkusviðsins er grænn.

og mismunandi tilgang.
Vitundarsvið V
• Snertir meðvitund einstaklings um að hann
getur haft áhrif.
• Samfélagsleg staða er að axla ábyrgð og
leiðbeina/ stýra.
• Grunntónninn er blár.
Vitundarsvið VI
• Snertir víðsýnina í að hafa vit fyrir sjálfum sér.
• Samfélagsleg staða er að hlusta og koma til
móts við fólk þar sem það er statt.
• Grunntónninn er Indigóblár.
Vitundarsvið VII
• Kemur inn á þá staðreynd að við berum ábyrgð
á sjálfum okkur í einu og öllu, gagnvart öllu og
öllum, því við myndum jú saman einu og sömu
heildina eins og öreindir í líkama.
• Grunntónninn er hvítur. Karmasvið

Í mismunandi tilvist
Til að getað hugsað okkur heildstæða mynd af
vitundarsviðunum verðum við að tileinka okkur að
hugsa sem að við séum til í fjórvíðu rúmi, það er að
hugsa út fyrir ramma skilyrtra tilfinninga og hugsana.
Að skapa sér hlutleysi víðsýninnar og reyna að skilja
hlutina og eðli þeirra. Þetta er svipað og að leyfa sér að
upplifa augnablikið nema bara að þú reynir að fá
skilning á því hvers vegna þú upplifir þetta augnablik
akkúrat svona.
Er við höfum opnað milli vitundarsviða getum við
meðvitað flutt meðvitundina okkar á milli
þeirra vitundarsviða, eins og við getum meðvitað flutt
vitundina á milli orkustöðva eftir mænunni.
Til þess að tengjast og ferðast um vitundarsviðin
þurfum við að nota meðvitundina.
Vitundarsviðin

Mis meðvitaðra
Vitund, að vera meðvituð.
Vitundarflutningur er að geta flutt vitundina, á milli
staða, á milli hluta, á milli vitundarsviða, að færa
meðvitundina inn í efni, aðstæður, minningu, inn á
við og út á við. Við það öðlumst við sem víðfeðmastan
skilning á sjálfum okkur og öllu öðru.
Verkfæri : Einbeiting og tilfinning
Einbeiting er kyrrstaða (+) eins og einbeitt hugsun,
Tilfinning er hreyfing (-) eins og frelsið til upplifunar,
að vera meðvituð um bæði (=), að tileinka sér nægt
hlutleysi til að geta notið beggja póla og læra að láta
þá vinna saman er eina leiðin til að finna jafnvægið.

Hugleiðsla er góð leið til að æfa bæði.

Vitunda
Við erum vitund, við upplifum
tilveruna. Upplifun er
tilfinning eða tilfinnanlegt
ástand
Vitundarvakning er að vakna
til vitundar um eitthvað, að
öðlast annan skilning á fyrri
upplifun, þannig öðlumst við
reynslu.
Reynslan hjálpar okkur að flokka upplifanir og ná þannig meiri yfirsýn yfir þær.
Er yfirsýninni er náð getum við fengið annan skilning á fyrri upplifunum.
Því meiri skilningur því víðtækari sýn fáum við í stað takmarkanna.

Sem takmarkast
Áunnin mannleg orka

Takmarkanir byrgja okkur sýn,
minnka yfirsýnina og rýra skilning
okkar á upplifunum.
Takmarkanir upplifum við oft í
gegnum skilyrðingar.

Djúpstætt

Skilyrðingar öðlumst við er við erum
svift frelsinu til að upplifa verund
okkar.
Við skilyrðumst við ójafnvægi í
umhverfinu og ójafnvægi í samskiptum,
ójafnvægi veldur okkur sársauka sem
gefur af sér ótta.

Grunnt

Andleg, vitsmunaleg og tilfinningaleg,
vitsmunaleg eða tilfinningaleg, pólitísk.

Við eigið sjálf.
Til að getað flutt meðvitundina meðvitað
verðum við að sætta okkur við að:
o
o
o
o
o

Vera staðsett þar sem við erum
Með þeim verum sem lifa með okkur
Vera sú vera sem við erum
Á þeirri braut/vegi sem okkur var valin/n
Á því þroskastigi sem við erum

Því þetta hefur jú allt sinn tilgang fyrir okkur sem og alla þá sem ganga með okkur í
jarðvistum, alveg sama hvort við gerum okkur grein fyrir því eða ekki. Alveg eins og að
jörðin var alltaf hnöttur, sama hvort menn gerðu sér grein fyrir því eða ekki.

Að hugsa sér !
Þetta er efni í annan fyrirlestur sem mun heita

Að hugsa í fjórvídd

Jafnvægi
Hér fyrir neðan eru vefslóðir tengdar öllum textum og myndum.
Bið ég ykkur endilega um að kíkja á þessar síður ykkur til glöggvunar
Á efninu sem farið hefur verið yfir, þar sem aðeins er imprað á því hér.
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