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Nowe narzędzie fizyki - Nowe możliwości fizyki  
(Napisał: Bogdan Szenkaryk "Pinopa")
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1. Fizyka - Przedmiot, zadania, interpretacja 
Przedmiotem fizyki jest materia i wszystko, co w niej się dzieje. Do zadań fizyki należy badanie materii,
badanie różnych zachodzących w niej zjawisk fizycznych oraz wszelkich relacji, jakie istnieją między
parametrami, które charakteryzują zarówno materię, jak i zjawiska. Z badaniami jest związane to, co w
fizyce jest najważniejsze, a mianowicie, opis materii i zjawisk fizycznych oraz interpretacja, która czyni
ten opis mniej lub bardziej jasny i wiarygodny. Interpretacja wyników badań jest w opisie tym, co nadaje
mu charakter i stanowi o jego wartości.

2. Fundamentalne cząstki materii i najprostsze układy strukturalne 
Obecnie, na początku dwudziestego pierwszego wieku, w teoretycznej fizyce pojawiła się nowa
interpretacja polowej budowy materii. Zakłada ona istnienie fundamentalnych składników materii w
postaci centralnie symetrycznych (c.s.) pól oraz ich konkretnej budowy strukturalnej. Budowa strukturalna
fundamentalnej cząstki materii w postaci c.s. pola - budowa jako pojęcie - jest pewnego rodzaju
eufemizmem. Bo ta strukturalna budowa c.s. pola to po prostu przestrzenne rozmieszczenie parametrów
tego pola, a mianowicie, potencjału pola oraz przyśpieszenia ruchu innych c.s. pól, jakie one uzyskują w
danym c.s. polu (i pod jego wpływem).  Przyśpieszenie ruchu, o którym tu mowa, jest tożsame z
parametrem pola w postaci natężenia pola.

W epistemologicznym sensie z c.s. polami jako fundamentalnymi składnikami materii sprawa przedstawia
się zupełnie podobnie jak z atomami różnych pierwiastków. Tak naprawdę, w pierwszym rzędzie, nie jest
istotne, czy one naprawdę istnieją w rzeczywistości. Istotne jest to, że za ich pomocą można opisywać i 
logicznie interpretować budowę materii i zachodzące w niej zjawiska. Gdy daje się to robić z doskonałym
wynikiem, to ten fakt świadczy nie o prawdziwości tych bytów, lecz o ich logicznej poprawności.
Oczywiście, w jakimś sensie jest to również świadectwo ich prawdziwości.

Centralnie symetryczne pola jako fundamentalne składniki są nazywane także fundamentalnymi
cząstkami materii. Bo dla budowy materialnych struktur najistotniejszą rolę odgrywają centralne obszary
c.s. pól, które decydują o trwałości struktury. I właśnie te centralne obszary powodują, że zbudowana z
c.s. pól struktura po zderzeniu z inną podobną strukturą zachowuje się tak, jakby tworzyły ją cząstki, czyli
rozsypuje się na części składowe. Zachowując się w ten sposób, centralnie symetryczne pola w niczym się
nie zmieniają. One tylko znajdują się po zderzeniu w takich położeniach i na takich odległościach od
siebie, że nie są w stanie zorganizować się w stabilną strukturę.

"Centralnie symetryczne pole", "fundamentalny składnik materii", "fundamentalna cząstka materii",
wszystkie te nazwy są zbyt długie, aby mogły być wygodne w użyciu. Dla wygody istnieje także
zastępcza, krótka nazwa - grawon albo taon. Jakiej nazwy należy używać w danym kontekście, czy
używać pierwszej, czy też drugiej nazwy, zależy to od zachowania cząstek przy dużych odległościach.
Grawony to cząstki, które przy dużych odległościach zawsze przyciągają się nawzajem, czyli zachowują
się grawitacyjnie - ale koniecznie należy pamiętać, że dzieje się tak dopiero przy dużych odległościach.
Taony natomiast mogą przyciągać się bądź odpychać, bo są one dwojakiego rodzaju. Zachowują się one
podobnie, jak ładunki elektrostatyczne - różnoimienne przyciągają się do siebie, a jednoimienne
odpychają się od siebie - także w tym przypadku takie zachowanie istnieje dopiero przy dużych
odległościach. Przy małych odległościach od centralnego punktu c.s. pola zarówno taony, jak i grawony,
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zachowują się podobnie - mają w tych obszarach powłoki potencjałowe, które umożliwiają kształtowanie
się z tych cząstek stabilnych układów strukturalnych.

Dla maksymalnej prostoty interpretacji taony i grawony przynależą do dwóch całkowicie odmiennych
światów. I jedne, i drugie, nadają się do budowy materialnych struktur i interpretacji zjawisk fizycznych,
ale nie w tym samym fizycznym świecie. W tym artykule będą wykorzystane wyłącznie grawony. W
świecie grawonów również istnieje odpychanie, bo za pomocą ich własności wyjaśniać trzeba choćby
odpychanie się jednoimiennych biegunów magnesów, ale jest to dynamiczny proces, który wynika z
masowego ruchu grawonów.

Powstawanie polowych struktur grawonowych jest możliwe dzięki istnieniu w strukturze grawonów
powłok potencjałowych. Właśnie odkrycie powłoki potencjałowej grawonu, jako miejsca usytuowania i
przyśpieszania innego podobnego grawonu, daje fizykowi możliwość wyjaśniania stabilnego charakteru
materialnych struktur. Bowiem to, co służy do wyjaśniania stabilnego położenia grawonów, może także
służyć do wyjaśniania stabilnego położenia, na przykład, atomów w strukturach krystalicznych. 

Na rys. DN przedstawiony jest układ dwóch cząstek z identycznymi promieniami powłoki potencjałowej,
które są oddalone od siebie na taką odległość, że znajdują się akurat na powłoce potencjałowej swojej
sąsiadki. Zakładając, że w tych położeniach mają one akurat zerowe prędkości, wówczas będą to ich 
skrajne położenia na potencjałowych powłokach, choć cząstki będą położone najbliżej siebie. 

Wychodząc z tych położeń cząstki zaczną oddalać się do siebie, aż zajmą drugie skrajne położenie na
potencjałowych powłokach, w którym będą miały również zerowe prędkości i będą najbardziej oddalone
od siebie. 

Na rys. SRM przedstawiony jest podobny układ dwóch cząstek, ale mają one różne promienie powłok
potencjałowych. One także znajdują się w takiej odległości od siebie, że mieszczą się w obszarze powłoki
potencjałowej swojej sąsiadki, i na początku procesu mają zerowe prędkości. Ale ich sytuacja pod
względem wartości przyśpieszeń diametralnie różni się od sytuacji cząstek z poprzedniego rysunku. 
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Bowiem cząstki z rys. DN podlegają prawom dynamiki Newtona, natomiast cząstki pokazane na rys.
SRM podlegają innym, nowym prawom dynamiki. Mianowicie, cząstki z rys. SRM podlegają prawom
dynamiki samoczynnego ruchu materii. Cząstki z rys. DN będą drgały wokół pewnych położeń
równowagi w obszarze powłoki potencjałowej swojej sąsiadki, ale będą drgały w ten sposób, że ich
wypadkowy środek masy pozostanie nieruchomy. Natomiast, cząstki z rys. SRM, pomimo że także będą
drgały wokół swoich położeń równowagi w obszarze powłoki potencjałowej swojej sąsiadki, to
jednocześnie będzie istniał przyśpieszony ruch wypadkowego środka masy tych cząstek oraz
przemieszczanie się położeń równowagi tych cząstek.

3. Nowe spojrzenie na prawa dynamiki 
Na początku dwudziestego pierwszego wieku fizyka teoretyczna uzyskała nowe narzędzie fizyczne do
badania materii. Narzędziem tym jest nowy sposób myślenia o istniejących w materii oddziaływaniach. W
pierwszym rzędzie przyśpieszenia cząstek materii zostały potraktowane jako pierwszorzędny
obserwacyjno-badawczy materiał, który powinien stanowić podstawę dla teoretycznych rozważań w
fizyce. W odniesieniu do cząstek zastosowano niektóre funkcje matematyczne opisujące ich
przyśpieszenia oraz zastosowano grawitacyjną zasadę Galileusza jako obowiązującą w świecie
fundamentalnych cząstek i zbudowanych z nich wszelkich struktur - zastosowano fundamentalną zasadę
materii.

Przy zastosowaniu nowemu myślenia zostały utworzone komputerowe programy modelujące, które
umożliwiały obserwację zachowania modeli cząstek na ekranie monitora. Umożliwiły one porównywanie
zachowania różnych układów cząstek i dały możliwość całkowicie nowego spojrzenia na stare fakty, które
były od dawna znane. Matematyczne funkcje przyśpieszeniowe i fundamentalna zasada materii,
zastosowane łącznie do sterowania ruchem cząstek w modelujących programach komputerowych,
pozwoliły po nowemu spojrzeć na prawa dynamiki Newtona i odkryć prawa dynamiki samoczynnego
ruchu. Pozwoliły one ujrzeć, że prawa dynamiki Newtona obowiązują jedynie w świecie, w którym
zachowanie cząstek i ciał o różnej skali złożoności jest opisywane przez tę samą funkcję
przyśpieszeniową. Natomiast w przypadku, gdy cząstki i ciała są opisywane przez różne matematyczne
funkcje przyśpieszeniowe, wówczas niejako automatycznie te właśnie różne funkcje przyśpieszeniowe
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świadczą o istnieniu wypadkowego - niezerowego - przyśpieszenia układu takich różnych cząstek bądź
ciał.

Wykorzystując komputerowy program modelujący można zobaczyć znacznie więcej niż widać na
rysunku. Za pomocą modelującego programu  Gravo2S.exe (http://www.pinopa.narod.ru/Gravo2S.zip)
można obejrzeć zachowanie dwóch cząstek zgodne z prawami dynamiki Newtona oraz zachowanie
dwóch cząstek zgodne z prawami dynamiki samoczynnego ruchu materii. W pierwszym przypadku
wypadkowy środek masy układu pozostaje nieruchomy, a w drugim - układ, który na początku procesu
jest nieruchomy, w miarę rozwoju procesu rozpoczyna samoczynny ruch przyśpieszony. Pierwszy układ
można obserwować po uaktywnieniu przycisku "Functions PES" oraz naciśnięciu kolejno przycisków
"Refresh" i "Go", które znajdują się na pulpicie programu; drugi układ można obserwować, gdy naciśnie
się po kolei przyciski: "Functions PES - Swifter", "Refresh" i "Go".

4. Odwzorowanie relacji w materii 
Zastosowanie idei fundamentalnych cząstek materii w postaci c.s. pól, opisanych za pomocą funkcji
przyśpieszeniowej i wspartych fundamentalną zasadą materii - połączenie ich ze sobą - przyczyniło się do
stworzenia bardzo dobrego narzędzia do odwzorowania relacji w materii. Nie mam na myśli tych wielu
dotychczas stworzonych programów modelujących, w postaci nieco odmiennych wersji, napisanych przez
W. Priwałowa i modyfikowanych przez Pinopę. Bo zamiast tych wielu programów powinien być jeden
program komputerowy napisany przez zawodowego programistę. Wówczas, być może, łatwiej byłoby
dostrzec wielofunkcyjność i wszechstronność tego narzędzia.

Narzędziem jednak nie jest taki bądź inny komputerowy program modelujący - na narzędzie S3I (skrót od
nazwy "System Trzech Idei") składają się trzy idee: 1) idea fundamentalnych cząstek materii w postaci c.s.
pól, 2) idea matematycznego opisu tych c.s. pól za pomocą odpowiednich funkcji oraz 3) fundamentalna
zasada materii, z którą można zapoznać się na http://pinopa.narod.ru/01_FunZaMat_pl.pdf. Korzystając z
narzędzia S3I, zakodowanego w programie komputerowym, można odwzorowywać własności materii i
przedstawiać komputerowe obrazy zjawisk fizycznych, tak jak one przebiegają w naturze, czyli
odwzorowywać i przedstawiać istniejące w naturze relacje między parametrami. Można więc
przedstawiać modele rozmaitych materialnych struktur, na przykład, kryształów, można przedstawiać
sprężystość materii, jej bezwładność, dynamiczne cechy materii w ruchu, na przykład, zachowanie się
żyroskopu, zjawisko libracji ciał niebieskich, oraz zachowanie składników w strukturze, na przykład,
powstawanie potencjału kontaktowego na styku dwóch różnych substancji i powstawanie prądu
elektrycznego. Zanim powstanie jeden profesjonalny program komputerowy, który będzie służył do
odwzorowywania różnego rodzaju zjawisk i procesów fizycznych, można użyć obecnie istniejących wersji
programu, takich jak: GyroDrift, Libratom, LifterStand1, Precesja, Self_Acceleration, VibrationStand,
oraz załączonych do nich plików roboczych - wymienione wersje programu można skopiować łącznie w
postaci jednego pliku MagStand - http://www.pinopa.narod.ru/MagStand.zip.

5. Nowe narzędzie fizyki - Nowe możliwości fizyki - Przykład naukowego odkrycia 
Narzędzie S3I stwarza dla fizyki nowe, wcześniej niedostępne możliwości. Najbardziej spektakularne jest
ujawnienie się za jego pomocą dynamiki samoczynnego ruchu układów cząstek. Bo w wyniku tego
otwiera się ogromne pole dla badań i nowych odkryć. Samoczynne powstawanie energii związanej z
materialnym ciałem - nawet jeśli ono składa się tylko z kilku cząstek - to idea, której dotychczas w nauce
nie można było zaakceptować. Narzędzie S3I w naturalny sposób pozwala wyjaśnić, skąd powstaje
możliwość samoczynnego ruchu materii, a także wyjaśnić, że to nie tylko możliwość, ale w odpowiednich
przypadkach konieczność.

Istnienie atomów różnych pierwiastków chemicznych, które tworzą np. sieci krystaliczne z rozmaitymi
odległościami między atomami, świadczy o ich odmiennej budowie. To z kolei, na podstawie wiedzy,
która ujawnia się za pomocą narzędzia S3I, świadczy o konieczności istnienia niektórych układów
strukturalnych w stanie samoczynnego przyśpieszania i poruszania się. Oczywiście, istnienie ruchu zależy
od otaczających warunków. Wystarczy, że obok siebie znajdą się dwie sprzężone, bo połączone ze sobą,
takie same struktury z "potencjalnie istniejącymi" przyśpieszeniami, których wektory będą przeciwnie
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skierowane, aby układ dwóch takich struktur pozostał nieruchomy.

Wykorzystanie narzędzia S3I do odwzorowywania zjawisk fizycznych i ich interpretacji pozwala na
odkrywanie nowych zjawisk nie tylko w obszarze dynamiki samoczynnego ruchu materii, ale także w
obszarze dobrze znanej fizykom dynamiki Newtona. Na przykład, za pomocą programu GyroDrift można
obrazować i obserwować odkryte niedawno zjawisko dryfu kierunku osi wirującego żyroskopu. Zjawisko
to polega na tym, że podczas ruchu żyroskopu w polu grawitacyjnym po okręgu, przy pewnym
ukierunkowaniu osi obrotu żyroskopu (bo nie zawsze!), następuje zmiana kierunku osi (dryf, znos)
względem jej pierwotnego położenia. Należy tu nadmienić, że chodzi o kierunek położenia osi żyroskopu
względem przestrzeni kosmicznej z jej ciałami niebieskimi.

Żyroskop na powierzchni Ziemi nie byłby narażony na dryf osi obrotu, czyli oś obrotu nie zmieniałaby
kierunku względem przestrzeni gwiezdnej, tylko w jednym przypadku, a mianowicie, gdyby jego oś
obrotu była równoległa do osi obrotu Ziemi podczas jej ruchu dobowego. Natomiast największy dryf
wystąpiłby wówczas, gdyby żyroskop znajdował się na równiku i jego oś obrotu na początku
doświadczenia, np. w południe, byłaby prostopadła do powierzchni Ziemi, czyli oś byłaby ustawiona
pionowo.

Teoretycznie rzecz biorąc, zgodnie z dotychczas znaną wiedzą o żyroskopach, czyli przed odkryciem
dryfu kierunku jego osi obrotowej, codziennie o tej samej porze doby gwiazdowej kierunek osi obrotu i
kierunek tych obrotów żyroskopu byłyby takie same względem powierzchni Ziemi, jak w dniu
rozpoczęcia doświadczenia. Czyli oś obrotu żyroskopu w każdej chwili wskazywałaby na te same
gwiazdy w przestrzeni kosmicznej, a w porze kontroli byłaby, na przykład, prostopadła do powierzchni
Ziemi. A również teoretycznie, ale uwzględniając odkryty za pomocą narzędzia S3I dryf osi obrotowej
żyroskopu, ta oś w ciągu wielu, wielu dni od rozpoczęcia doświadczenia będzie coraz bardziej odchylać
się na zachód. W miarę upływu czasu, przy codziennym porównywaniu położenia osi o tej samej porze
doby gwiazdowej, będzie to coraz bardziej widoczne. Aż któregoś dnia oś obrotu żyroskopu odchyli się
na zachód do tego stopnia, że o tej samej porze doby gwiazdowej, kiedy dokonywana jest obserwacja i
kontrola położenia, będzie ona równoległa do powierzchni Ziemi, czyli położona poziomo. W stosunku
do swojego pierwotnego kierunku, wskazującego na konkretne gwiazdy w przestrzeni kosmicznej, oś
żyroskopu byłaby wówczas obrócona o kąt 90 stopni, a ten obrót osi żyroskopu w przestrzeni kosmicznej
byłby przeciwny do kierunku dobowego obrotu Ziemi.

6. Narzędzie S3I - Inne odkrycia i interpretacje fizycznych zjawisk 
Z niektórymi odkryciami oraz interpretacjami fizycznych zjawisk można zapoznać się na stronie  
http://pinopa.narod.ru/Polska.html oraz na stronie http://www.pinopa.narod.ru (po rosyjsku). Wiele
artykułów po rosyjsku i angielsku znajduje się na http://vixra.org/author/bogdan_szenkaryk_pinopa.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowego kierunku badań fizycznych i wzbudzenie u
badaczy chęci do zgłębiania nowego obszaru dla myślowych eksploracji. Jeśli choć jeden badacz pójdzie
w nowym kierunku, skieruje swoją uwagę na przedstawioną tu dziedzinę wiedzy fizycznej i odkryje tam
coś nowego dla siebie, być może kiedyś okryje także coś nowego dla innych.

Polska, Legnica, 25.01.2008 r. 


