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1. Galileusz - grawitacyjne prawo swobodnego spadku
Galileusz (Galileo Galilei, 1564 - 1642) prowadzi doświadczenia z grawitacją. Zrzuca przedmioty z dużych
wysokości i mierzy czas ich spadania. Na podstawie uzyskanych wyników wyciąga wniosek, który
obecnie znamy w postaci prawa swobodnego spadku ciał w polu grawitacyjnym. To grawitacyjne prawo
Galileusza głosi, że ciała bez względu na wielkość ich masy spadają w polu grawitacyjnym z jednakowymi
przyśpieszeniami. Inaczej mówiąc, pole grawitacyjne traktuje te ciała w jednakowy sposób i jednakowo je
przyśpiesza.

2. Johannes Kepler - trzecie prawo ruchu planet
Johannes Kepler (1571 - 1630) analizuje wyniki astronomicznych obserwacji swojego nauczyciela Tycho
Brahe i formułuje trzy prawa dotyczące ruchu planet na orbitach. Część analitycznych wywodów jest
dzisiaj znana jako trzecie prawo Keplera. Prawo to głosi, że stosunek kwadratu okresu obiegu planety
wokół Słońca do sześcianu wielkiej półosi jej eliptycznej orbity (czyli średniej odległości od Słońca) jest
stały dla wszystkich planet w Układzie Słonecznym. Albo inaczej: drugie potęgi okresów obiegu planet
wokół Słońca są wprost proporcjonalne do trzecich potęg wielkich półosi.

Można to zapisać za pomocą wzoru: , gdzie T z indeksem 1 lub 2 to okresy obiegu
dwóch planet, natomiast a z indeksem 1 lub 2 to wielkie półosie orbit tych planet. Ten wzór można nieco

zmienić i dla dwóch planet przedstawić go w postaci . Można też przejść do bardziej
wyidealizowanej postaci układu planetarnego, w którym planety poruszają się po orbitach kołowych.
Wówczas we wzorze zamiast stosunku sześcianów wielkich półosi orbit eliptycznych wystepuje stosunek

sześcianów promieni orbit kołowych, a wzór ma postać .

Charakter struktury wzoru, a tym samym charakter trzeciego prawa Keplera, jest kinematyczny. To
znaczy, to prawo Keplera oraz wzór opisują ruch na orbicie eliptycznej bądź kołowej przy wykorzystaniu
parametrów orbity oraz czasu ruchu, a nie są brane pod uwagę przyczyny takiej postaci ruchu. Pod tym
względem sytuacja jest podobna, jak przy opisie przyspieszenia ciała na orbicie kołowej. W tym
przypadku przyśpieszenie dośrodkowe jest opisywane na podstawie prędkości ciała na orbicie oraz

promienia orbity. Wzór na przyśpieszenie dośrodkowe (normalne) ma postać , a jego uzasadnienie
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pokazuje poniższy przykład.

Jak mają się do siebie obie przedstawione zależności, dotyczące trzeciego prawa Keplera oraz
przyśpieszenia dośrodkowego, będzie wyjaśnione później.

3. Isaak Newton - prawa dynamiki i prawo powszechnej grawitacji
Isaak Newton (1643 - 1727) zajmuje się analizą matematyczną - opracowuje rachunek różniczkowy i
rachunek całkowy - jednocześnie analizuje zachowanie się ciał w polu grawitacyjnym oraz podczas ruchu
orbitalnego.
Dzisiaj, gdy znamy wyniki analitycznej pracy Newtona w postaci trzech praw dynamiki oraz prawa
powszechnej grawitacji, możemy także dostrzec, że (i w jaki sposób) korzystał on z naukowych osiągnięć
Galileusza i Keplera. Grawitacyjne prawo Galileusza, które jest związane ze swobodnym spadkiem ciał w
polu grawitacyjnym, choć tego nie widać na pierwszy rzut oka, jest zawarte w prawie powszechnej
grawitacji oraz w trzecim prawie dynamiki. Prawo Galileusza, mówiąc o jednakowym przyśpieszaniu ciał
w polu grawitacyjnym, w podtekście mówi o tym, że wartość przyśpieszenia zależy jedynie od masy ciała,
w którego grawitacyjnym polu to przyśpieszenie następuje. A to właśnie można już wyraźnie zobaczyć
analizując zależności między parametrami ruchu dwóch ciał w jakimś przykładowym układzie
planetarnym. Oto jak wygląda ta sytuacja.

Opierając się na prawie powszechnej grawitacji, możemy rozważać sytuację układu dwóch ciał, ciężkiego
ciała o masie M i lekkiego ciała o masie m, które poruszają się po kołowych orbitach wokół wspólnego
środka ciężkości. Te ciała tworzą stabilny układ planetarny dzięki wzajemnemu przyśpieszaniu. Ciała w
tym układzie oddziałują na siebie siłami, które są równe co do wielkości i mają przeciwne kierunki. Biorąc
pod uwagę to, że każda z tych sił jest iloczynem masy ciała, na które działa przyśpieszenie pochodzące od
sąsiada, i właśnie tego przyśpieszenia, równość tych sił istnieje właśnie z tego powodu, że przyśpieszenie
jest zależne (wprost proporcjonalnie) wyłącznie od tego sąsiada. Gdyby zależność (matematyczna
formuła) opisująca przyśpieszenie miała innych charakter, to nie istniałaby równość sił i nie działałoby w
takim przypadku trzecie prawo dynamiki Newtona.

Znając wyniki badań Galileusza nad grawitacją, Newton rozmyślał nad tym, w jaki sposób wraz ze
wzrostem odległości zmienia się grawitacja ciał niebieskich, a w szczególności, w jaki sposób zmienia się
grawitacja Ziemi. Niewątpliwie znał on zależności związane z ruchem ciał po okręgu, o których dzisiaj
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uczą się licealiści. A więc, wiedział o istnieniu zależności opisującej przyśpieszenie dośrodkowe
(normalne) oraz o przekształceniu tej zależności, które dzisiaj zapisujemy za pomocą wzorów jako 

 oraz . Z tej ostatniej zależności wynika, że jeżeli przyśpieszenie grawitacyjne
nie zmieniałoby się wraz ze wzrostem odległości, czyli przyspieszenie dośrodkowe byłoby niezależne od
promienia orbity, to prędkość ciała na orbicie musiałaby być taka, że kwadrat okresu obiegu ciała na
orbicie byłby proporcjonalny do promienia orbity. Inaczej mówiąc, wówczas musiałoby być tak, że 

 ,  , a zatem musiałaby być prawdziwa zależność  .
Należy tu podkreślić, że tak właśnie działoby się, gdyby przyśpieszenie grawitacyjne pochodzące od
danego ciała niebieskiego przy zmianie odległości od niego pozostawało stałe. Ale Newton wiedział także

o badaniach Keplera i wiedział o tym, że trzecie prawo Keplera ma postać . Na tej
podstawie Newton wyciągnął wniosek, że przyśpieszenie dośrodkowe, które działa na ciało na orbicie,
które przyczynia się do zakrzywiania toru ruchu i powoduje, że jest on okręgiem, musi być odwrotnie
proporcjonalne do kwadratu promienia orbity (odległości). Inaczej mówiąc, Newton doszedł do wniosku,
że przyśpieszenie grawitacyjne powinno zmieniać się (według dzisiejszego zapisu) według wzoru 

 . Bo tylko wówczas będzie tak, że  ,  ,  oraz 

, czyli tylko wówczas będzie zgodnie z trzecim prawem Keplera.
Używane dzisiaj w fizyce pojęcie grawitacyjnego pola jest dostatecznie wyraziste. Ale nie zawsze tak było
i niewiele osób wie, w jaki sposób to pojęcie powstawało i co faktycznie ono oznacza. Dzisiaj można
domyślać się, że rozwój znaczenia tego pojęcia został zapoczątkowany w wyniku analitycznych badań
Newtona. Pierwszym krokiem i kanwą dla powstania pojęcia pola, które otacza dane ciało, były wyniki
analizy rozkładu przyśpieszeń postronnych ciał, jakie te postronne ciała uzyskiwały w wyniku wpływu
danego ciała. W związku z ciałem niebieskim pojawił się przestrzenny obraz rozkładu przyśpieszeń, który
to obraz miał centralnie symetrycznych charakter.
Nie wiadomo, czy był to Newton, czy może ktoś inny, ale na pewno był to człowiek, który już władał
rachunkiem różniczkowym i całkowym. Ten znawca analizy matematycznej znalazł funkcję całkową,
która była powiązana z funkcją rozkładu przyśpieszeń wokół ciała niebieskiego - powstawała ona w
wyniku całkowania funkcji opisującej rozkład przyśpieszeń. Aby za pomocą słów można było opisać
całość teoretycznych zależności, jakie w ten sposób powstały, utworzono pojęcia pola, potencjału pola,
natężenia pola. Przy czym, pod względem liczbowym oraz pod względem opisu za pomocą matematycznej
funkcji, natężenie pola było tożsame z przestrzennym rozkładem przyśpieszeń.
Takie były początki opisu grawitacyjnego oddziaływania, ale także początki doskonałego opisu własności i
budowy materii jako podstawy konstruktywnej teorii pola.

4. Pinopa tworzy Konstruktywną teorię pola. Pinopa odkrywa...
Pinopa (ur. 1944 r.) zajmuje się analitycznym badaniem zależności między różnymi zjawiskami
fizycznymi. Odkrycia Pinopy i interpretacje zjawisk fizycznych można przedstawić następująco:

A) Pozaczasowy charakter oddziaływania grawitacyjnego
Proces oddziaływania grawitacyjnego między obiektami odbywa się bez udziału czasu. Jest to proces,
który zachodzi bezzwłocznie w miejscu położenia obiektu, a przyśpieszanie obiektu odbywa się zgodnie z
prawem powszechnego ciążenia i odpowiednio do rozmieszczenia innych obiektów w przestrzeni. Bo
sposób przyśpieszania jest już zakodowany w całej przestrzeni w polu grawitacyjnym, które otacza każdy
obiekt. Dlatego każdy obiekt znajdując się w tym polu (uformowanym przez wszystkie sąsiednie obiekty)
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jest natychmiastowo przyśpieszany odpowiednio do wypadkowego natężenia pola. To wypadkowe
natężenie pola jest uzależnione od położenia w przestrzeni innych (pozostałych) obiektów oraz od ich
parametrów fizycznych.
Inne sposoby wyjaśniania oddziaływanego grawitacyjnego - a mianowicie, że odbywa się ono za
pośrednictwem fal albo że odbywa się ono za pośrednictwem wymiany między obiektami cząstek
pośrednich - są niezgodne z faktami doświadczalnymi. Bo fakty świadczą właśnie o bezzwłocznej zmianie
wartości przyśpieszenia grawitacyjnego, a mianowicie, że ta zmiana zachodzi natychmiast, gdy tylko
zmieni się odległość między obiektami.
Takim potwierdzającym faktem może być ruch składników gwiazdy podwójnej PSR B1913 +16.
Odległości między składnikami tego podwójnego układu gwiazd i trajektorie ich ruchu są takie, że w
periaster, kiedy odległość między nimi jest minimalna, światło pokonuje tę odległość w trakcie 26 sekund,
a w apoaster, kiedy odległość między nimi jest maksymalna, światło pokonuje tę odległość w trakcie 105
sekund. Prędkość pulsara w tym układzie na "niemal" eliptycznej orbicie zmienia się od 450 km/s do 110
km/s. (Jeden pełny obrót na orbicie trwa ok. 7,752 godz.) Przy takich prędkościach składniki układu
podwójnego w trakcie 26 sekund (albo 105 sekund) pokonują ogromne odległości, zakrzywiając przy tym
w odpowiedni sposób swoje trajektorie. Takie zachowanie składników gwiazdy podwójnej PSR B1913
+16 jest możliwe jedynie w takim przypadku, kiedy oddziaływanie grawitacyjne ma pozaczasowy
charakter.

B) Tożsamość oddziaływań fundamentalnego i grawitacyjnego
Oddziaływanie grawitacyjne jest tożsame z fundamentalnym oddziaływaniem, jakie zachodzi między
fundamentalnymi składnikami materii, a pole grawitacyjne jest tożsame z fundamentalnym polem. Pole
grawitacyjne ciała jest wypadkowym polem, które powstaje w wyniku nałożenia się na siebie
grawitacyjnych pól wszystkich składników tego ciała. To samo fundamentalne oddziaływanie, które przy
dużych odległościach przejawia się w postaci powszechnie znanego wypadkowego oddziaływania
grawitacyjnego, przy małych odległościach jest tym oddziaływaniem, które łączy ze sobą składniki w
złożone układy strukturalne i jest podstawą wszelkich zjawisk fizycznych, jakie w tej skali zachodzą w
materii.
Fundamentalne oddziaływania przy małych odległościach między składnikami, przy których dochodzi do
formowania się materialnych struktur, są tymi samymi oddziaływaniami, które obecnie są znane jako
oddziaływania jądrowe silne i słabe, oddziaływania międzyatomowe i inne. Natomiast oddziaływania
między strukturami w bardziej złożonej postaci są znane, na przykład, jako oddziaływania elektryczne
między przewodnikami z prądem elektrycznym, oddziaływania magnetyczne i oddziaływania
elektrostatyczne.

C) Fundamentalna cząstka materii
Centralnie symetryczne fundamentalne pole jest tożsame z fundamentalną cząstką materii. Z takich
fundamentalnych cząstek w oparciu o tę samą zasadę wzajemnych oddziaływań, jaka działa przy
oddziaływaniach grawitacyjnych, spontanicznie formują się stabilne struktury materii. Odmienne
zachowanie fundamentalnych cząstek przy dużych odległościach i przy małych odległościach wynika z
charakteru materii, który można opisać za pomocą matematycznych funkcji. A bardziej konkretnie, za
pomocą funkcji można opisać charakter zmian natężenia fundamentalnego pola. Ten charakter zmian
natężenia fundamentalnego pola umożliwia to, że przy mega-odległościach mogą formować się stabilne
układy w postaci układów planetarnych, do czego niezbędny jest ruch orbitalny, a przy nano- i mikro-
odległościach formują się stabilne struktury w postaci atomów, małych i dużych molekuł, kryształów itd.,
dla których ruch orbitalny jest zbędny.
Przy mega-odległościach oddziaływanie między pojedynczymi cząstkami - centralnie symetrycznymi
polami - oraz oddziaływanie między wszelkimi złożonymi układami strukturalnymi, na przykład, między
Słońcem i krążącymi wokół niego planetami, jest takie, że zawsze przejawia się w postaci dążenia do
zbliżenia tych obiektów do siebie. Obiekty te zawsze przyśpieszają inne obiekty w swoją stronę, a to

przyśpieszenie jest dość dokładnie opisane przez formułę z grawitacyjnego prawa Newtona .
Natomiast przy nano-odległościach fundamentalne cząstki - czyli c.s. pola - w zależności od odległości od
centralnego punktu mogą w tych miejscach przyśpieszać inne podobne cząstki (c.s. pola) w kierunku

Konstruktywna teoria pola file:///c:/KTP_pl.html

4 z 19 2018-05-01 12:18



centrum tego pola, wówczas można mowić o przyciąganiu, albo - znajdując się w nieco innych
odległościach - mogą przyśpieszać je w przeciwnym kierunku, a wówczas można mówić o odpychaniu
tych cząstek. Takie oddziaływanie fundamentalnych cząstek, ale także oddziaływanie atomów i molekuł,
które pozoruje przyciąganie i odpychanie innych podobnych cząstek w obszarze pewnych niewielkich
odległości od ich centralnych obszarów, jest wynikiem istnienia odpowiedniego rozkładu potencjałów
pola. Opisane zachowanie fundamentalnych cząstek, atomów i molekuł, potwierdzają fakty
doświadczalne. Potwierdza go istnienie stabilnej struktury materii, kryształów, atomów. Takie zachowanie
wynika po prostu ze zdolności składników materii do tworzenia stabilnych układów strukturalnych. A te
zdolności wynikają z odpowiedniego rozkładu potencjałów w składnikach strukturalnych, który prowadzi
do takiego oddziaływania. Można powiedzieć bardziej konkretnie, że takie własności są wynikiem
istnienia sferycznych powłok potencjałowych w c.s. polach, które koncentrycznie otaczają ich centralne
punkty.

D) Dwojaki, zależny od odległości, charakter fundamentalnego oddziaływania
Odmienny sposób oddziaływania fundamentalnych cząstek oraz wszelkich zbudowanych z nich złożonych
układów strukturalnych przy nano-odległościach i przy mega-odległościach można przedstawić za pomocą
odpowiednich matematycznych funkcji. Istotne są wyniki badań fizycznych i to do tych wyników właśnie
powinny być dobierane odpowiednie funkcje. Wiadomo, że przy mega-odległościach oddziaływanie
grawitacyjne nie przebiega dokładnie tak, jak to przedstawiał Newton. Bo gdyby ono zmieniało się wraz z
odległością dokładnie zgodnie z prawem Newtona, to orbity planet w Układzie Słonecznym miałyby
dokładny kształt elipsy. A takiego kształtu nie mają. Najbardziej wyrazistym przykładem jest zjawisko,
które jest znane jako ruch peryhelium Merkurego. Ruch peryhelium Merkurego jest powolny, bo wynosi
on 42,98 sekund kątowych na stulecie. Ale ruch peryhelium Merkurego powoduje, że faktyczna orbita tej
planety ma kształt rozety. Zmienność orbity Merkurego może być opisana z większą dokładnością, gdy do
funkcji Newtona będzie dopisany czynnik eksponencjalny. Zmienność przyśpieszenia grawitacyjnego

byłaby wówczas opisywana za pomocą funkcji w postaci .
Do analizowania ruchu wygodniej jest posługiwać się tą samą funkcją, ale zapisaną jako natężenie pola,
które zmienia się w zależności od odległości R. Można ją też zapisać ze znakiem ujemnym, który jest tu
zalecany w tym celu, aby funkcja potencjału pola była dodatnia.  Wówczas funkcja natężenia pola wzdłuż

dowolnego promienia wychodzącego z centralnego punktu pola ma postać , a

potencjał takiego pola opisuje funkcja eksponencjalna, czyli funkcja E, w postaci .
W tych wzorach A jest współczynnikiem proporcjonalności, a B jest współczynnikiem eksponencjalnym.
Poniżej są przedstawione wykresy, na których jest pokazany przykładowy potencjał pola (funkcja E) i
natężenie pola.
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Zapis rozkładu pola w przestrzeni przy wykorzystaniu funkcji E oraz współczynników A i B ma tę zaletę,
że pomaga zunifikować wszelkie oddziaływania. Taki zapis pomaga sprowadzić wszystkie znane
oddziaływania do jednej wspólnej przyczyny ich istnienia i przejawiania się - tą wspólną przyczyną są
oddzialywania między fundamentalnymi składnikami materii. Ale ten zapis pomaga również odunifikować
pojęcie oddziaływania grawitacyjnego ciał niebieskich, jakie funkcjonuje od czasów Newtona, i zobaczyć
indywidualny charakter pola grawitacyjnego każdego ciała niebieskiego. Ten indywidualny charakter pola
grawitacjnego ciał niebieskich wyraża się przede wszystkim w tym, że istnieje ruch peryhelium planet i
gwiazd. W przypadku Merkurego i innych planet Układu Słonecznego wielkość ruchu peryhelium mierzy
się co najwyżej dziesiątkami sekund kątowych na stulecie. Ale w przypadku składników gwiazdy
podwójnej PSR B1913+16 peryhelium ich orbit obraca się z prędkością 4,2 stopni kątowych na rok.
Logiczne opisanie takiego ruchu jest możliwe dzięki wykorzystaniu funkcji E.

Przy nano-odległościach, przy których istnieją powłoki potencjałowe umożliwiające tworzenie się
stabilnych układów strukturalnych, rozkład potencjału pola opisuje funkcja polipotęgowa sumowana, czyli
funkcja PES (PES - jest skrótem od PolyExponentialSum). Przykład takiej funkcji potencjału pola oraz
natężenia pola wraz z wykresem jest przedstawiony poniżej.
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Przy nano-odległościach funkcja PES jest jedną z dwóch składowych funkcji. Wypadkowa funkcja EPES,
która służy do opisu rozkładu potencjału wzdłuż dowolnego promienia wychodzącego z centralnego
punktu pola, jest sumą dwóch nałożonych na siebie funkcji - funkcji E i funkcji PES. Potencjał pola, który
opisuje funkcja EPES, oraz natężenie pola na wykresie wygląda następująco.
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Ten fakt, że składniki materii mają złożony rozkład potencjału pola, który jest opisywany przez funkcję
EPES, jest ściśle związany z istnieniem następujących własności materii:
- Materia w postaci skupiska, na przykład, w postaci planety, zagęszcza się w kierunku środka skupiska.
Na taki rozkład gęstości wpływa składowa pola, którą opisuje funkcja E.
- Materia istnieje w postaci stabilnych struktur, na przykład, w postaci atomów, molekuł i kryształów. Na
tworzenie się stabilnych struktur ma wpływ istnienie powłok potencjałowych, mających różne promienie i
ułożonych koncentrycznie wokół środka pola. Taki rozkład pola opisuje składowa funkcja PES.
- Gdy uwzględnia się istnienie rozkładu potencjałów pola fundamentalnych składników oraz sposób
powstawania stabilnych struktur, to staje się to bazą dla dalszych interpretacji fizycznych zależności. Na
tej podstawie istnienie stabilnych struktur świadczy o istnieniu dwóch rodzajów składników
strukturalnych - ciężkie składniki znamy jako neutrony i protony, a lekkie znamy jako elektrony.
Głównym budulcem materii są składniki ciężkie. Ale w przypadku posiadania dużych prędkości własnych,
one same nie mogłyby uspokoić swojego ruchu i utworzyć stabilnych struktur. Składniki lekkie pełnią w
materii rolę stabilizującą ruch składników ciężkich. A robią to w taki sposób, że podczas tworzenia się
stabilnych struktur odprowadzają energię (ruchu) na zewnątrz poza nowo tworzące się struktury.
- Składniki lekkie materii są tymi składnikami, które istnieją zanim jeszcze z nich utworzą się elektrony -
zostały one nazwane protoelektronami. Składniki lekkie wypełniają przestrzeń, która jest nazywana
próżnią fizyczną. W materii, która jest zbudowana z atomów, wypełniają one przestrzenie między
składnikami ciężkimi materii, a zwłaszcza, przestrzenie między kolejnymi powłokami i w obszarach
powłok. Gęstość rozmieszczenia składników lekkich (protoelektronów) w tych układach strukturalnych
(neutronach, atomach, molekułach) rośnie w podobny sposób i z tego samego powodu, jak gęstość materii
planety.
- Neutrony, atomy, molekuły jako stabilne struktury  istnieją w postaci stabilnego szkieletu składającego
się ze składników ciężkich, w którego objętości współistnieją składniki lekkie. Dzięki potencjalnym
powłokom składników ciężkich składniki lekkie są dzielone na sektory, w których są uwięzione i
utrzymywane z mniejszą bądź większą siłą. Jedne sektory są bardziej odporne na wstrząsy, czyli są
bardziej stabilne, a inne mniej. Podczas zderzenia i nagłej zmiany kierunku ruchu takiego układu
strukturalnego (atomu, molekuły) część sektorów opróżnia się. Bo znajdujące się tam protoelektrony nie
są dostatecznie mocno utrzymywane, aby mogły podążyć wraz ze strukturą, nadążając za zmianą kierunku
ruchu. Odrywająca się od struktury część obłoku protoelektronów jest utożsamiana z elektronem.

Dla badania własności i opisu zachowań materii przydatne są matematyczne funkcje, które oddają cechy
materii jedynie w przybliżony sposób. Przykładem może być funkcja Newtona, która jest związana z
grawitacją. Od wielu lat korzystają z niej fizycy i astronomowie, pomimo że opisuje ona grawitację w
sposób przybliżony. Inną funkcją, która jest przydatna do obrazowania ogólnych własności materii, jest
funkcja poliwykładnicza - funkcja PE. Poniżej są przedstawione wykresy, na których jest pokazany
przykładowy potencjał pola opisany za pomocą funkcji PE i natężenie pola.
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Istnienie ekstremum funkcji opisującej potencjał pola świadczy o tym, że z cząstek materii, gdyby one
miały taki rozkład potencjałów wzdłuż dowolnego promienia, mogłyby tworzyć się stabilne układy
strukturalne. Natomiast przy wzroście odległości x (przy dużych odległościach od początku układu
współrzędnych) wartość funkcji PE, podobnie jak wartość funkcji Newtona i funkcji E, zbliża się do zera.
Takie podobieństwo między tymi funkcjami, a zwłaszcza podobieństwo między funkcjami EPES i PE,
które wiąże się z możliwością tworzenia modeli stabilnych struktur materii i ich opisu, jest wystarczające
do tego, że te funkcje nadają się do opisu i modelowania różnorodnych zjawisk fizycznych. Szczególnie
ważne jest to, że nadają się one do opisu i modelowania zjawisk elektrostatycznych, magnetycznych,
elektromagnetycznych, elektrodynamicznych, hydraulicznych, aerodynamicznych, do opisu i
modelowania ruchu ciał niebieskich w kosmosie i w układach planetarnych. Takie funkcje matematyczne
przydatne są zwłaszcza dla celów szkoleniowych.

E) Absolutna i względna przenikalność składników materii
Istnienie potencjalnych powłok w przestrzennym rozkładzie pola, które jest tutaj utożsamiane z
fundamentalnym składnikiem materii, z jednej strony, umożliwia powstawanie i istnienie stabilnych
materialnych struktur, a z drugiej strony, jest przyczyną takich cech materii, jak: sprężystość, ściśliwość,
zdolność do przenoszenia się w materii odkształceń strukturalnych w postaci różnorodnego rodzaju fal, i
przyczyną wszystkich pozostałych własności materii. Jedną z najważniejszych własności fundamentalnych
składników materii jest ich absolutna przenikalność. Tę absolutną przenikalność należy rozumieć jako
jednoczesne istnienie wszystkich składników materii w tej samej przestrzeni w postaci wzajemnie
przenikających się fundamentalnych pól. Te składniki, współistniejąc, oddziałują jednocześnie ze sobą i
wzajemnie się przyśpieszają - każdy składnik przyśpiesza wszystkie inne składniki odpowiednio do tego,
jaki jest jego rozkład natężenia pola. Absolutna przenikalność jest całkowicie niezależna od czegokolwiek
innego i istnieje w każdej chwili.
Istnieje też ważna cecha materii w postaci względnej przenikalności. Ale ta przenikalność należy do
zupełnie innej kategorii.  Względna przenikalność przejawia się tym, że dana fundamentalna cząstka
materii albo złożona materialna struktura traci do pewnego stopnia zdolność do oddziaływania na
otoczenie i sama częściowo przestaje być podatna na oddziaływanie składników z otaczającej materii.
Względna przenikalność pojawia się w materii z powodu odpowiednio dużej prędkości jednych
składników materii względem innych składników. Względna przenikalność jest związana szczególnie z
istnieniem potencjalnych powłok. Bo szczególnie w obszarach, gdzie są położone te powłoki, istnieje duża
zmienność natężenia pola, czyli również duża zmienność zdolności do przyśpieszania innych cząstek,
które znajdą się w tych obszarach. Zatem już przy stosunkowo niewielkich względnych prędkościach
cząstki mogą stać się dla siebie nawzajem mało zauważalne. Z tego powodu neutrina potrafią wnikać
głęboko w głąb Ziemi, a nawet przez nią przenikać i lecieć dalej w kosmos.
Z powodu zjawiska względnej przenikalności jedno ciało przelatując w tej samej odległości koło Słońca
może poruszać się po parabolicznym torze. Inne ciało poruszając się w tej samej odległości koło Słońca (w
momencie największego zbliżenia w stosunku do Słońca), ale ze znacznie większą prędkością, będzie się
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poruszać po pewnym hiperbolicznym torze. Ale gdy prędkość tego ciała, przelatującego koło Słońca,
będzie wielokrotnie większa, to wtedy ciało również poleci po torze hiperbolicznym, ale będzie to tor,
który będzie miał ledwie widoczne zakrzywienie. Czyli, inaczej mówiąc, Słońce będzie wpływać na to
ciało (i odwrotnie, ciało będzie wpływać na Słońce) w ledwie zauważalny sposób.
Zjawisko względnej przenikalności wiąże się bezpośrednio ze zjawiskiem pozornego wzrostu masy, które
wyraźnie daje o sobie znać w pracy akceleratorów cząstek. Duża i coraz bardziej rosnąca prędkość
cząstek w akceleratorze jest przyczyną tego, że przyśpieszające urządzenia akceleratora w trakcie
przyśpieszania cząstek coraz słabiej na te cząstki wpływają. Przy rosnących prędkościach cząstek trzeba
więc na ich dalsze przyśpieszanie zużyć nieproporcjonalnie więcej energii, a skutek w postaci wzrostu
prędkości jest coraz mniejszy.
Względna przenikalność materii była opisana w 2006 r. jako prawo znikomego działania -  artykuł o tym
prawie fizycznym znajduje się na http://pinopa.narod.ru/05_ZakonND_pl.pdf.
Względna przenikalność materii jest znana również jako efekt Uszerenki. A wzajemne przenikanie się
materialnych struktur przy dużych względnych prędkościach (w postaci wnikania mikrocząstek w korpus
obiektu) ma duże znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa statków kosmicznych.

F) Zasada minimalizacji potencjałów przestrzeni
Zgodnie z prawem swobodnego spadku ciał wszystkie ciała niezależnie od ich masy w polu grawitacyjnym
spadają z jednakowymi przyśpieszeniami. Prawo swobodnego spadku ciał zazwyczaj jest rozpatrywane w
związku ze spadaniem drobnych ciał na jakieś masywne ciało. Ale w przyrodzie obejmuje ono różne
sytuacje przyśpieszania i spadania ciał niebieskich, a więc, obejmuje także spadanie Księżyca na Ziemię i
Ziemi na Księżyc, spadanie układu Ziemia-Księżyc na Słońce i Słońca na układ Ziemia-Księżyc itd. Do
spadania ciał w takich przypadkach dochodzi tylko w niewielkim stopniu, bo tylko w granicach
parametrów ich ruchu orbitalnego. Ale wzajemne grawitacyjne przyśpieszanie tych ciał zachodzi
nieustannie i dzięki niemu może powstawać ich ruch orbitalny.

Grawitacyjne prawo Galileusza dotyczy zarówno ciał niebieskich, jak i ciał najdrobniejszych. A można go
również zastosować, gdy zachodzi potrzeba rozważać o oddziaływaniu ze sobą fundamentalnych
składników materii. W takiej sytuacji grawitacyjne prawo Galileusza staje się fundamentalną zasadą
oddziaływania w materii. Bo fizyczna zasada oddziaływania jest ta sama zarówno wówczas, kiedy
oddziaływanie zachodzi między dwoma fundamentalnymi składnikami, jak i wówczas, kiedy
oddziaływanie zachodzi między dwoma ciałami, które składają się z fundamentalnych składników. Ta
sama fizyczna zasada oddziaływania funkcjonuje zarówno między bardzo odległymi obiektami, jak i
między obiektami przy małych odległościach między nimi, aż do najmniejszych odległości.

Przyczyna ruchu c.s. pól ujawnia się przy analizie zmian wypadkowego potencjału, jakie zachodzą w
przestrzeni w czasie, gdy c.s. pola oddziałują ze sobą i wzajemnie przyśpieszają. Przyczyną ruchu jest
działanie przestrzeni, które polega na przyśpieszaniu znajdujących się w niej centralnie symetrycznych pól
w taki sposób, aby następowała minimalizacja (zmniejszanie) pochodzących od tych c.s. pól
wypadkowych potencjałów. Stąd działanie przestrzeni można określić krótko jako działanie zasady
(M)inimalizacji (P)otencjałów (P)rzestrzeni (w domyśle, potencjałów grawitacyjnych, potencjałów
fundamentalnych), czyli działaniem zasady MPP.

Zasada MPP dotyczy tego samego zjawiska, które jest opisywane przez prawo swobodnego spadku ciał w
polu grawitacyjnym. Ale z nowego punktu widzenia zjawisko wzajemnego oddziaływania ciał, cząstek
bądź c.s. pól, jest rozpatrywane w sposób globalny jako skutek działania zasady MPP. Z tego punktu
widzenia to nie centralnie symetryczne pola, nie cząstki, nie ciała niebieskie "wiedzą", w jaki sposób mają
przyśpieszać i poruszać innymi c.s. polami, cząstkami i ciałami niebieskimi. Z tego punktu widzenia
przyśpieszaniem i poruszaniem c.s. pól, cząstek i ciał niebieskich zawiaduje przestrzeń, w której one się
mieszczą.
Zasada MPP funkcjonuje w przestrzeni fizycznej, w której w każdym momencie każdy składnik materii
oddziałuje z wszystkimi pozostałymi składnikami. Z tego powodu skutki realizacji zasady MPP mogą być
analizowane jedynie za pomocą monotonicznego składnika matematycznej funkcji EPES, czyli bez
udziału składnika matematycznej funkcji PES. Bo potencjalne powłoki c.s. pól, które opisuje funkcja PES,
dotyczą oddziaływań, których zasięg jest ograniczony.
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Zasada MPP jest przedstawiona bardziej szczegółowo na stronie http://pinopa.narod.ru
/17_PrintsipMPP_pl.pdf.

G) Dynamika samoczynnego ruchu materii
Newton, prowadząc badania nad grawitacją oraz badania własności materii, opierał się na milczącym
założeniu. Zakładał on, że w oddziaływaniach grawitacyjnych ciała przyspieszają się nawzajem w
jednakowy sposób w tym sensie, że pomijając współczynnik proporcjonalności pozostała część
matematycznej funkcji, która opisuje zmiany przyśpieszenia ciał w zależności od odległości, jest dla
wszystkich ciał identyczna. Istnienie takiego założenia jest widoczne w trzecim prawie dynamiki, gdy
rozpatruje się działanie tego prawa dla przypadku dwóch ciał, które orbitują wokół wspólnego środka
masy. Równość sił, z jakimi te dwa ciała na siebie wzajemnie oddziałują, jest właśnie uzależniona od tego,
że ciała przyspieszają się wzajemnie, a funkcje które opisują te przyspieszenia, mają tę samą
matematyczną strukturę. W takim przypadku i siły są równe, i wspólny środek masy pozostaje
nieruchomy.

Obecnie już wiadomo, że wzór Newtona opisuje oddziaływania grawitacyjne jedynie w sposób
przybliżony. O tym fakcie świadczy istnienie ruchu peryhelium planet i gwiazd podwójnych. Orbitalny
ruch tych obiektów można dokładniej opisywać za pomocą funkcji, która jest pochodną od

eksponencjalnej funkcji E, czyli za pomocą funkcji . Ale ta funkcja jest jednocześnie
symbolicznym wyrazem indywidualnego charakteru pola grawitacyjnego każdej planety lub gwiazdy.
Oznacza to, że współczynniki B w funkcjach, które opisują przyśpieszenia dwóch różnych obiektów z
układu orbitalnego, mogą być różne. W takiej sytuacji w układzie ciał nie działa dynamika Newtona, lecz
dynamika samoczynnego ruchu materii. W układzie takich orbitujących ciał dynamika samoczynnego
ruchu wyraża się fizycznie w taki sposób, że ciała orbitują i jednocześnie taki układ jako całość
przemieszcza się w przestrzeni.
Potwierdzenie istnienia samoczynnego ruchu na podstawie danych obserwacyjnych, na przykład,
orbitującego układu dwóch gwiazd, będzie niezwykle trudne (jeśli w ogóle będzie możliwe). Bo ruch
gwiazdy podwójnej jako całości może być wynikiem asymetrii przy wzajemnym przyśpieszaniu się
składników gwiazdy podwójnej (asymetria spowodowana różnymi matematycznymi funkcjami, a

konkretnie, tym że ), a może być wynikiem wzajemnego oddziaływania tego układu gwiazd z
innymi gwiazdami, czyli może być wynikiem wpływu na układ czynnika zewnętrznego.

Zachowanie się układu w postaci gwiazdy podwójnej można prześledzić na modelu za pomocą
komputerowego programu modelującego Gas2n-Merkury.*) Poniżej przedstawione są zmiany położenia
składników (modelu) gwiazdy podwójnej w układzie współrzędnych X-Z, które pochodzą z trzech
różnych sytuacji. Zrzuty z ekranu komputera, które pokazują te sytuacje, zostały nałożone na siebie dla
pokazania zmian przy różnych parametrach.

A więc, na samym początku obserwacji procesu składniki gwiazdy podwójnej (oznaczone jako 1 i 31)
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znajdują się w położeniu . Funkcje ich przyspieszenia mają jednakowe współczynniki eksponencjalne: 

. Na początku obserwacji układ znajduje się w położeniu, gdy jego składniki są w apoaster (czyli są
najbardziej od siebie oddalone) i leżą na osi X. Gwiazdy orbitują w płaszczyźnie rysunku w taki sposób, że
ich środek masy znajduje się w zerowym punkcie układu współrzędnych. Po upływie pewnego czasu
położenie środka masy pozostaje bez zmiany, ale zmienia się położenie linii, jaka łączy składniki, gdy są

one w apoaster. Na schemacie to położenie jest oznaczone jako  (pi zero). Modelowana sytuacja ulega
zmianie, gdy przy tych samych parametrach początkowych układu gwiazdy podwójnej współczynniki B
dla funkcji przyśpieszeniowych obu gwiazd z układu są różne od siebie. Wówczas środek masy
przemieszcza się. W zależności od tego, który współczynnik jest większy, a który mniejszy, po upływie

pewnego czasu gwiazdy w układzie współrzędnych znajdują się w miejscach, które są oznaczone  i 

lub  i .

Przykład z samoczynnym ruchem gwiazdy podwójnej jest sprzeczny z tym, co mówi dzisiejsza fizyka
teoretyczna. Bo w wyżej przedstawionym przykładzie występuje ruch wspólnego środka masy dwóch
gwiazd, który odbywa się za przyczyną ich wzajemnego oddziaływania na siebie. Ale nie wynika to z
jakichś szczególnych własności materii. Jest to skutek znanego z zachowania materii, które polega na tym,
że przyśpieszanie materii zawsze odbywa się w kierunku rosnącego grawitacyjnego (bądź
fundamentalnego) pola, które to pole ma związek z sąsiednią materią. Ale jest to także spowodowane tym,
że pole związane z różnymi składnikami materii nie zmienia się w identyczny sposób. Czyli inaczej
mówiąc, różne składniki materii nadają innym składnikom materii przyśpieszenia, które zmieniają się w
odmienny sposób.

Opisane zachowanie materii i jej składników można prześledzić korzystając z pojęcia potencjalnych
powłok, dzięki którym istnieją stabilne materialne struktury. Dwie identyczne cząstki, z których każda
znajduje się w obszarze potencjalnej powłoki swojej sąsiadki, tworzą stabilny układ. Położenie cząstki w
potencjalnym polu sąsiadki schematycznie wygląda jak na poniższym rysunku.**)

Cząstki nawzajem przyśpieszają się i drgają. Ale stale są przyśpieszane w kierunku, gdzie jest maksymalny
potencjał. Podczas ruchu w każdej chwili cząstki są jednakowo odległe od miejsca, gdzie znajduje się
maksimum funkcji, która opisuje potencjał sąsiedniej cząstki. W każdej chwili, gdy jedna cząstka jest
przyśpieszana "w lewo", to druga cząstka w identyczny sposób jest przyśpieszana "w prawo". Dzieje się
tak właśnie dlatego, że cząstki są identyczne - promień potencjalnej powłoki w przypadku obu cząstek
wynosi 1,2 jednostek długości. Gdyby ruch drgający cząstek został wyhamowany, to wówczas zatrzymają
się one w takiej odległości od siebie, że znajdą się w miejscach z najwyższym potencjałem, gdzie
przyśpieszenie jest zerowe.
Zupełnie inna będzie sytuacja, gdy w tym układzie dwóch cząstek wymienić jedną cząstkę na taką, której
promień potencjalnej powłoki będzie równy 1,1 jednostek długości. Schemat tej nowej sytuacji jest
pokazany poniżej.
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W tej sytuacji cząstki również mogą drgać względem siebie, można również je zahamować. Ale one w tej
sytuacji nie ustawią się w miejscach z największym potencjałem w polu swojej sąsiadki. Bo wówczas, gdy
jedna z nich znajduje się w miejscu położenia maksimum potencjalnego pola sąsiadki - niech będzie, że 
"czerwona" cząstka znajduje się w odległości 1,1 j. dł. od "niebieskiej" cząstki - to wówczas "niebieska"
cząstka znajduje się na "lewym zboczu" powłoki potencjałowej "czerwonej" cząstki i działa na nią
przyśpieszenie, które jest skierowane "w prawo". Zatem ta cząstka będzie się oddalać od "czerwonej"
cząstki i "czerwona" cząstka znajdzie się również na "lewym zboczu" potencjalnej powłoki cząstki
"niebieskiej". W przypadku wyhamowania wzajemnych drgań obu cząstek obie cząstki będą znajdowały
się na "lewych zboczach", w miejscach z jednakowymi nachyleniami zboczy. Inaczej mówiąc, obie cząstki
będą miały w przybliżeniu jednakowe przyśpieszenia "w prawo". Nastąpi to, gdy odległość między nimi
będzie wynosić ok. 1,10448 j. dł. Po nałożeniu na siebie wykresy natężenia pola obu cząstek są pokazane
poniżej.

Więcej szczegółów widać na poniższych wykresach.
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Na podstawie schematu, na którym cząstki znajdują się na tle wykresu natężenia pola swojej sąsiadki,
można odczytać następujące informacje. "Niebieska" cząstka znajduje się w obszarze dodatniego
natężenia pola cząstki "czerwonej", zatem jest przyśpieszana w kierunku wzrostu odległości od cząstki
"czerwonej", czyli w prawo. "Czerwona" cząstka znajduje się w obszarze ujemnego natężenia pola cząstki
"niebieskiej", zatem jest przyśpieszana w kierunku zmniejszenia odległości od cząstki "niebieskiej", czyli
także jest przyśpieszana w prawo.

H) Samoczynny ruch materii  w świetle faktów doświadczalnych
Samoczynny ruch materii można rozpatrywać w dwóch odmiennych kontekstach. W jednym kontekście
samoczynny ruch materii istnieje w tym sensie, że poruszają się składniki materii (na przykład, atomy)
względem siebie. Dzieje się tak w wyniku wzajemnego przyśpieszania. Ale ten układ atomów i jego
wspólny środek masy nie zmienia swojego położenia i nie przyśpiesza w żadnym kierunku. Tak zachowuje
się, na przykład, molekuła gazu, czyli układ strukturalny, który tworzą dwa jednakowe atomy gazu.

Na razie nikt jeszcze nie badał atomów pod kątem ich przyśpieszających zdolności. Dlatego funkcje, które
opisują ich natężenie pola, nie są jeszcze znane. Zatem na razie z konieczności trzeba posługiwać się
hipotetycznymi modelami pól i cząstek oraz układami strukturalnymi, jakie za ich pomocą można tworzyć.
Oto najprostszy przykład takiego układu - składa się on z dwóch cząstek i jego początkowe parametry są
zapisane w roboczym pliku DC_1.2-1.2.gas.**) Po zapoznaniu się z ćwiczeniem, jakie można
przeprowadzić z tym plikiem za pomocą komputerowego programu Gas2n.exe, można stwierdzić, że
nieruchomość środka masy tego układu dwóch cząstek jest związana z tym, że funkcje matematyczne,
które opisują przyśpieszenia, jakie każda z tych cząstek nadaje drugiej cząstce, są identyczne, a przede
wszystkim identyczne są wartości eksponencjalnego współczynnika B w tych funkcjach - wynoszą one
1,2.

Zupełnie inne są własności układu dwóch cząstek, w którym wartości eksponencjalnego współczynnika B
dla obu funkcji są różne. Wówczas istnieje samoczynny ruch materii, który należy rozumieć zupełnie
inaczej. Wówczas istnieje wzajemne przyśpieszanie się cząstek, tak jak w poprzednim przypadku, ale
istnieje też rodzaj asymetrii w procesie wzajemnego przyśpieszania się cząstek. Wynikiem tego jest
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wypadkowy ruch przyśpieszony układu cząstek. Ćwiczenie z takim układem cząstek można
przeprowadzić korzystając z roboczego pliku DC_1.2-1.1.gas.

Po uruchomieniu procesu, którego wyjściowe parametry są zapisane w roboczym pliku DPC_1.2-1.1a.gas,
można zobaczyć połączone ze sobą dwie pary cząstek. Każda para (gdy jest osobno) samoczynnie
przyśpiesza, a te przyśpieszenia mają przeciwne kierunki. Jednak połączone ze sobą dwie pary cząstek nie
oddalają się od siebie, bo całość w stabilnym położeniu utrzymują dwie środkowe cząstki - cząstki
"zielone". Jest to przykład stabilnego układu, którego środek masy pozostaje nieruchomy, pomimo że
składniki tego układu (w postaci par cząstek) mają tendencję do samoczynnego ruchu przyspieszonego. W
tym przypadku stabilność układu czterech cząstek jest trwała. Oznacza to, że pomimo istnienia drobnych
drgań składników wokół położeń równowagi***) oraz istnienia tendencji par cząstek do samoczynnego
ruchu przyśpieszonego, nie dochodzi do wzrostu amplitudy drgań cząstek i do wzrostu ich energii, a w
konsekwencji nie dochodzi do rozerwania układu cząstek.
Ten układ cząstek jest trwały nawet po upływie czasu, w którym zostanie wykonanych ponad sto tysięcy
iteracji obliczeniowych -  stan takiego układu jest zapisany w pliku DPC_1.2-1.1a_T100079.gas. Aby
czas, który upływa w tym procesie, uczynić bardziej realnym i mieć dla niego jednostkę porównawczą,
można porównać go z ilością iteracji obliczeniowych, jakie przypadają na jeden okres drgania cząstki z
tego układu. W przybliżeniu na jeden okres drgania cząstki przypada około 200 iteracji.
Zupełnie inaczej zachowuje się inny układ, który składa się z tych samych czterech cząstek, ale jego
środkowymi cząstkami są dwie cząstki "żółte". Parametry początkowe tego układu są zapisane w
roboczym pliku DPC_1.2-1.1b.gas. Ten układ także jest stabilnym układem, ale proces utrzymania się
stabilnego stanu musi przebiegać w innych warunkach. A mianowicie, będzie on stabilny jedynie wtedy,
gdy po uruchomieniu procesu aktywny będzie przycisk "Cooler". Wówczas wzrost energii tego układu
będzie odprowadzany na zewnątrz układu. Gdy prowadzi się obserwację zachowania układu bez
włączonego przycisku "Cooler", to układ jako całość nie wytrzymuje nawet czasu, w którym przypada
5000 iteracji obliczeniowych. Taki układ cząstek, już rozsypujący się, jest zapisany w pliku roboczym
DPC_1.2-1.1b_T4717.gas.

Obserwując proces, którego początkowe parametry są zapisane w pliku DPC_1.2-1.1b_T4717.gas, można
zaobserwować dwa zjawiska, które są związane z układem cząstek - tym, który jeszcze niedawno istniał
jako jedna całość, oraz z pojedynczymi parami cząstek, które były ze sobą połączone.
Po uruchomieniu procesu pary cząstek na początku procesu lecą w przeciwne strony, a cząstki w
widoczny sposób drgają. Po włączeniu za pomocą przycisku "Cooler" procesu hamowania poruszających
się cząstek dochodzi do zatrzymania przyspieszonego ruchu cząstek, po czym rozpoczyna się
przyśpieszony ruch w przeciwnym kierunku. W taki sposób ujawnia się fakt, że z funkcjami, które opisują
przyśpieszenia cząstek, jest związane istnienie dwóch różnych kierunków, w których te pary cząstek mogą
samoczynnie przyśpieszać. Przyśpieszanie w jednym kierunku - to przyśpieszanie, które istniało na
początku procesu, gdy cząstki mocno drgały - stosunkowo łatwo daje się zahamować i wyeliminować.
Gdy to następuje, rozpoczyna się proces przyśpieszania w przeciwnym kierunku, pomimo istnienia
hamującego działania, które zostało uruchomione przyciskiem "Cooler".

Drugie zjawisko jest związane z różną trwałością układów, jakie powstają z dwóch wymienionych par
cząstek, w dwóch sytuacjach: 1) gdy te pary łączą się ze sobą w jeden układ za pomocą "zielonych"
cząstek i 2) gdy łączą się ze sobą za pomocą "żółtych" cząstek. Aby zobaczyć tę różnicę, należy
uruchomić proces, którego początkowe parametry są zapisane w pliku DPC_1.2-1.1b_T4717.gas. Nie
czekając zbyt długo, aby pary cząstek zbytnio się nie rozpędziły i nie znikły z pola ekranu, należy za
pomocą przycisku "Cooler" uruchomić hamowanie cząstek. Po uruchomieniu hamowania pary cząstek
wpierw zatrzymują się, a potem rozpoczyna się przyśpieszanie "ku sobie". Przycisk "Cooler" powinien
być cały czas aktywny. Pary cząstek będą zbliżały się do siebie, aż w pewnym momencie "żółte" cząstki
znajdą się w takiej odległości, w jakiej zdarza im się być, gdy uczestniczą w tworzeniu układu stabilnego.
Ale do zatrzymania ruchu cząstek nie dojdzie i nie powstanie stabilny układ. (Można wnioskować, że aby
to mogło nastąpić, znacznie mocniejsze musiałoby być hamowanie cząstek.) Pary cząstek będą nadal
poruszały się, aż do momentu, gdy w podobnej odległości znajdą się względem siebie "zielone" cząstki.
Dopiero wtedy ustanie przyśpieszony ruch par cząstek i powstanie stabilny układ czterech cząstek.
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Zachowanie przedstawionych tu samoprzyśpieszających par cząstek jest przykładem zachowania
najprostszego układu. Samoprzyśpieszające układy strukturalne mogą składać się z dużej ilości cząstek,
ale ich zachowanie będzie podobne. Przy pewnych położeniach względem siebie ich wypadkowe
przyśpieszenia mogą mieć ten sam kierunek, a wówczas będą one podążały zgodnie obok siebie w tym
samym kierunku. W odpowiednich warunkach takie cząstki mogą związać się ze sobą znanym już
sposobem i utworzyć większą stabilną samoprzyśpieszającą cząstkę. Te same cząstki w innych
położeniach względem siebie będą miały przeciwne kierunki samoprzyśpieszenia, a połączone ze sobą
utworzą stabilna cząstkę, która nie będzie miała zdolności do samoprzyśpieszania.

Samoprzyśpieszające cząstki, w postaci złożonych układów cząstek, będę tu nazywał zamiennie również
cząstkami-baronami. Bo te cząstki-barony przypominają epizod z życia barona Munchausena, który sam
siebie, razem z koniem, którego ściskał między kolanami, za włosy z głębokiego bagna wyciągnął. Cząstki-
barony jest niezwykle trudno dostrzec w zjawiskach fizycznych, a trudność ta wynika z jednego powodu.
Aby dostrzec w materii cząstki podobne do cząstek-baronów, trzeba aby w umyśle tliło się choćby słabe
podejrzenie, że takie cząstki w ogóle mogą w przyrodzie istnieć. Jeśli "z góry" powiedzieć, że w
przyrodzie nie ma żadnych wskazówek, podpowiedzi, ani dowodów na to, że cząstki-barony istnieją, to
wówczas ich zdolności i cechy nie mają prawa zaistnieć w interpretacjach zjawisk fizycznych.
Wówczas wszelkie zjawiska, które w prosty sposób można by wyjaśnić za pomocą własności cząstek-
baronów, a przede wszystkim za pomocą różnicowania funkcji przyspieszeniowych, muszą być
wyjaśniane w inny sposób albo nie mieć żadnego wyjaśnienia.
Istnienie cząstek-baronów wynika z faktów doświadczalnych, zatem te fakty muszą być przedstawiane.
Bo one świadczą o tym, że konstruktywna teoria pola nie jest sprzeczna z faktami doświadczalnymi i
poprawnie opisuje  świat zjawisk fizycznych. Oto kilka takich faktów doświadczalnych.

Fakt 1. Radioaktywność pierwiastków promieniotwórczych w postaci rozpadu atomów jest spowodowana
rozchwianiem stabilności struktury atomów. Sam proces rozpadu atomów jest ucieczką z ich struktury
składników - cząstek-baronów. Taką cząstką-baronem jest cząstka alfa, czyli połączone ze sobą dwa
protony i dwa neutrony. Na przyśpieszające własności cząstki alfa wpływa ten fakt, że neutron i proton
przyśpieszają się nawzajem według odmiennych funkcji. Ale to nie jest jedyna różnica. Bo istnieją jeszcze
takie konsekwencje, że proton jako ciężki składnik materii (o składnikach materii ciężkich i lekkich
wspominam w punkcie D) stosunkowo łatwo traci część swojego obłoku protoelektronowego, która (to
część) jest utożsamiana z elektronem. Natomiast neutron, jako połączenie składnika ciężkiego (dla którego
nie wymyślam tutaj odrębnej nazwy) oraz otaczającego go i przenikającego obłoku protoelektronów,
mocno trzyma ten obłok w obszarze swoich potencjalnych powłok. Połączenie ze sobą w odpowiednim
układzie strukturalnym dwóch różnych składników ciężkich, neutronów i protonów - nawet gdy protony
będą otoczone obłokami protoelektronów, w których nie będzie żadnych ubytków, a na zewnątrz takie
struktury będą przejawiać się jako niezjonizowane atomy - gdy znajduje się w strukturze ciężkiego atomu,
jest nieustannie potencjalną przyczyną rozpadu tego dużego atomu. Zachwianie równowagi w takim
układzie strukturalnym może przyczynić się do odłączenia się od całości cząstki-barona. Wówczas ucieka
ona z właściwym jej samoprzyśpieszeniem. Tak właśnie dzieje się w przypadku promieniotwórczego
rozpadu, który jest połączony z emisją cząstek alfa.

Fakt 2. Istnienie asymetrii w przyśpieszeniach protonów i neutronów jest także przyczyną ruchu cząstek
beta. Podczas procesów jądrowych, w postaci rozpadu i reorganizacji struktury, różnica w
przyśpieszającym oddziaływaniu ciężkich składników atomowych jąder przejawia się także w postaci
wypadkowego przyspieszania składników lekkich, czyli elektronów. Z punktu widzenia przyczyny ten
proces jest identyczny ze zjawiskiem kontaktowym w postaci przepływu prądu elektrycznego i
powstawania potencjału elektrycznego na styku dwóch metali, na przykład, na styku Fe-Cu. Ale w
zjawisku kontaktowym biorą udział potencjalne powłoki składników, które mają znacznie większe
promienie i inne rozkłady potencjałów w obszarze tych powłok, aniżeli w obszarze powłok o małych
promieniach. Z tego powodu w zjawisku kontaktowym elektrony (do momentu pojawienia się na
elektrodach maksymalnej wartości potencjału elektrycznego) poruszają się ze znacznie mniejszymi
prędkościami od prędkości cząstek beta, które wylatują podczas promieniotwórczego rozpadu.

Fakt 3. Ten fakt przedstawię wpierw z teoretycznego punktu widzenia, a później przedstawię go w
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związku z fizycznymi zjawiskami w przyrodzie.
Korzystając z roboczego pliku DPC_1.2-1.1.gas, można przeprowadzić dwa ćwiczenia z cząstkami-
baronami. W jednym ćwiczeniu można obserwować ruch cząstki-barona z aktywnym przyciskiem
"Cooler", kiedy ruch cząstek jest hamowany, a cząstki podczas każdej iteracji obliczeniowej tracą 1%
swojej prędkości. W drugim ćwiczeniu można obserwować ruch cząstki-barona, gdy ten ruch nie jest
hamowany. Po wykonaniu ćwiczeń, na podstawie ich wyników można stwierdzić co następuje.
- Przy braku czynnika hamującego cząstka-baron utrzymuje w przybliżeniu stałe przyśpieszenie. W ten
sposób po odpowiednio długim czasie lotu może ona osiągnąć dowolnie dużą prędkość.
- W przypadku, gdy istnieje czynnik hamujący, cząstka-baron porusza się ruchem przyspieszonym jedynie
przez krótki czas na początku procesu. Odprowadzanie pojawiającej się nadwyżki energii skutkuje tym, że
przyśpieszony ruch ustaje, a cząstka-baron dalej porusza się ruchem jednostajnym z pewną określoną
prędkością.
Przedstawione zależności widać w wynikach, które pochodzą z kilku przykładowych ćwiczeń - są one
zapisane poniżej.

W plikach roboczych DC_1.2-1.1_T10001_Cr.gas oraz DC_1.2-1.1_T20002_Cr.gas są zapisane
parametry jednego ze składników cząstki-barona - cząstki "zielonej" (po 10001 oraz po 20002 iteracji
obliczeniowych). Proces przebiegał z jednoczesnym hamowaniem ruchu cząstki-barona. Widać, że po
10001 iteracjach obliczeniowych i po 20002 iteracjach prędkość jest taka sama. Czyli oznacza to, że gdy
od cząstki-barona jest odbierana energia, to przy pewnej prędkości ten odbiór energii równoważy przyrost
energii (który jest związany z przyśpieszaniem cząstki) i prędkość cząstki nie rośnie.
W dwóch pozostałych plikach są zapisane parametry "zielonej" cząstki po podobnym czasie trwania
procesu, ale bez hamowania ruchu cząstki-barona. W tym przypadku widać, że przyśpieszony ruch po
dwukrotnie większym upływie czasu doprowadził do tego, że prędkość cząstki-barona wzrosła
dwukrotnie. Tak dzieje się w przypadku ruchu jednostajnie przyśpieszonego.

W przyrodzie istnieją różnorodne cząstki, które pędzą z różnymi prędkościami. Na temat przyczyn
prędkości cząstek można snuć różne domysły. Można z nimi powiązać przyczyny, które działają krótko i
rozpędzają je do ogromnych prędkości na samym początku ich ruchu, i można domyślać się, że są to
cząstki-barony, a przyczyna ruchu każdej takiej cząstki jest bezpośrednio z nią związana i jest jej fizyczną
cechą. Są ku temu przesłanki, aby sądzić, że w przyrodzie istnieją obie przyczyny ruchu.
Przyczyną wyrzutu cząstek z materialnych struktur, które podczas ruchu zachowują się zgodnie z prawami
dynamiki Newtona, jest krótkotrwały ruch przyspieszony. Ten początkowy etap ruchu cząstek powstaje w
strukturze w tych obszarach, gdzie istnieją potencjalne powłoki. Cząstki, tworząc strukturalne układy,
przy tych odległościach oddziałują ze sobą najbardziej energicznie i nadawane przez nie przyspieszenia są
największe. Przy odpowiednich położeniach cząstek względem siebie mogą powstawać duże wypadkowe
przyśpieszenia, które działając na (inne) cząstki w krótkim czasie działania nadają im duże prędkości.
I właśnie w związku z możliwościami przyśpieszania oraz warunkami, w jakich potem poruszają się
przyspieszone cząstki, można wnioskować, z jakimi prędkościami jedne i drugie cząstki mogą się
poruszać.
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Istnienie w próżni fizycznej materialnego ośrodka w postaci atmosfery protoelektronowej, z jednej strony,
umożliwia rozprzestrzenianie się różnorodnych fal, z których część odbieramy jako fale świetlne, a z
drugiej strony, jest przyczyną hamowania ruchu cząstek, które w tym ośrodku poruszają się z dużymi
prędkościami. Stąd można wnioskować, że cząstki, które pędzą w kosmosie z prędkościami bliskimi
prędkości światła, nie mogły być rozpędzone do tych olbrzymich prędkości podczas krótkotrwałego aktu
przyspieszania, na przykład, podczas wybuchu jądrowego. Te cząstki wykazują się cechami cząstek-
baronów. Bo cząstki, które zostają przyśpieszane podczas krótkotrwałego procesu, nawet jeśli osiągają
one duże prędkości, wskutek oporu ośrodka, w którym one się poruszają, zmniejszają prędkość do coraz
mniejszych wartości. A jedynie cząstki-barony mogą przyśpieszać teoretycznie do dowolnie dużych
prędkości. Ale praktycznie rzecz biorąc, z powodu hamującego oddziaływania ośrodka
protoelektronowego, jaki istnieje w próżni fizycznej, prędkość cząstek-baronów jest ograniczona właśnie
wskutek oporu ośrodka.

Rozważając teoretycznie, w różnych miejscach przestrzeni ośrodek protoelektronowy ma różną gęstość.
W próżni fizycznej, w obszarach, które są bardzo odległe od dużych skupisk materii, ten osrodek jest
najbardziej rozrzedzony. Może się zatem zdarzyć, że w takim obszarze cząstki-barony w wyniku
samoprzyśpieszania osiągną tak duże prędkości, że dzięki zjawisku przenikalności względnej niemal
zniknie ich wzajemne oddziaływanie i wpływ zarówno z protoelektronami, jak i z pozostałą materią.
Wówczas takie cząstki-barony są w pewnym sensie stracone dla naszego materialnego świata. Bo nadal
będą one rozpędzać się do coraz większych prędkości i już nigdy i w żaden sposób nie będzie można ich
zaobserwować.
Ruch cząstek-baronów mógłby być rozpoznany po jednej szczególnej cesze. Gdyby zdarzyło się
obserwować ruch cząstki po spiralnym torze, a przy tym skok spirali byłby coraz większy, to byłaby to
informacja, że porusza się właśnie cząstka-baron, która jednocześnie bardzo powoli obraca się.
Interpretacje wielu innych zjawisk fizycznych można znaleźć w artykułach na http://pinopa.narod.ru
/Polska.html.
______________________________________
*) Uwaga: Komputerowe programy modelujące, które można skopiować na "stronie pinopy", pracują
poprawnie na komputerach z systemami Windows ME i Windows XP. Współpraca z innymi operacyjnymi
systemami jest możliwa, ale wymaga sprawdzenia.
Aby wykonać ćwiczenia z modelem gwiazdy podwójnej, należy skopiować plik Merkury.zip
(http://pinopa.narod.ru/Merkury.zip), w którym znajdują się dwa programy wykonawcze exe oraz pliki
robocze gas. Za pomocą programu wykonawczego Gas2n-Merkury.exe należy otworzyć plik zbiorczy
"Gwiazda_podwojna", otworzyć wybrany plik roboczy w formacie gas i uruchomić bieg procesu. W pliku
roboczym zakodowane są początkowe parametry procesu: położenie w układzie współrzędnych oraz
prędkość początkowa. A zmiany ruchu obiektów podczas trwania procesu następują na zasadzie ich
wzajemnego przyśpieszania się. Aby na ekranie obserwować zachodzący proces, należy 12 razy kliknąć
lewym klawiszem myszki (trzymając kursor na pulpicie programu modelującego) na czarnej strzałce, która
jest skierowana skośnie "do góry - w prawo". Wówczas modelowane obiekty są widoczne na ekranie.
**) Aby wykonać ćwiczenia z wzajemnie przyśpieszającymi się cząstkami, należy skorzystać z programu
wykonawczego Gas2n.exe. Po otwarciu tego programu należy w tablicy "Formula" uaktywnić przycisk
"PES". Bo cząstki oddziałują ze sobą wzajemnie zgodnie z tą właśnie matematyczną funkcją.
Do hamowania ruchu cząstek, czyli do odprowadzania części energii, która jest związana z biegnącym
procesem, służy przycisk "Cooler". Gdy przycisk "Cooler" jest aktywny, wówczas przy obliczaniu
kolejnych położeń cząstek w układzie współrzędnych, podczas każdej iteracji obliczeniowej, prędkość
cząstek jest zmniejszana o 1%.
***) Niewielkie drgania wokół położeń równowagi składników, które na ekranie wydają się być położone
nieruchomo, można obserwować, gdy aktywny jest przycisk "Show Listing". Wówczas na tablicy
"Listing" wyświetlane są zmieniające się prędkości cząstek lub ich parametry pozycyjne. Zmianę na
tablicy "Listng" prędkości cząstek na ich parametry pozycyjne (albo zmianę w przeciwnym kierunku)
uzyskuje się klikając dwa razy lewym klawiszem myszki, gdy kursor znajduje się na białym polu tablicy.
Kiedy aktywny jest przycisk "Show Listing", modelowany proces znacznie zwalnia swój bieg, co
umozliwia dokładniejsze zatrzymanie działania programu w potrzebnym momencie, aby zapisać parametry
procesu.
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Bogdan Szenkaryk "Pinopa"
Polska, Legnica, 2011.07.17.
______________________________
Gromadzenie energii w strukturze materii i jej uwalnianie
(Komentarz Pinopy na http://manipulatorzy.salon24.pl/343451,sensacyjna-propozycja - @ZEWSII - Aby
zrozumieć, trzeba się potrudzić...)

1. Ruch w materii istnieje, bo składniki, które tworzą układ strukturalny, nadają sobie nawzajem
przyśpieszenia.
2. Gdy (tworzące strukturalny układ) składniki nadają sobie wzajemnie przyśpieszenia, a te przyśpieszenia
zmieniają się według tej samej matematycznej funkcji, to wypadkowe przyśpieszenie układu jest równe
zero i środek masy układu pozostaje nieruchomy.
3. W przyrodzie istnieją strukturalne składniki materii nadające innym składnikom przyspieszenia, które
zmieniają się według odmiennych matematycznych funkcji. Dowodem na istnienie takich różnych
przyśpieszających funkcji są różne struktury kryształów, jakie tworzą atomy różnych pierwiastków
chemicznych. Świadczą o tym różne odległości między atomami w kryształach oraz różne odległości
między atomami w różnych związkach chemicznych. Gdyby wszystkie atomy (niezależnie od rodzaju
pierwiastka chemicznego) przyśpieszały według tej samej matematycznej funkcji, to tworzone przez nie
struktury miałyby zawsze powtarzalną budowę.
4. Wzajemne przyśpieszanie atomów w układzie strukturalnym, odbywające się według odmiennych
matematycznych funkcji, skutkuje tym, że wypadkowy środek masy układu nie może pozostawać
nieruchomy - on musi poruszać się z pewnym wypadkowym przyspieszeniem. Takie samoczynnie
przyśpieszające układy strukturalne - to cząstki-barony.
5. W naturze cząstki-barony nie mogą ciągle przyśpieszać i osiągać nieskończone prędkości. Jest to
niemożliwe z powodu istnienia hamującego oddziaływania innej materii, a nawet z powodu istnienia dużej
ilości samych tych cząstek-baronów. Przy dużej ich ilości i hamującym oddziaływaniu cząstek z otoczenia
tworzą się z nich stabilne układy (bardziej złożone cząstki), które nie są zdolne do samoczynnego
przyspieszania. Dopiero gdy taki układ (niezdolny do samoczynnego przyspieszania) ulegnie rozchwianiu,
to wówczas jego składniki rozlatują się w różne strony ruchem przyśpieszonym.

Właśnie w taki sposób następuje zablokowanie energii w układach strukturalnych materii, a gdy następuje
rozchwianie równowagi układów i ich rozbicie, to wówczas następuje uwolnienie energii.
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