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1.

ELŐSZÓ

A "kreatív" jelző azért szerepel a címben, mert vizsgálódásaink során a kreáció jeleit hordozó világunk
redukciómentes, reális fizikai leírására helyezzük a hangsúlyt. Vannak ismert fizikai elméletek, amelyek
megalkotói a célszerűség érdekében, vagy egyes ideológiai megfontolások miatt, szándékosan átléptek
bizonyos realitásokon. A kvantummechanika egyik jelentős személyisége így biztatta az elméleti alapokat
hiányoló munkatársait: "Fogd be a szád, és számolj!"1 A numerikus módszerek hasznosak lehetnek, ha egy
gyakorlati problémát kívánunk megoldani, vagy a modelljeinket teszteljük 2, de a reális összefüggések
feltárását inkább hátráltatják, mint segítik. A tapasztalat szerint, minél pontosabban akarunk egy numerikus
fizikai számítást elvégezni, a feladat annál bonyolultabbá válik.
A kontinuummechanika, kvantummechanika, relativitás-elméletek, vagy a kozmológia mind rendelkezik
saját "vakfolttal", amely a jelenségek bizonyos részét kizárva, leegyszerűsítve tárgyal fizikai
összefüggéseket. Ezek az egyszerűsítések, redukciók, gyakran a science-fiction világába vezetik a fizikai
alapokról kinőtt elméleteket. Nem véletlen, hogy az említett tudományterületek művelői gyakran egymással
ellentétes következtetésekre jutnak. A kvantummechanika több alapvető megállapítása, köztük a
határozatlansági relációk, vagy a koppenhágai interpretáció(k) a ma is vitatott ismeretelméleti kérdéseket
szaporítják. A. Einstein haláláig sikertelenül próbálta egyesíteni az általános relativitáselméletet és a
kvantummechanikát. Az egyesítő elmélet azóta is befejezetlen projekt maradt.
Azt sem árt tisztázni, hogy az igazságszeretet, vagy a sikeressé válás vágya az erősebb bennünk. Napjainkat
átszövi a sikerek bármi áron történő hajszolása, így az a kutatókat is gyakran magával ragadja. Az sem
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könnyíti meg a tisztánlátást, hogy az ismeretterjesztő média mellet számos tudományosnak tartott média is
ideológiai harcot folytat a "természettudomány" ürügyén.
A vizsgált összetett jelenségeket nem célszerű redukálni, vagyis önkényesen elhanyagolni tényezőket a
könnyebb kezelhetőség érdekében, hanem az összetett, vizsgált jelenségek alapelemeit a maguk "kreatív
szintjén" célszerű leírni, és azután vizsgálni a kölcsönhatásokat. Ez a különbség jelentéktelennek tűnhet, de
később látni fogjuk, hogy nem az. Az egyik, vakrepülés, a másik, repülés vizuális támpontok szerint. Ha
létezik egy jelenség, vagy folyamat, amely redukciómentesen értelmezhető és leírható, akkor abból kiindulva
célszerű építkezni, és keresni a következő reális pontot.
A realitás így válik alapigazsággá, ha felismerve és elfogadva, rá alapozzuk a további lépéseinket,
elméleteinket. Ha nem ismerjük el, hogy a világunkat készen kaptuk, és csupán annak változásainak lehetünk
felelősséget hordozó részesei, akkor a saját identitásunkat vonjuk kétségbe azáltal, hogy minden információ
forrásának, és az alapvető viszonyítási pontnak magunkat kiáltjuk ki.
Ezt a relativizmus paradoxonának is nevezhetjük, mert ahhoz, hogy kimondjunk egy rendező elvet, mint
amilyen például a relativizmus is, valamilyen identitással kell rendelkeznünk. Logikailag értelmetlen
kijelentésnek tartjuk, ha az identitás-nélküliségünkről nyilatkozunk. Ez a nyilatkozat a saját létének tagadása,
amely tényleg támpontok nélküli vakrepülés! A relativizmus erodálja az axiómáinkat, aztán lehet keresni
újabbakat és újabbakat. Ha belátjuk, hogy az alapokat készen kaptuk, akkor meg mi értelme a teremtés
tényét, és a Teremtő létét tagadni? Az ideológiai divat a tagadást sulykolja, de éppen egy fizikus ne tudna
átlátni rajta? Később, a függetlenség mítosza, és az anyagi függőségek kapcsolatára is kitérünk.
Írásunkban azokat a kreatív szinteket keressük, amelyeken egyes alapjelenségek, alapfolyamatok
redukciómentesen értelmezhetőek, és amely szinteken a reális folyamatok leírhatók. Bizonyítjuk, hogy a
megfelelő kreatív szinten leírt események korrekciók nélkül értelmezhetőek valamennyi tudományterületen.
Ízelítő az érintett fizikai mennyiségekből, jelenségekből, amelyekre később részletesen ki fogunk térni:
energia, tágulás, gyorsulás, nyomás, tömeg definíciók, sötét anyag, sötét energia, munkavégzés,
tömegvonzás, hő, entrópia, entalpia, kontinuitási egyenletek, ekvipartíció-tétel.
Az információ szerepét is vizsgáljuk a fizikai folyamatokban és a kifejtett hatások meghatározása esetén. Bi zonyítjuk, hogy az információ szerves része az egyes hatásoknak, és azok tovaterjedésének. A kontinuumelvet magáénak valló szakembernek furcsán hangzik, hogy egy adott makroszkopikus mozgási-energia át adás esetenként több, vagy esetenként kevesebb fizikai munkát végez a környezetén, és ez a különbség a
kapcsolódó információ függvénye. Ezt az állítást egy egyszerű, bárki által megismételhető kísérlettel szemléltetjük. Bemutatjuk, hogy ez az információ-vezérelt energiaátadási, hasznosulási különbség a megfelelő téridős értelmezéssel kézenfekvő, konzisztens és reális.
Több, mint 100 éve tudunk a tér és az idő összefüggéseiről, de a gyakorlatban ez nem jelentett egyebet, mint
egy plusz "dimenziót" a többi között, vagy a tér és idő közös transzformálása által eredményezett téridő-kontinuum nevű matematikai modellt. Itt az ideje egy reális, konzisztens-téridős összefüggéssel megfogalmazni
az energiamegmaradási és tömegmegmaradási tételeket, axiómákat!
A mozgó részek, részecskék jellemzése leginkább azoknak a környezetükre gyakorolt hatása alapján
célszerű, ezért bizonyos kitüntetett hatásfüggvényeket tekintünk elsődleges fizikai jellemzőknek, szemben az
olyan hagyományos fizikai (SI) alapmennyiségekkel, mint a hosszúság, tömeg, idő, hőmérséklet,
fényerősség, amelyek redukciók eredménye. Alkalmazásuk esetén elvileg mindig vizsgálni kellene a
szükséges korrekciókat, bekövetkezett információs változásokat. Ez a megszorítás a newtoni és a
relativisztikus pontmechanikára3 is vonatkozik.
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További probléma, hogy a terek, vagy mezők hatásfüggvényei, a részelemek közötti, sorozatos
kölcsönhatások miatt, elvileg akkor sem deriválhatók idő szerint, ha ezt a kontinuummechanika 4 elfogadja.
Az elméleti fizika jelenleg nehezen képzelhető el differenciálok és integrálok nélkül, azok pedig gyakran
tartalmaznak idő-, vagy időfüggő változót. Ezt a problémát elkerülendő, az ismert világegyetem tömegének
99 %-át5 kitevő hidrogén és hélium atomok, molekulák, ionok kinetikus kölcsönhatásaiból indulunk ki, és
reális téridős függvényeket, vagyis téridő-operátorokat határozunk meg.
A kontinuummechanika keretei között lehetetlen vállalkozás a kvantáló elemeket tartalmazó halmazok valós
energiaátadó folyamatait leírni. Kitérünk arra is, hogy az elterjedten alkalmazott közeg-, téridő- és energiakontinuum fogalmak is több sebből véreznek.
Az alábbi fejezetekben található alkalmazások nem csak az elméletünk használhatóságát szemléltetik, hanem
annak konzisztens voltát, és a reális világunkkal való összhangját is bizonyítják. Megmutatjuk például, hogy
a világegyetem tágulását hogyan modellezi az ismert Laval fúvóka, vagy azt, hogy mitől kúszik fel az edény
falán a szuperfolyékony hélium. Felfedjük a sötétnek mondott anyag helyét, és tulajdonságait. A gázneműközeg-áramlások terén is meglepő következtetésekre jutottunk.
Fizikai ismereteink bővítését az a felismerés ösztönözte, hogy a forgó áramlástani berendezések és forgó
gázörvények leírásához szükséges meglévő eszközök túl sok belső és külső ellentmondást tartalmaztak, és a
gyakorlattal sokszor köszönőviszonyban sem álltak. A reális alapokat keresve bontakoztak ki a jelen
írásunkban tárgyalt összefüggések.
Fizikai tapasztalataink rendszerezése, értelmezése elvonatkoztatások sorozatának eredménye, ezért nem
hagyhatjuk figyelmen kívül az emberi tényezőt sem. Az igazság, a valóság szeretete segít mederben tartani a
megismerési folyamatunkat, ezért szívesen veszünk minden kritikát, észrevételt a munkánkkal kapcsolatban
az istvan@magai.eu e-mail címen, vagy a www.magai.eu honlapon megadott egyéb elérhetőségeken.
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2.

MOLEKULÁK TÉRIDŐBEN

Nem kívánunk állást foglalni abban, hogy a Bohr-féle és a kvantummechanikai atommodell miben tér el
egymástól. Csupán arra a közös jellemzőre szorítkozunk, hogy mindkét atommodell tartalmazza az atomok,
vagy molekulák kvantáló jellegű ütközésének, vagy tágabban fogalmazva, a változó intenzitású
kölcsönhatásainak leírását. Megállapításaink, következtetéseink mindkét atommodellben értelmezhetőek. Az
egyszerűség kedvéért a nyugalmi tömeggel rendelkező atom Bohr-féle modelljét, illetve az atomokból
kovalens kötéssel létrejött molekulák egyenértékű, pontszerű modelljét alkalmazzuk a továbbiakban.
A molekulák mozgása a megelőző ütközések során átvett, átadott mozgási energia eredménye, és addig
folytatódik a mozgás, amíg külső hatás meg nem változtatja a mozgásállapotot. Gázok esetében a szabad
atomok és molekulák között nem teszünk különbséget, mivel mindegyik önálló objektumként képes
rugalmas ütközés során mozgási energiát felvenni, és leadni, valamint a környezetétől függetlenül mozogni.
Ismert, hogy a 20 oC hőmérsékletű környezeti levegőben a molekulák átlagos sebessége közel 500 m/s. Ezzel
a sebességgel mozogva ütköznek egymásnak. Az ütközések nélkül megtett átlagos szabad úthossz 6,7 6*10-5
mm. Ezek alapján az átlagos molekula másodpercenként 500/0,00000006=8,3 *109 ütközésben vesz részt,
amit leegyszerűsítve hőmozgásnak8 is neveznek. A tudatos emberi élet számára jelentős, de még személyes
emlékezéssel lefedett 44 év megfigyelési idő során, a Balaton feletti, 2 km magas, 1000 km3 -es légtérben
átlagosan jelen lévő több, mint 2,68*1043 molekula legalább 3,2*1062 ütközésben vett részt. Ez már
elegendően nagy szám ahhoz, hogy egy esetleges halmozódó veszteség, vagy változás jelentkezzen, ha
létezik. Nem tapasztaltunk ilyet, ezért az ütközések tökéletesen rugalmas voltát elfogadjuk. A légáramlással
történt cserélődés sem okozott változást az összetételben, molekuláris tulajdonságokban. Azért választottuk
referenciának a Balaton feletti légteret, mert a meteorológiai feljegyzések mellett, milliós nagyságrendű
megfigyelő, és légzést végző személy, több évtizedes tapasztalata igazolja a légtér azonos viselkedését az
ismert fizikai körülmények között.
Olyan gyakori, és széles körben elterjedt hatást keresünk, amely önmagában is leírható, és nem
befolyásolja lényegesen sem az elektromágneses, vagy kozmikus sugárzás, sem a földfelszínen meglévő más
hatás. A legalkalmasabb kiindulópontnak a molekulák, atomok, ionok mozgási (kinetikus) energiája tűnik,
amelyet az ütközések alkalmával a molekulák környezetüknek veszteségmentesen átadnak, és onnét
átvesznek. Az 1. ábrán mutatjuk az ütközési folyamat vázlatos ábráját.
A kinetikus energiával mozgó molekula
rugalmasan ütközik a környezetének. Ez a
folyamat olyan kinetikus hatást hoz létre,
amely a pontmechanika eszközeivel
(például, Newton törvényei) konzisztensen
leírható, számolható az adott helyzetben,
amit kreatív szintnek nevezünk (Creative
Layer). A kreatív szinten még nem
tudhatjuk, hogy a hatás makró szinten
milyen lesz. A megelőző és az aktuális
ütközések körülményeit az információ a
kvantálásról hordozza. A makró szintű
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kinetikus hatás, amely a környezetet éri, már csak, a kvantálási információ figyelembevételével
értelmezhető, mivel a kvantálás jellemző információi is közvetlenül befolyásolják a környezet felé kifejtett
makró szintű hatást. A kvantálási információba tartozik az ütközések gyakorisága, a gyakoriság változása, az
ütközési folyamat hossza a szabad mozgáshoz képest, a molekulákhoz tartozó kreatív szintek egymáshoz
való viszonya, és minden más jellemző, amely makró szinten fellép. A makró szinten nyert konzisztens
hatásfüggvényt téridő-operátornak nevezzük. Több kreatív szint, és több téridő-operátor is létezhet
ugyanabban a fizikai térben.
Téridő-operátorok lehetnek a gázmolekulák halmazára jellemző fizikai mennyiségek változását leíró
függvények, mint például a mozgási energia-, statikus nyomás-, kinetikus hőmérséklet- és sűrűségváltozási
függvények. A kozmológia területén, az égitestek mozgását leíró függvények is képezhetnek téridőoperátorokat, mint például a tömegvonzás(gravitáció)-, mozgási energia-, pályagörbület változását leíró
függvények.
A fent említett téridő-operátorok egymásba ágyazott hatókörben, de önállóan léteznek, mert például az
égitestek mozgása nem módosítja az égitestekben, vagy körülöttük található gázmolekulák, illetve atomok
ütközése rugalmas jellegét. Megjegyezzük, hogy számtalan kozmikus és szubatomi jelenség összefügghet a
téridő-operátorok révén. Ilyen esetekben a többi kölcsönhatás is képezhet további téridő-operátorokat.
Például a kölcsönhatás jellegéből adódóan a gravitációs függvények globális téridő-operátort képeznek, míg
a molekuláris mozgási energia téridő-operátorai lokálisan hatnak a közvetlen környezetükből kiindulva. A
hőmérsékleti sugárzás is képezhet önálló, korlátlan kiterjedésű, de lokálisan kvantálva ható téridő-operátort.
Nem a fizikai jelenséget egyszerűsítjük le, vagyis redukáljuk önkényesen a vizsgálati módszereinkhez,
hanem megkeressük az adott jelenség konzisztens leírására alkalmas kreatív szintet, és azon a szinten
információ vesztés, vagy téves, fantom információ generálás nélkül vizsgálódunk. Fantom információn azt
értjük, amikor a téves hipotézis, vagy helytelen redukció következtében nyert információ a reális fizikai
jelenségekkel össze nem egyeztethető rendszert hoz létre. Például, nem a kontinuumelméletre épült entalpia
alapon közelítjük meg az áramló gázok statikus nyomásának
változását, amely számos inkonzisztens elemet tartalmaz,
hanem a molekulák mozgási energiájának változását
konzisztensen figyelembe vevő téridő-operátort alkalmazunk.
Általánosítva kimondhatjuk, hogy egy célszerűen
megválasztott kreatív szinten, egyes fizikai jelenségek
önállóan, más jelenség hatása nélkül leírhatók, vagyis
leírásukhoz nincs szükség additivitási, vagy külső
kölcsönhatási korrekcióra.
A gázmolekulák viselkedését a 2. ábra alapján egy könnyen
megismételhető kísérlettel szemléltetjük. Számításainkat a
tömegpontok
egydimenziós
mozgására
vonatkozó
9
törvényszerűségek szerint végezzük. A labda szemlélteti az
átlagos (pontszerű) gázmolekulát. A 174 g nyugalmi tömegű,
rugalmas gumilappal a mérlegre helyezett hengerre 0,43 m
magasról, 2,2 g tömegű pingponglabdát ejtünk. A kísérletről
készült film a lábjegyzetben jelzett linken megtekinthető. 10 Az
azonos magasságról történő ejtéssel biztosítjuk az azonos

2. ábra: Pingpong teszt

9 N.Derulle, J.Uzan The kinematics of a point particle, DOI:10.1093/oso/97800198786399.003.0020
10 https://www.youtube.com/watch?v=utHo7NXlUak
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bemenő mozgási sebességet és mozgási energiát. A kijelzés felbontása 0,1 g. A mérleg, a lapját érő erőhatást,
gramm mértékegységben jelzi 0,42 s -os futóátlag szerint. Az abszolút mérési pontatlanság kisebb, mint +/0,2 g. A relatív méréshez a gravitációs tér hatását, mint állandó hibát, elhanyagoljuk.
Az ütközési távolságot az adott pozícióba zuhanó, majd ott rögzülve, 105 mm-es pattogási rést biztosító, 77 g
tömegű ütköző lappal biztosítjuk. A labda elengedését követően, a felső pozícióból indulva, a lap a labdát
követve, szabadon esik, majd a kívánt pozícióban a csillapított acélszálakon függve rögzül. A felpattanó
labda a már álló lappal ütközik. A fenti ejtést 90 mm-es réssel is megismételtük. A 10 mérés átlagában a 105
mm-es résben pattogó labda a mérleget max. 5,8 g terheléssel, a 90 mm-es résben pattogó labda a mérleget
max. 7,6 g terheléssel nyomta.
A csökkentett résben a labda pattogása gyakoribb lett, miközben a mozgási sebessége az ütközések között
azonos volt. A 90 mm-re korlátozott ütközési távolság következtében a kisebb pattogási távolság miatt
gyakrabban pattogó, azonos kezdeti mozgási energiával rendelkező labda a mérleg lapját 1,31 -szeres átlagos
erővel nyomta a nagyobb réshez tartozó nyomóerőhöz képest. A 2,2 g tömegű, E=mgh=0,0093 J mozgási
energiájú labda a 105 mm-es réssel szemben a 90 mm-es résben történő pattogása átlagosan 7,6-5,8=1,8 g
átlagos terhelésnövekedést okozott a környezete, vagyis a mérleg felé.
A korrektség kedvéért megemlítjük, hogy a labda légellenállási vesztesége a kisebb ütközési távolságon
kisebb, amitől az ütközések között csillapodás is kisebb, de ezzel ellentétben, a több ütközés okozta
gyakoribb deformációs veszteség növeli a veszteség átlagát. E két ellentétes hatást közel azonosnak tekintve
elhanyagoljuk, mivel a teljes csillapodás mindkét esetben 3 s.
Az energia átadás során a mérlegre gyakorolt átlagos nyomóerő, a gyakoribb ütközés következtében
nagyobb lett, amely jelenséget a veszteségmentesen mozgó molekulákra vonatkoztatva belátható, hogy
az adott molekula az adott sebességével és mozgási energiájával a makró környezetére nagyobb hatást
fejt ki, esetleg nagyobb fajlagos mechanikai munkát is végez, ha gyakrabban ütközik. A környezet felé
kifejtett hatás mértéke elválaszthatatlanul magába foglalja az ütközések-gyakorisága információt.
A fizikai térben lezajló kinetikus-energia átadás és az elválaszthatatlanul hozzá tartozó időzítés együtt csak
egy speciális téridős rendszerben értelmezhető, amit konzisztens téridőnek nevezünk. A konzisztens
téridőben nem létezik független tér és idő dimenzió. Az idő abszolút értékének nincs reális jelentősége.
Mérni is körülményes lenne, csak a változása, például két egymást követő ütközés között eltelt idő aránya a
fontos információ. A gyakoriság változását elvileg nem csak a számunkra kézenfekvő idő mérésével tudjuk
jellemezni, hanem például a kvantáló elektronspinhez is viszonyíthatnánk.
A kontinuummechanikában használt tér és idő dimenziókat azért is kerüljük, mert a molekuláris ütközési
gyakoriság révén azok valójában összefüggenek, és ez a keresztfüggés rejtett additivitási problémát okoz.
Matematikai megfogalmazással, két függő változóval akarunk differenciál, vagy integrál műveletet
végrehajtani úgy, mintha az egyik független lenne. Praktikus oldalról nézve, egyes molekulák ütközése külső
megfigyelőpontból elvileg észlelhető ugyan, és még számlálni is lehet valamilyen virtuális rendszerben, de
az ütközések sorozata által átvitt hatás, vagy energiaátadás leírása csak a konzisztens téridős összefüggések
figyelembevételével lehet helyes.
Ismert az a gyakorlat, miszerint egy adott fallal (tartály) körbezárt gáz anyagát egy, vagy több tömegponttá
egyszerűsítve, vagyis redukálva vesszük figyelembe 11. Ekkor figyelmen kívül hagyjuk a "benne lévő"
molekulák, atomok egymás közötti kölcsönhatásait, amivel lényeges információt és mozgási energiát
veszítünk szem elől. Az atomok, molekulák nem csak vannak, hanem mozgási energiával rendelkezve
sorozatosan ütköznek, de ezt a kontinuummechanika nem tudja értelmezni. A gyakorlatban ezért számtalan
11 P. Hertel, Continuum Physics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, P.1.
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korrekciós tényező, empirikus adat szükséges a realitást közelítő modellek kidolgozásához. Ilyen empirikus
tényező például a fajhő, adiabatikus kitevő, Planck-állandó, gázállandók, diffúziós tényezők...
A redukció eredménye az az ellentmondás is, hogy egyszerre az összes molekula biztosan nem ütközik egy
adott falnak, vagy a környezetének, mégis gyakran figyelmen kívül hagyjuk ezt a korlátozást. Ettől viszont a
kontinuummechanika több mennyisége, mint a térfogat, sűrűség, tehetetlen tömeg, nyomás, hőmérséklet és
fajhő, elméletileg mind értelmezhetetlenné válnak.
A nano - makró méretskálán a téridő-operátorok alkalmazása nem okoz gondot. A konzisztens téridő a
téridő-operátorai által "átszövi" a világegyetemet, és ehhez nincs szükség külön húrokra, vagy térkitöltő
közegre. Ez az átszövés számtalan folyamat lehet, ahol a hatás ütközésenként, illetve kvantált
eseményenként terjed tova. Ütközésekről korábban szóltunk. Kvantált esemény számtalan dinamikus hatás
lehet: változó erőtér, keringés, hullámmozgás, sugárzás kibocsátás-elnyelés. Ebből adódóan az egyes vizsgált
térrészek, és a hozzájuk viszonyított távolabbi vonatkoztatási rendszerek sem tekinthetők függetlennek.
A molekulák előzőleg is ütköztek, és később is fognak, ezért hordoznak információt a környezetükről, és
továbbítanak is hatványozódó módon terjedő információt a környezetük felé. Az ütközések révén továbbított
hatás és információ terjedési üteme (sebessége) megegyezik a molekulák mozgási energiájának átadása
ütemével (sebességével). A globális jellegű gravitációs téridő-operátor útján terjedő információ és hatás
terjedése elvileg fénysebességgel történik, de erre még visszatérünk.
Annyit azért megjegyzünk, hogy a sebesség csak az érintett téridő-operátorhoz illeszkedő kreatív szinten
értelmezhető a newtoni, vagy pontmechanikai definícióval. Más esetben a sebesség csupán a hatás és
információ tovaterjedő jellegére utal, de nincs konzisztens függvénye, mivel makró szinten az elmozdulás
idő szerinti deriváltja a hatás belső időfüggése miatt hibás eredményt ad.
A rugalmas ütközések útján az információ is és a fizikai hatás is csillapítatlanul terjed tova. A fizikai
hatás magába foglalja az információt és az átadott mozgási energiát, amelyek együtt, konzisztens
téridőben írják le a környezet felé kifejtett eredő hatást. Egy átlagos molekula egy ütközése a
pontmechanika eszközeivel konzisztensen leírható, de egymást követő több ütközés hatása, vagy több
molekula ütközése már csak konzisztens téridőben, téridő-operátorok segítségével kezelhető.
Az információ hatványozódva terjed, aminek nincs energetikai korlátja. A molekulák mozgási energiájának
összege az ütközések szempontjából globálisan állandónak tekinthető, de lokálisan nőhet, vagy csökkenhet
az értéke. Azt is mondhatnánk, hogy ütközéskor impulzuscsere történik, de az impulzus átadás Ft=mv
egyenletében szereplő t idő és a v sebesség csak egy kreatív szinten tekinthető konzisztens mennyiségnek,
ezért csak korlátozottan lehet alkalmazni. Az impulzusmomentum definíciója is hasonló alapokon áll.
Ugyanilyen problémát okoz, ha az elektromágneses erőtér változásait, az elektromágneses hullámok
tovaterjedését, vagy a részecskék hullámtermészetét folytonos függvények (hullámhossz, frekvencia,
impulzus, mező, konfigurációs tér...) felhasználásával írjuk le. Fenti levezetésünk értelmében a molekulák
halmaza mozgási energiájának átadása, és entrópiájának változása sem tekinthető folytonos függvénynek, és
a hozzá tartozó térnek a dimenziói, vagy mezőegyenletei keresztfüggésben vannak egymással az "időfüggő"
információn keresztül. Az így felállított differenciálegyenletek, vagy integrálok inkonzisztensek.
Elhanyagolható a valószínűsége annak, hogy a Földünkön olyan molekulával találkozzunk, amely még
egyszer sem ütközött a többi molekulával. Ha figyelembe vesszük a tömegvonzás hatását, akkor elvileg is
kizárhatjuk azt az esetet, hogy egy molekula ne került volna interakcióba a környezetével.
A kvantummechanikában leírt "titokzatos" összefonódások mögött nem szükséges rejtett erőket,
információkat keresni, mert a feltételezett függőség a téridő-operátorok által eleve rendelkezésre áll. Ha egy
esemény bekövetkezett, akkor az - minden trükközés nélkül - hatással lehet a következő eseményre. Két
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különböző térrészt idővel több téridő-operátor is összeköthet, behálózhat - esetleg egymástól eltérő kreatív
szinteken is.
Folyadék, szilárd és plazma halmazállapotú anyagok esetén is érvényesül a (hőmozgást végző) molekulák,
atomok, ionok egymásra hatásának időfüggése, de az ütközéseken kívül más erőhatások is vannak, amelyek
bonyolítják ugyan az energiaátadó rendszerünket, de azok és hatásaik a megfelelő kreatív szinteken
leírhatók. Például, a keringő égitestben, gamma sugárzásnak kitett, ionizált, hélium gázban hőmozgást végző
pontszerű atom mozgásának változása 5 téridő-operátorral leírható, ha a felsoroltakon kívül más környezeti
hatás nem hat rá. Operátorok részletezve: keringési pálya változás, gravitáció változás, elektromágneses
sugárzás, ionizáció hatása, mozgási-energia átadás.
Az emberi értelem által definiált időbeniség az események észlelhető sorozatának hosszát és sorrendjét jelöli
csupán egy önkényes nézőpontból, viszonyítási objektumból kiindulva, és az csak a megfigyelő fiktív
mérőszáma. Amennyiben vonatkoztatási rendszerhez viszonyítva definiáljuk a teret és az időt, akkor az
általánosan mozgó környezeti objektumokhoz képest redukciót hajtunk végre, ezért az idő szerinti
matematikai műveletek (derivált, integrál, mozgásegyenletek...) csak fiktívek lehetnek, amelyek nem írhatják
le konzisztensen a fizikai jelenségeket. Rossz hír ez a vonatkoztatási- és inerciarendszerekkel dolgozóknak.
Amennyiben a konzisztens téridő realitásából indulunk ki, akkor nem csak az idő dimenzióval van
gond, hanem a többivel is, mert az önállónak gondolt egyéb dimenziók sem azok a téridőn át létező
kötöttségeik miatt. Láthattuk, hogy az információ hogyan határozza meg az átadott kinetikus energia
környezetre gyakorolt hatását, vagyis annak "dimenzióit". Ha ezt negligáljuk, akkor lesz szükség a
vonatkoztatási rendszerekre, transzformációkra és az empirikus tényezőkre a valóság közelítő leképezéséhez.
A téridő-operátorok, a tovaterjedő hatásukkal, a teljes ismertté vált világegyetemet lefedik. Ez azt jelenti,
hogy minden atom valahogyan kötődik a többihez, vagyis nem lehetnek függetlenek. Nem találhatunk
független fizikai jelenségeket, vagy folyamatokat sem. A "véletlen" és a "magára hagyott" fogalmakat is
célszerű újra értelmezni, mert a fizikai térből visszaszorulnak az emberi lét magasabban strukturált
szintjére. Úgy is fogalmazhatunk, hogy azokat a tudatos életünket átszövő fogalmakat korábban
rávetítettük ugyan a fizikára, de ennek ideje lejárt. Emberként érezhetjük magunkat véletlenül, vagy
végtelenül magányosnak, de az atomjaink és molekuláink nem azok.
Az anyag és energia önmagukban értelmezhetetlen fogalmak, illetve mennyiségek, mert a konzisztens-téridő
szerint terjedő, vagy létrejövő információ dönti el, hogy milyen hatást gyakorolnak a környezetükre. Például,
molekuláris szintű mozgási energiából létrejöhet az érintett halmazra érvényes gyorsuló tágulás, vagy
gyorsuló összehúzódás is a kezdeti trigger feltétel szerint.
Másik példa az az ismert jelenség, amikor az áramló gáznemű közeg hűtése, vagy fajlagos entrópiájának
csökkentése az össznyomás növekedését okozza. A kontinuummechanika alapján arra tippelhettünk volna,
hogy az energia kivétel miatt az össznyomás csökkenni fog, vagy legalábbis változatlan marad, mert a
nyomást létrehozó molekuláris mozgási energia összege csökkent. Nem így van a valóságban, mert a lassult
molekulák ütközése, mint belső kölcsönhatás, gyakoribbá is vált egyben. A gyakoribbá válás egy olyan
információ, amely a molekulák mozgási energiáját nem változtatja meg ugyan, de annak a makró
környezetre gyakorolt hatását (nyomás, fizikai munka) igen.
Az információ megváltoztatása a makró környezetre ható munkavégző képességet, "energiát" hozott
létre, vagy szüntetett meg. Ez ellentmondani látszik a kontinuummechanika ismert törvényeinek, de ez
a látszólagos ütközés abból adódik, hogy a kvantáló események hatása rejtve marad a folytonosságot
feltételező szemlélő számára. A kiindulási pontok nem azonosak. Ma már közismert, hogy az anyagi
világunkban nem található folytonos anyag, vagy folytonos változás. Csak diszkrét anyagot és kvantáló
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események sorozatát találhatjuk. Ezek reális értelmezéséhez már nem felelnek meg a folytonossági és
ekvipartíciós elméletek.
Az információt is magába foglaló konzisztens téridő szerinti reális leírás a jövőben elkerülhetetlen lesz.
Fentiekből egyenesen következik, hogy anyag nem létezhet információ nélkül! Az információ
valahogyan, valamikor bekerült az anyagi rendszerbe, és megörököltük. Ha most így működik az ismert
világunk, akkor a kezdetétől fogva így kell működnie.
Az információ sajátosságaiból - többek között - az is következik, hogy nincs minden esetben szükség külső
energiaközlésre, munkavégzésre ahhoz, hogy a környezetünket, vagy testünket reálisan változtassuk, vagy
változtatni akarjuk. Az információ lehet egyszerű, amely a kreatív szinten értelmezhető, de lehet összetett is,
amely az emberi értelmen túl a teremtői szóig, más szóval, Igéig 12 terjed. Ha az anyagi világunk sem létezhet
információ átadás nélkül, akkor miért pont a Teremtő információközlését akarnánk kizárni? Ha van ilyen,
akkor nyoma is van, csak fel kell ismernünk.
Egy 2000 évvel ezelőtti interpretáció arról közöl információt, hogy a teremtő Ige (kinyilatkoztatás,
információ) akár közvetlen fizikai változásokat is létrehozhat az anyagi világban, sőt bárhol és bármekkora
hatást gyakorolhat az általunk ismert anyagon és információn anélkül, hogy "energetikai probléma" adódna.
Sokunk számára ez a közlés az igazán izgalmas interpretáció a világunkról és az identitásunkról, és nem a
koppenhágai13, amely a kvantummechanika titokzatosként (misztikusként) jegyzett kor-szerű alapelmélete.
A 2000 éves János evangéliuma 1.1-18 interpretáció:
"1Kezdetben
2Ő

volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

kezdetben Istennél volt.

3Minden
4Benne

általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

5A világosság
6Megjelent
7Ő

egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János.

tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.

8Nem
9Az

ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról.

Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.

10A világban
11a

a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.

volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:

saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.

12Akik

pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazoknak, akik hisznek az ő nevében,
13akik

nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

14Az

Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,
telve kegyelemmel és igazsággal.
15János

bizonyságot tett róla, és azt hirdette: Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, nagyobb
nálam, mert előbb volt, mint én.
16Mi

pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.

12 https://szentiras.hu/SZIT/Jn1. 1-18.
13 Székely László, Interpretációk a fizikában, real.mtak.hu/8586/7/Szekely-Laszlo-Interpretaciók-a-fizikában.pdf P9.
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17Mert

a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el.

18Istent

soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. "

A kreatív identitásunk megismerése nem akadályoz meg abban, hogy folytassuk a fizikával kapcsolatos
munkánkat, sőt, inkább segít az igazság keresésében 14, és segít a "titokzatosnak" tartott dolgok felfedésében.
A titokzatosság és misztika időnként a természettudományokban is tetten érhető, mivel emberek művelik,
akik gyakran az ismeretlent csak úgy tudják, vagy akarják elviselni, ha beleképzelnek, belelátnak valamilyen
pozitív, vagy éppen negatív megerősítést adó fikciót.
A kreatív fizika művelése közben nincs szükségünk fantom megerősítésekre, misztikára, vagy
titokzatos összefonódásokra, mert az igazságszeretet kimeríthetetlen forrás mind a megismerési
folyamataink, mind a személyes életünk számára. Észrevehetjük, hogy az anyagi, szellemi és lelki
világunkat az információ konzisztensen kapcsolja össze.
Ezen áttekintés után, a fizikai hatások leírásában szerepet játszó, egyszerű információra összpontosítunk.

14 Dr.Kazai Anita, medicalonline.hu/tudomany/cikk/letezik_e_valosag__es_ha_igen__mi_az
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3.

SÖTÉT ANYAG, AMI NEM IS OLYAN SÖTÉT

A "sötét"15 jelzőt azért adták az ismeretlen anyagnak, mert a kozmikus jelenségek alapján feltételezhető a
léte, de eddig nem sikerült érzékelni, vagy adott helyhez kötni. Az elterjedten alkalmazott kontinuumelmélet
a molekulák, atomok kvantáló energiaátadó folyamatait leegyszerűsíti, redukálja folyamatos hatássá. A
redukció eredménye az az ellentmondás, hogy a folytonossági elv szerint egy adott térrészben lévő összes
molekulának egyszerre kellene a környezetéhez, vagy egy érzékelőhöz ütköznie. Mégsem így van a
valóságban.
Az ütközések szünetében a gázmolekulák rendelkeznek ugyan mozgási energiával, de arról a
környezetüknek addig nincs "tudomása", amíg a következő ütközés be nem következik. Az adott térben
jelen vannak a nyugalmi tömeggel rendelkező molekulák, de azok egy részének mozgási energiája
átmenetileg hatástalan marad. Azt is mondhatjuk, hogy a tömegük nem hiányzik a leltárból, csak a
kontinuum-alapú elmélet nem látja teljes egészében.
A kontinuummechanika az impulzusmegmaradás tétele 16 alapján a "kis sebességeknél" a tehetetlen tömeget
és az elméleti nyugalmi, vagy passzív gravitáló tömeget egyenlőnek, esetenként azonosnak veszi:
F=m dv/dt. A dinamikai hatások számítása a tehetetlen tömegre alapul, amely az önálló dimenziókat,
mezőket és folytonos-energia definíciót használó relativitáselméletnél 17 is megmaradt.
Ezen a ponton érhető tetten a folytonossági elméletek egyik legjelentősebb hibája: a tehetetlen tömeg
és a nyugalmi tömeg összefüggésének18 félreértelmezése.
A molekulák nyugalmi tömege az ütközésektől függetlenül állandóan jelen van az adott fizikai térben, ahol a
tömegvonzás hat rá, szubatomi jelenségeket produkál, vagy a kémiai folyamatokban is megnyilvánul, akár a
molekulák darabszámának, vagy azok vegyértékének megfelelően. Konzisztens téridőben gondolkodva azt
mondhatjuk, hogy a kozmológiában feltételezett dinamikus hatásokhoz képest hiányolt anyag megvan, csak
bújócskázik velünk.
Visszatérve a gázmolekulák ütközésére, az ütközések időtartama és a szabadon rohanás időbeni aránya függ
a molekulák mozgási energiájától, ütközési jellemző hatáskeresztmetszetétől és szabad ütközési távolságától.
Mivel a világegyetem ismert anyagát 99 % -ban a hidrogén és hélium képezi, ezért az atomjaik, molekuláik,
ionjaik mozgására vonatkozó jellemzőket az anyagi világot átszövő, kellően általános szabálynak
tekinthetjük. A világegyetem "sötét" része - kis eltolódással - azonos a láthatóval, ezért a 99%-os hidrogénhélium arányt a "sötét" részre is alkalmazhatjuk.
Fentiekből következik, hogy a sötét anyag helye statisztikailag megegyezik a nem sötét anyag helyével,
de a kapcsolatuk, a kvantálás miatt, csak konzisztens téridős összefüggéssel írható le. Eddig ezért nem
találták meg a kontinuumelv alapján.
Az ütközés folyamata a hatásos, a szabad rohanás pedig a hatástalan rész. A "hatásos / hatástalan" mozgási
energia átlagos arányszámát jelenleg a földi légkörben 1/20 értékre, az ismert univerzum átlagában 1/3
értékre becsüljük, amely a világegyetem tágulása hatására csökken. A fekete lyuk 19 néven ismert
objektumban az arányszám meghaladja a 10 5 értéket. Az ismert világegyetem elvi kezdeti pontjához minél
közelebbi állapotot feltételezünk, az átlagos (hatásos / hatástalan) mozgási energia arányszám a létező
legnagyobb értéket vehette fel.
15
16
17
18
19

taps://scitechdaily.com/is-dark-matter-warm-cold-fuzzy-new-simulations-provide-intriguing-insights/
fizipedia.bme.hu/index.php/Megmaradási_törvények_a_mechanikában
Albert Einstein, A speciális és általános relativitás, Gondolat Budapest, 1973. P. 32.
Albert Einstein, A speciális és általános relativitás, Gondolat Budapest, 1973. P.38.
https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/black-holes
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Eddig főleg az atomok ütközéséről beszéltünk, de a kvantáló hatás lehet égitestek keringéséből adódó
gravitációs erőtér ingadozás, és egyéb pulzáló, hullámzó hatás is. Az ismert űrobjektumok nagy távolsága, és
gyenge kölcsönhatásai miatt helyeztük itt előtérbe a nagyságrendekkel intenzívebb atomos ütközéseket. Azt
feltételezzük, hogy az ütközések során átadott kinetikus energiához képest a kozmikus jelenségek során
átadott energia mértéke nagyságrenddel kisebb, ezért itt elhanyagolhatjuk.
A szubatomi részecskék energiatartalmát és reakcióit azért nem vettük bele külön a sötét anyag becslésébe,
mert azt a tömeg-energia ekvivalencia 20 értelmében a gravitáló tömeg már reprezentálja kötött formában. A
nyugalmi tömeg definíciót is pontosítani érdemes a konzisztens-téridős összefüggések alapján.
Az ismert világegyetem tágulása miatt a hatástalan mozgási energia mértéke növekszik a hatásos rovására,
de a hatásos és a hatástalan mozgási energia és anyag összege állandó. Azt is mondhatjuk, hogy a táguló
világegyetem összességében "sötétedik".
Kimondhatjuk, hogy a sötét anyag fogalom elméleti és mérési hibák következtében született.
Feltételezésének alapja a nyugalmi tömeg és a tehetetlen tömeg tévesen alkalmazott azonossági
hipotézise21 22 23 volt. Ezzel szemben a nyugalmi és tehetetlen tömeg új, konzisztens téridős értelmezése
összekapcsolja a kvantummechanikát a makró szintű fizikával, mert mindkét rendszerben azonosan
használható, ugyanúgy, mint a téridő-operátorok is.
Jelen írásunkban nem kívánunk részletesen állást foglalni a gravitáció jelenségével foglalkozó elméletekkel,
és kísérletekkel kapcsolatban. Azt azonban hangsúlyozzuk, hogy azon elméletek felülvizsgálata szükséges,
amelyek az anyaghalmazok nyugalmi (passzív gravitáló) és tehetetlen tömege azonosságát feltételezik, vagy
felhasználják. Azon elméletek felülvizsgálata is elkerülhetetlen, amelyek a téridőt, és annak görbületét is
kontinuumként kezelik.

20 www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/TomEnOsz.htm
21 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉVKÖNYVEI, TIZENHATODIK KÖTET 1877-1882. BUDAPEST
1884. BR.EÖTVÖS LORÁND P. 60.
22 Szabados B. László, Száz éves az általános relativitáselmélet, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, 2015 január 25.
P. 4.
23 https://fizipedia.bme.hu/index.php/Speciális_relativitáselmélet
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4.

TÉRIDŐ ÉS A VILÁGEGYETEM TÁGULÁSA

A feltételezett "sötét energiát" egyesek összefüggésbe hozzák egyfajta "negatív nyomású"24 energiával,
amely okozója lehet a világegyetem "gyorsuló tágulásának". A téridő elméletünk erre a jelenségre is kínál
reális magyarázatot.
A Világegyetem anyaga jelenleg, a 3. fejezetben, a sötét anyagról leírtak alapján megbecsülve, közel 10 %-os
arányban csillagközi felhőből és közel 90 %-os arányban csillagokból, égitestekből áll. Először a szabadon
mozgó gázmolekulák, atomok, ionok sajátosságait vesszük szemügyre, majd azt követően térünk ki a
sűrűsödött, vagy csomósodott anyaghalmazokra, égitestekre. A legtöbb kozmológiai elmélet azt feltételezi,
hogy az idő előrehaladtával a csillagközi felhő (por, gáz) aránya tovább csökken a csillagok javára, ezért mi
is a csillagközi felhő, mint anyaghalmaz viselkedéséből indulunk ki. A csomósodásokat helyi folyamatokként
kezeljük.
Egy molekula halmazban a statikusnyomás csökkenés nem feltétlenül egy külső erőtér hatása, amely tartós
mozgásállapot-változást okoz, hanem lehet a részegységek ütközési távolsága növekedésének kísérő
jelensége is, amely külső energia befektetése nélkül megvalósul. A jelenség megértéséhez először a halmaz
elemeinek közeledését vesszük szemügyre, mert az közelebb áll a tapasztalatainkhoz.
Amikor valamely külső trigger hatás következtében az adott halmaz átlagos kinetikus energiája, vagyis
részegységeinek sebessége elkezd csökkenni (például kinetikus hőmérséklet csökkenés), akkor kezdetét
veszi egy, a nyomásra vonatkozó pozitív visszacsatolással rendelkező felgerjedési folyamat. A trigger
elmúltával is a lassulás-közeledés-nyomásnövekedés-lassulás-közeledés- folyamat önmagát erősíti a téridőoperátorok szerint. Ezen folyamat ellentettje a nyomás szerinti legerjedés, amikor a trigger (például kinetikus
hőmérséklet emelkedés) múltával is a statikus nyomás folyamatosan csökken, és a gyorsuló részegységek
távolodnak egymástól.
Legerjedéskor az egyensúlyi helyzetből tágulással, gyorsulással, vagy melegítéssel triggerelt halmazban
nyomáscsökkenés-gyorsulás-távolodás-nyomáscsökkenés-gyorsulás-távolodás- folyamat indul be, amely a
(nyomás szempontjából negatív) visszacsatolás miatt ismétlődik addig, amíg külső hatás meg nem
változtatja. A felgerjedést és a legerjedést a billenési pont választja el egymástól, ahol a trigger határozza
meg a változás irányát.
A felgerjedés és legerjedés visszacsatolt, energetikailag zárt, önfenntartó folyamat. Így viselkedik az
ismert Laval fúvóka25 26 is. A Laval fúvókában a szélesedő csőben, a trigger feltételt jelentő, lokális
hangsebesség felett, a molekulák távolodnak egymástól, miközben gyorsulva mozognak annak ellenére,
hogy nincs külső energiaközlés. Ugyanabban a csőben - hangsebesség alatt - a molekulák lassulnak,
közelednek egymáshoz és a statikusnyomás nő.
A kvantáló események sűrűsödése a "csomósodás" irányába hat, míg a kvantáló események ritkulása a tér
gyorsuló kiürülése felé hat. A csomósodás jelensége könnyen összetéveszthető a gravitáció ismert hatásával,
de egy jelentős különbség azért van. A gravitációs gyorsulás és erő, a newtoni értelmezés szerint, a sűrítő
munkával melegíti a molekula halmaz elemeit. Ezzel szemben a konzisztens téridővel leírt sűrűsödés a
nyomásnövekedés mellett kinetikus-hőmérséklet csökkenéssel jár mindaddig, amíg határesetben a
kvantálás meg nem szűnik a fokozott nyomás, vagy egyéb kötődés következtében, ütközési rés nélkül
egymáshoz nyomódott atomok között. Még van egy tényező, amit információhiány miatt nehéz figyelembe
venni. Amennyiben a sűrűsödés közben maghasadás, vagy magfúzió is létrejön a halmaz magjában, akkor
24 P.A.Shaver, L.DiLella, A.Giménez: Astronomy, Cosmology and Fundamental Physics, Springer 2002. P 484.
25 en.citizendium.org/wiki/De-Laval_nozzle
26 www.grc.nasa.gov-WWW/K-12/airplane/nozzled.html
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annak hatásával is számolni kell. Amennyiben a sűrűsödésben a gravitációs erő és/vagy a magfúzió dominál,
akkor a maghőmérséklet magasabb lesz, mint abban az esetben, amikor a kvantáló energia jelenléte
jelentősebb.
Elméletünk szerint, a kialakuló magsűrűség függ a kiinduló halmaz kinetikus hőmérsékletétől is, mégpedig
fordított arányban. Hidegebb halmazból nagyobb statikusnyomású, de kisebb hőmérsékletű mag képződik az
adott halmazméret mellett. Ezt a folyamatot téríti el részben, vagy egészben (robbanáskor) a magfúzió
jelenléte. Az a sejtésünk, hogy a részegységek mozgási energiája átadásával járó kvantáló hatások jelentősen
hozzájárulnak az anyag és energia inhomogenitások kialakulásához és erősödéséhez a makró-nano skálán.
Nem ismerjük a fekete lyuknak nevezett objektumok létrejöttének és működésének sajátosságait, de érdemes
azon elgondolkodni, hogy a gravitációs erőn kívüli, eddig rejtettnek gondolt tényezők között nem szerepel-e
a reális, vagy konzisztens téridőben lejátszódó kvantáló csomósodás, vagy a kiüresedés. Amennyiben a
kvantáló plazmarészecskék olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy a téridőben lejátszódó ütközések már
nem tudnak működni, akkor az ütközési távolság csökkenéséből adódó járulékos statikusnyomás növekedés
is megszűnik a külső rétegek irányából. Ekkor a nagy sűrűségű mag elveszti a nyomástartó burkát, vagy
annak egy részét, és szétrobbanhat, vagy kifújhat a fekete lyuk. A kifúvás a magot átmenetileg stabilizálja.
A robbanáskor a mag, illetve a körülvevő plazma részecskéi, legyőzve a gravitációt, elkezdenek egymástól
(lokális szökési sebességnél gyorsabban) távolodni, amely mozgás statikusnyomás-csökkentő hatású. Így az
egyes héjak a sűrűsödéskor tapasztaltakkal ellentétben, csökkenő statikusnyomást produkálva elősegítik a
további távolodást, amely fokozza a tágulást mindaddig, amíg valamely külső hatás létre nem hoz egy
halmaz részecskéi közötti közeledést, és ezzel járulékos nyomásnövekedést. Ha az új részhalmaz mérete elég
nagy, akkor épülhet új fekete lyuk. Ha kicsi a halmaz, akkor valamilyen égitest is kialakulhat.
Fentiek mellett van még egy problémás terület. Az alkotóelemek "gyorsulása" és a nagy rendszer mozgása
téridőben jelentkező esemény, ezért az önálló idő dimenzióhoz illesztett fizikai térnek gömb-, kúp-, vagy
korong modellje nem lehet konzisztens. A "gyorsulás" definíciója (elmozdulás idő szerinti második
deriváltja) eleve kérdéses, mert az a tér és az idő dimenziók független értelmezését feltételezi, amely nyitott
halmaz esetén nem reális feltételezés. A tágulás, mint energiaátalakító folyamat, a
kontinuummechanikában létező fogalom, de makró és kozmikus méretben csak a redukált rendszerek
és redukcióra alapuló elméletek által létrehozott fiktív, vagy fantom információnak tekinthető.
Fentiek alapján belátható, hogy a konzisztens téridővel leírt kvantáló hatások összessége (ütközés, keringés,
pulzálás, örvénylés...) önmagukban is létrehozhatnak csökkenő statikus nyomásra emlékeztető jelenséget,
amelyhez nem szükséges külső "energiaforrás, erőtér". Az a konzisztens téridőben lejátszódó kvantáló
hatások természetes velejárója a legerjedő ágban. Csak a kontinuumelv - eszközök hiányában - nem tudja
értelmezni, ezért volt szükség egy "fantom" hatásra, a "titokzatos negatív nyomásra".
A legerjedés és felgerjedés váltakozása pulzálást is eredményezhet, ha egy külső hatás, például kozmikus
erőtér hatása, vagy magfúzió fokozottan érvényesül. Az is lehet, hogy a folyamatba bevont részelemek
korlátozott mennyisége hozza el a telítődési pontot.
Challenge-ként felteszünk két furcsa kérdést: Valaki meg tudja mondani, hogy a gravitációs erőhatás és a
konzisztens téridőben tapasztalt kvantáló nyomás-felgerjedés hatása helyettesítheti-e a másikat? A válaszhoz
érdemes mérlegelni a molekuláris taszítóerő távolságfüggését és a tömegvonzás távolságfüggését.
Ha a felgerjedés és a legerjedés az elektromágneses hullám terjedési sebességének töredékével halad előre a
halmazban, akkor az esetlegesen tehetetlenséggel rendelkező, Bohr-féle atommodell szerinti nyugalmi tömeg
jelenlétét bizonyítja?
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5.

TÉRIDŐ A KVANTUMELMÉLETBEN

A szakirodalomban olvasható olyan értelmezése is a kvantumelméletnek, miszerint egy esemény nem is
létezik addig, amíg a megfigyelő nem tud róla, nem észleli. Erre csak annyit mondhatunk, hogy ha a
kvantumelmélet híres alkotói azt eleve nem-realistának definiálták, akkor egy jelenség utólag, a
megfigyelőben lejátszódó gondolattól miért kerül át a reális események közé? Fikciók sorozata egy
szubjektív felismeréstől hogyan lényegül át realitássá? Ha a megfigyelő elfelejti, akkor meg újra eltűnik? Ha
egy másik megfigyelő észleli ugyanazt, akkor megduplázódik a realitás? Így nagy az esélye a párhuzamos
fiktív világok építgetésének. Mi történik, ha a megfigyelő téved?
Ha a világ realitását a megfigyelő létéhez, vagy szellemi képességeihez kötjük, akkor az értelmes ember
megjelenése előtt nem létezhetett volna univerzum, aminek ő is része. A világegyetem teremtett voltát sokan
elutasítják, de a kicsiben teremtgető kvantum megfigyelőt miért nem furcsállják?
Ezt a gondolatmenetet megfordítva sem juthatunk messzire, mert a világegyetem 99 %-át kitevő hidrogén és
hélium atomok, ionok sokaságából - információ híján - sosem állt volna össze a ma ismert Világegyetem.
Mikor és hogyan társult a részelemekhez az információ, amely azóta is terjed és hat?
A relativitáselméletek tartalmazzák az idő dimenziót, amely időfüggő mennyiségek leírását teszi lehetővé
valamilyen fiktív téridő-függés alapján. Ez a téridő-kontinuum definíció nem egyeztethető össze a
kvantummechanika rendszerével, ezért valamit tenni kellett! Megjelent számtalan elmélet, amelyek az
egymásnak ellentmondó álláspontokat valamilyen idővel, vagy téridővel kapcsolatos elmélettel igyekeznek
közös nevezőre hozni27. Ilyen elmélet például: információbitek bevezetése, a táguló, vagy fölfúvódó
Univerzum, extra dimenziók, idődilatáció, Doppler Shift, kvantum-összefonódás, mezőegyenletek,
határozatlansági relációk, téridő görbület, kozmológiai állandó, metrikus tenzor leírása. Ezek megvilágítanak
ugyan egy-egy szűk területet, de nem segítenek azon az alapvető fogyatékosságon, hogy a kvantáló
események konzisztens téridő nélkül nem írhatók le redukciómentesen, és ennek a hibának a korrekciója az
alapoknál kezelendő.
Álláspontunk szerint a konzisztens téridő szemlélet átlép ezen a problémán, mert a megfigyelő
reálisan, a jól leírható téridő-operátorok szerint vesz részt a kölcsönhatásban.
Megszokott módszer szerint az egyes fizikai jelenségeket vizsgáló személy "független bírónak" gondolja
magát, pedig a téridő konzisztens értelmezése alapján beláthatjuk, hogy minden kötöttségtől mentes
szemlélődő csak egy e világon kívül álló személy lehet. Mi emberek és a műszereink nem ilyenek vagyunk.
A Teremtő tudata és tudása, és az ember tudata és tudása nem azonos. Az ember tudata nem bír teremtői
képességgel, időleges és "rész szerint való"28.
Még egy befőttesüvegbe zárt levegőt sem tudunk egy inerciarendszerben - elméletileg szabályszerűen mozgatni, mert a bezárási folyamat átörökít és létrehoz számtalan külső hatást, és az inerciarendszer sem
hozható létre az adott környezetben redukciómentesen, amely környezethez köze volt a bezárt levegőnek,
mivel abból vettük ki. Hova is rögzítsük az inerciarendszer zérus pontját? A zérus pont nem csak egy rajzolt
hely, hanem onnét kiindulva erőt is ki kell tudni fejtenünk. Az erő kvantáló definíciója is érdekes mutatvány
lenne.
Egy ma is nyitott vita vette kezdetét 1925-ben a kvantumelmélet realista, vagy nem-realista voltáról. W.
Heisenberg és később E. Schrödinger felhagyott a kvantumelméletben a realitásra történő törekvéssel, és a
nem-realista álláspont kerekedett felül, melyet N. Bohr is magáévá tett, szemben A. Einsteinnel, aki a
27 real.mtak.hu/61988/1/EPA00011_iskolakultura_1998_02_038-046.pdf
28 Pál apostol Korinthusbeliekhez írt 1. levele 13. fejezet 9. vers
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realizmushoz ragaszkodott29. J. Bellnek az egyenlőtlenség problémájával kapcsolatos korrelációs kísérletei és
azok napjainkban történt megismétlése sem zárták le a vitát.
Viccesen azt is mondhatnánk, hogy egy nem-reális kvantumelvet nem reális egy reális teszttel igazolni.
A relativisztikus "tér-idő kontinuum" ábrázolása sem látszik megoldottnak, mert a gödörmodell és a
húrelméletek látványosak ugyan, de az időfüggés azokban kétszeresen jelen van, ezért nem tekintjük
konzisztens modellnek30. Ez az additivitási hiba a Minkowski-térrel leírt eseményekre is igaz. Lásd a 4.
dimenzió értelmezését: X4=(-1)0,5ct. 31
Ha nem találtuk volna meg kreatívan a gázmolekulák viselkedésén keresztül az új téridő definíciónkat,
akkor logikai úton a közelébe lehetett volna jutni, ha a realista és a nem-realista (tér)elméletek közös
jelenségeit keressük. Ehhez természetesen a tér-idő szokásos definícióit a reális értelmezési
tartományban is meg kellett volna vizsgálni, és pontosítani, meg pontosítani, de ez az indukciós
módszer elég fáradságos lett volna.
Az sem segített, hogy a kvantumelmélet meghatározó személyiségei még biztatták is a követőiket, hogy
bátran válasszák a "termékenyebb" nem-realitás útját.
A konzisztens téridő értelmezés eleget tesz A. Einstein realista elvárásainak ugyanúgy, mint a
tudatosan nem-realistának tartott kvantumelmélet reális eredményeinek.
A. Fine szerint a kvantumfizika meghatározó alakjai (Solvay konferencia 1927.) szinte kiközösítették A.
Einsteint azért, hogy a realista álláspontjával ne akadályozza a fizikusokat a "működő" kvantumelmélet
terjesztésében. "Különösen attól féltek, hogy Einstein realizmusa a legkiválóbb hallgatók következő
nemzedékét tudományos zsákutcába vezeti." Fenti idézet fényében ez az eset tipikus példája "a cél szentesíti
az eszközt" csalásnak. Itt már nem csupán elméletekről, hanem személyekről van szó, vagyis ez hatalmi
játszma, amely Galileo Galilei esetét juttatja eszünkbe: A Föld pedig mozog, és a kvantumelmélet is lehet
reális...
A Lorentz-transzformációban H. Lorentz "kapcsolatot létesít két inerciarendszer között, amelyek egymáshoz
képest X-irányú egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek. A kölcsönös mozgás az X tengely mentén v
sebességgel történik".32 A levezetés szerint a két inerciarendszerben elkülönült események történnek, amely
a konzisztens téridő szerint a valóságban nem lehetséges. Nem véletlen, hogy H. Lorentz a kétféle
rendszeridőt - a cikk szerzője szerint - "nem tudta értelmezni" .
Az ismert világegyetem tágulása miatt "áramló", és egymásra hatást gyakorló objektumok tömege képezi az
anyagi világunkat. Amennyiben a kozmikus anyagot és energiákat és a "nagy rendszert" lokálisan
meghatározott mezőegyenletekből rakjuk össze anélkül, hogy a köztük meglévő kölcsönhatásokat alaposan
tisztáznánk, akkor jutunk olyan helyzetbe, mint A. Einstein az általános relativitáselmélet kozmológiai
állandójával33, amely időről időre változik az újabb felfedezések hatására.
A. Einstein utólag élete legnagyobb tévedésének nevezte 34 a kozmológiai állandót. Azt is mondhatnánk, hogy
a kozmológiai állandó réskitöltő szerepet kapott, és jelenleg is azt a szerepet játssza az egyre szűkülő, de még
mindig jelentős résben.
29 Arthur Fine, Az ösztönös ontológiai szemlélet,
www.tankonytar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_537_Tudomanyfilozofia/ch28.html
30 Sailer Kornél, Bevezetés a kvantummechanikába, Debreceni Egyetem EFT, Debrecen 2002-2008. P.30.
31 A.Einstein, A speciális és általános relativitás, Gondolat Budapest, 1973. P.33
32 https://hu.wikipedia.org/wiki/Lorentz-transzformáció
33 Einstein, Albert (1915.november 25). "Die Feldgleichungen der Gravitation" Sitzungsberichte der Preussischen
Akademie der Wissenschaffen zu Berlin, 844-847.
34 https://hu.wikipedia.org/wiki/Kozmológiai_állandó
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Több, relativitási elvet leíró gondolatkísérlettel is találkozhatunk, ahol a tehetetlen tömeg jellemzőit túl lazán
kezelik. Az egyik ilyen példa szerint nem lehet eldönteni, hogy a világűrben egymással szemben lévő két
űrhajós közül melyik forog és melyik áll, mert mindegyik a másikat látja forogni.
Ebben a relativitáspéldában is a függőségek elszakítása bosszulta meg magát, mert csak úgy nem kerülhetnek
űrhajósok egy üres térbe. Amelyik forog, azt egy energiaátadó folyamattal a környezete megforgatta, amely
környezetnek a másik űrhajós is részeleme, tehát nem egyenértékű a két űrhajós energiaállapota. Amelyik
űrhajós forog, annak a molekuláira más centrifugális erő hat, mint a nem, vagy másképp forgóéra. Ha túl
gyorsan forog az űrhajós, akkor esetleg szét is szakadhat a teste a dinamikus/tehetetlenségi erők hatására,
míg a másik egyben maradhat.
Meg kell állapítanunk, hogy ez a redukcióra alapozott fiktív példa nem támaszthatja alá egy relativitási elv
megalapozottságát, mert önmagában is sántít.
Az áramló gázok állapotjelzői számításához széles körben alkalmazott Rayleigh-függvény, vagy az Eulerféle (mozgás) egyenlet nem adott megfelelő támogatást a matematikai eszközökkel felépítendő
turbinatervező algoritmusunk számára. Ezen probléma gyökere a fent nevezett egyenletek egyik alapköve a
kontinuummechanika ekvipartíció-tétele, amelyről ma már ismeretterjesztő szinten is tudható 35, hogy az
energiaszinteket hibásan, "folytonos közegként" kezeli.
További probléma, hogy a mérnöki gyakorlat a "jelentéktelen" kategóriába sorolja a mai napig azt a fizikai
jelenséget, ahol a csőben áramló, hőleadást végző gáz össznyomása megnő. 36 37
Bár több szakirodalom38 39 közöl számítást az entrópia csökkenést kísérő megállítási nyomás, más néven
össznyomás növekedésről, de - tudomásunk szerint - a turbinák számításába ez a tudás mégsem épült be. Az
elmélet és a tapasztalat közti hézagot a turbinafejlesztők "próbálgatással" töltik ki.
Álláspontunk szerint az entrópiát nem tekinthetjük folytonos függvénynek a gázmolekulák diszkrét
ütközései, valamint az égitestek diszkrét mozgása miatt. Az ekvipartíció-tételre alapuló fajhő és entalpia
jellemzőket azért sem használjuk, mert a gázmolekulák kölcsönhatásban állnak egymással, vagyis a
környezetükkel, így a fajhő és az entalpia definíciók 40 41 42 sem felelnek meg az additivitási szabályoknak 43.

35
36
37
38
39
40
41
42
43

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ekvipartíció-tétel
P. Balachandran (2010) Gas Dynamics for Engineers, 144p. Table 4.1
J. M. Powers (2005) Lecture Notes On Gas Dynamics, University Of Notre Dame 116p.
Lengyel Lajos, Max-Planck-Institut Für Plasmaphysik, BME, ARA 1993. 6.P.2-es pontja
P. Balachandran, Gas Dynamics For Engineers, 152p. PROBLEMS 1.
https://www.engineeringtoolbox.com/heat-capacity-d_338.html
Stephen R. Addison, Heat Capacity, Specific Heat, and Enthalpy, January 22, 2001. faculty.uca.edu
https://.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/enthalpy.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Amagat's_law
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6.

A KREATÍV FIZIKA HATÁSAI

A fent részletezett konzisztens téridő realitását elfogadva számtalan fizikai definíció és elmélet módosítása,
átértelmezése válik lehetővé, illetve szükségessé. Nem a reális jelenségek ismert valóságtartalmával van
probléma, hanem az elméleteinket kell a realitásokhoz igazítani.
Az egyik legfontosabb alapelv az energia megmaradásának elve. Ez tapasztalati tényeken nyugszik ugyan, de
alkalmazása számtalan problémát felvethet. 44 Gyakori hiba, hogy a pontrendszerré, illetve zárt rendszerré
redukált anyag elméleti viselkedéséből vonnak le következtetést a teljes fizikai térre.
A mozgáshoz köthető energia értelmezése és számítása során általában a tehetetlen tömeget tekintjük
alapvető mennyiségnek, és ehhez kapcsoljuk a mozgató erőt, illetve a gyorsulást. Amennyiben az adott
gyorsulásból és a létrehozó erőből indulunk ki, akkor a tehetetlen tömeget kaphatjuk meg eredményül. 45 Ha a
fizikai térben pontszerű objektumokkal és folytonosan meglévő hatásokkal találkoznánk csak, akkor a
tehetetlen és a nyugalmi tömeg azonosságát nem lenne okunk megkérdőjelezni. A molekulák ütközésének
sajátosságaiból azonban levezettük, hogy a hőmozgást végző atomokból álló tehetetlen tömeg és
nyugalmi tömeg azonosnak tekintése egy téves általánosítás, vagy redukció eredménye.
A kreatív fizika nem engedi meg a redukciót. A konzisztens-téridős összefüggések reálisak, ezért a fiktív,
vagy redukált rendszerekkel történő összehasonításakor elsődlegesnek, alapvetőnek tekinthetők. Igaz
ez a tehetetlen tömegre alapozott, tévesen kontinuumnak nevezett energia meghatározására is.
A jelenlegi fizikai elméletek, modellek gyakran numerikus eljárások, empirikus adatok felhasználásával
jöttek létre, amelyeknek jelentős ugyan a gyakorlati hasznuk, de nem tekinthetők konzisztens modellnek. Az
inkonzisztens részelemek lecserélése nem csak elméletileg lenne jelentős, hanem a modellek pontosabbá
tételéhez is hozzájárul. A redukciót tartalmazó elméletek, modellek pontosítása annál bonyolultabbá válik,
minél pontosabb eredményre törekszünk. Ezzel szemben a kreatív fizikában a konzisztens modellek,
elméletek, az egyszerűségük mellett pontos, reális eredményt adnak. A kontinuummechanika ismer
reverzibilis folyamatokat, de a konzisztens téridő szerint ezeknek nincs reális fizikai tartalma, ezért azok
fantom információt alkotnak. Ha az információ elterjedt, azt nem lehet visszafordítani.
Az olyan mondatokról is célszerű leszokni, hogy "vegyünk két független testet", vagy "helyezzük egy
inerciarendszerbe". Ilyenek ugyanis nem léteznek, azok csak az inkonzisztens számítások fiktív, vagy fantom
elemei.
Gyakorlati nehézséget jelenthet, hogy meg kell szokni a konzisztens téridőben való szemlélődést,
műveleteket, de az eredmény kárpótol a betanulási nehézségekért. Örömhír, hogy a legtöbb jelentős
összefüggés továbbra is használható, de csak azok kreatív szintjén, vagyis erősen korlátozottan.
A kvantummechanika már úttörő szerepet játszott abban, hogy a nehezen elképzelhetőt is elfogadta a
szakma és a közönség is, ha az hasznot jelentett számukra. A kreatív fizika téridős gondolkodása ehhez
képest gyerekjáték lesz, ráadásul még a realitás- és igazságérzetünket sem kell feladni, amiért A.
Einstein is hálás lenne.
Időnként unalmasnak, vagy idegesítőnek tűnhet, hogy az inkonzisztens elméleteket, eljárásokat sorozatosan
kritikusan emlegetjük. Ennek az a célja, hogy a megszokott elvek felülvizsgálata fontosságára rámutassunk.
A kifogásolt inkonzisztens elemek konzisztensekkel való lecserélése hosszú folyamat lesz, de megéri.

44 www.kfki.hu/elftterm/kelvin.html
45 A.Einstein, A speciális és általános relativitás, Gondolat Budapest, 1973. P.38
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7.

BÉTA-HATÁS, MINT TÉRIDŐ-OPERÁTOR

Téridő elméletünk gyakorlati alkalmazásaként mutatjuk be a Béta-hatást. Tipikusan olyan jelenség, amely a
kontinuummechanika eszközeivel nehezen megfogható, és csak empirikus tényezőkkel megtámogatva
számolható.46 Számításunk során a turbinában lezajló, a kontinuummechanika által nehézkesen kezelhető
energiaátadó folyamatokat a téridő elméletünk alapján ismertetjük.
A 3. ábrán a Q jelű légáramlás irányában az 1-2 konfuzor, vagy
fúvóka, a 2-3 turbina és a 3-4 diffúzor alkotja az áramcsövet. A
konfuzorban és a diffuzorban lejátszódó adiabatikus folyamatok
során az össznyomás és összhőmérséklet értékek, a külső
energiaközlés hiánya miatt, nem változnak. A konfuzorban
felgyorsult molekulákat a 2-es és 3-as pontok között akciós
turbina fékezi. A P nyíl jelzi a turbina tengelyén fékezéssel
kivett mechanikai munkát. A kivett mechanikai munka forrása a
molekulák mozgási energiájának csökkentése. Az (1) egyenlet a
molekulák mozgási energiáját adja meg:

m

v2 3
= k T
2 2 B

3. ábra: Venturi cső turbinával

(1)

ahol m az átlagos molekula tömege, v az átlagsebessége, kB a Boltzmann állandó és T az abszolút skálán mért
hőmérséklete, ezért mondhatjuk, hogy a kinetikus hőmérséklet változása arányos a molekulák átlagos
mozgási energiájának, vagyis a sebességük négyzetének változásával:

T 3 v 23
=
T 2 v 22

(2)

Bevezetjük a v32/v22 = β sebességnégyzet, vagy mozgási energia változás arányát ahol a kettes index a
turbina rotor belépési pontot, a hármas index a turbina rotor kilépési pontot jelzi. Ismert, hogy a molekulák
átlagos ütközési távolsága az alábbi összefüggéssel számolható. 47 48 Az ütközések nélkül megtett l közepes
szabad úthossz:

l=

k BT
√ 2⋅4 p σ

(3)

ahol p a jellemző statikus nyomás, T a kinetikus hőmérséklet σ a molekulák keresztmetszete (környezeti
levegőnél a szabad ütközési távolság közel 0,006 szerese, ezért az l számításánál itt elhanyagoljuk). 20 oC-os
környezeti levegőben a molekulák kétharmada 6,6 *10-5 mm megtétele után ütközik. A maradék többsége
közel 3*10-4 mm megtétele után ütközik. A (3) összefüggésből kapjuk, hogy a közepes szabad úthossz
változása p=konstans nyomáson egyenesen arányos a kinetikus hőmérséklet változással:

T3 l3
=
T 2 l2

(4)

Mivel a közepes szabad úthossz csökkenési aránya a (2) és (4) összefüggések szerint egyenlő β-val, ezért a
V=4/3π l3 szabad térfogat változása arányos a β3 értékkel:
46 P.Balachandran, Gas dynamics for engineers, PHI Learning New Delhi-110001, 2010. Table 4.1, P152, Problems 1
47 Mean Free Path, Molecular Collisions, Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu. Retrieved 2011-11-08.
48 Dr.Nagy K. (1990/2011) Termodinamika és statisztikus mechanika, Tankönyvkiadó, www.tankonyvtar.hu, ch02s03
és ch02s06
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V3 3
=β
V2

(5)

Adott mennyiségű molekulára vetítve a sűrűség változása fordítottan arányos a térfogat változással:

ρ3 −3
ρ 2 =β

(6)

Mivel a molekulák l ütközési távolsága49 50 β arányban csökkent, ezért β-2 szorosára nőtt az adott egységnyi
nyomott felületnek (falnak) ütköző, és az adott statikus nyomást létrehozó molekulák mennyisége. Az
ütközések gyakorisága egyszerű mozgásegyenlettel számolható:

t=

l
v

(7)

ahol t az ütközések közötti átlagos időtartam, l a szabad ütközési távolság és v a molekula átlagsebessége. Az
adott v=konstans ütközési sebességhez a csökkent távolság esetén arányosan kisebb ütközések közti
időtartam tartozik, amely változás a β négyzetgyökével fordítottan arányos:

t 3 −1/2
=β
t2

(8)

A molekulák β-1/2 -szer gyakrabban ütköznek a többi molekulának, vagy az adott nyomásmérő falnak. A
szabad ütközési távolság, és az ütközések gyakorisága változásával változik a molekulák nyugalmi
tömegéhez, vagy sűrűségéhez viszonyított mozgási energiájának hatásos/hatástalan aránya is, amely makró
méretben már téridőben értelmezhető jelenség.
A molekula mozgási energiája csökkenéséből adódó nyomásváltoztató hatások:
β = kinetikus hőmérséklet-, illetve molekuláris mozgási energia csökkenése tényező, (9)
β -2 = nyomást létrehozó molekulák számának növekedése tényező,

(10)

β -1/2 = ütközések gyakoriságának növekedése tényező.

(11)

Fenti tényezőket összeszorozva a ps2 statikus nyomással kapjuk a fékezéstől létrejött ps3 nyomást:
ps3 = β β-2 β-1/2 ps2 = β -3/2 ps2

(12)

A β -3/2 tényező a béta-hatás, amely a statikusnyomás-változás téridő-operátora.
A mérnöki gyakorlatunkban két lehetőség áll rendelkezésünkre a számítások elvégzéséhez. Amennyiben
ismerjük a molekuláris mozgásienergia-változás, vagy a kinetikushőmérséklet-változás arányát, akkor azok
egyikéből meghatározzuk az aktuális béta-tényezőt. A béta-tényező segítségével meghatározhatjuk a
molekulák makró halmazára érvényes téridő-operátorokat, úgy, mint a statikusnyomás-változás (12), a
térfogatváltozás (5) és a sűrűségváltozás (6) téridő-operátorát.
A másik lehetőség szerint abból indulunk ki, hogy az áramló közegből kivett mozgási energia nagysága
megegyezik a molekulák mozgási energiája megváltozásának összességgel. Ebben az esetben a változás
nagyságával módosítjuk az aránypár kiinduló tényezőjét, és az új aránnyal számolunk tovább.
Kihangsúlyozzuk, hogy általában, a környezeten végzett összes munka nem egyezik meg sem a közegből
kivett mozgási energiával, sem az összegzett molekuláris mozgási energia változással. A hatás csak kreatív
téridőben értelmezhető. A gyakorlatunkban volt olyan turbinaszámítás, ahol az adott molekuláris mozgási
energia változáshoz 3,3 -szoros környezeten végzett összes munka, vagyis makró hatás tartozott.
Visszacsatolt örvénykamra tesztelésekor ennek több, mint kétszeresét mértük a visszacsatolt ágon.
49 Mean Free Path, Molecular Collisions, Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu. Retrieved 2011-11-08.
50 Bohátka S. és Langer G. (2012) Vákuumtechnika, atomki.hu A-M1 1-2-3.pdf 15.p
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8.

ÁRAMLÁS TÉRIDŐBEN

Nyugvó, gáznemű közegben a molekulák, atomok rugalmasan ütközve mozgási energiát adnak át
egymásnak, vagyis a környezetüknek, és viszont. Folyadék esetén a hőmozgást végző részecskéket egyéb
erőhatások is érik, de azok is kvantálnak a relatív mozgás következtében, de ennek sajátosságaira itt nem
térünk ki.
Áramló gáznemű közeg esetén a hőátadás, valamint a közegáramlás gyorsulása, vagy lassulása a nyugalmi
tömeg, vagyis minden jelen lévő részecske energiaállapotának megváltozásával jár. A termodinamikai
változások, különösen a hőközlés után, a hőkiegyenlítődés miatt, az összes molekula mozgási energiája
megváltozik ugyan, de annak csupán bizonyos hányada hat a környezetére az ütközési folyamatok
formájában, amely statikus- és megállításinyomás-változásként is megjelenik. A többi mozgási energia rejtve
marad, mert éppen ütközés nélküli állapotban mozgó molekulák hordozzák. A nyugalmi tömeg és a
tehetetlen tömeg kontinuum alapú összemérése ezért elvi és gyakorlati hibához vezet.
Az Előszóban is jelzett szükséges korrekciót a kontinuummechanika empirikus tényezők felhasználásával
végzi el, amely bonyolult, inkonzisztens egyenletrendszereket eredményez. Az alábbi számpéldát először a
kontinuummechanika eszközeivel, majd a kreatív fizika téridő-operátoraival oldjuk meg.
A 4. ábrán az ideális levegő az 1-es keresztmetszeten beáramlik az áramcsőbe, és a 2-es keresztmetszeten
kiáramlik a környezetbe. A szigeteletlen csőfalat kívülről hűtve E energiát vezetünk ki a környezetbe. A
szakirodalom ilyen esetben51 általában az entrópia52
alapú Rayleigh flow összefüggéseivel számol 53. P.
Balachandran54 mintapéldáját vesszük alapul. A
bemenő légáram sebessége v1=200 m/s, statikus
hőmérséklete Tst1= 300 K, statikus nyomása
pst1=100 kPa és az 1-2 pontok között elvont
energia E=50 kJ/kg. (A hivatkozott számítás
részletezését mellőzzük. )
Eredmények: kimenő sebesség v2 = 0,48 M,
megállítási hőmérséklet csökkenés ΔTo = 49,75 K,
megállítási nyomás növekedés Δpo = 13,02 kPa. Az eredményből látható, hogy ideális esetben, a kiömlés a
beömléshez képest 13 kPa túlnyomással történik. A molekulák kinetikus hőmérsékletének, vagyis mozgási
energiájának csökkentése torlónyomás növekedést okozva végez fizikai munkát a környezet felé.
4. ábra: Szigeteletlen áramcső

A gáztörvényekhez szokott szakember azt gondolhatja, hogy ez egy mérési és elméleti hiba, mert a lehűlt,
tehát mozgási energiát vesztett molekula ütközése kevésbé tudja nyomni a nyomásmérő felületet. Az sem
kompenzálhatná a lassulást - gondolhatnánk - ha az egységnyi felületnek több, "kisebb térfogatra hűlt"
molekula ütközik. Van azonban egy járulékos hatás, amely borítja ezt a konvenciót. Ez a béta-hatás. A fent
számított jelenséget csővezetékek méretezésénél időnként figyelembe veszik, de a turbinák méretezésénél
nem találtuk nyomát, ahol a molekulák mozgási energiáját (kinetikus hőmérsékletét) nem hőelvonással,
hanem fékezéssel csökkentjük. A 4. ábra berendezése gyakorlatilag egy mozgó alkatrész nélküli
nyomásfokozó, amely mégsem külső munkával hajtott kompresszor, és a kiáramló nagyobb nyomású
közegnek még alacsonyabb is a hőmérséklete, mint a bemenő hőmérséklet volt.
51
52
53
54

Jyh-Cherng Shieh, Fundamentals of Fluid Mechanics, National Taiwan University, Chapter 11. P169.
www.britannica.com/science/entropy-physics
www.Imnoerg.com/Flow/rayleigh.php
A P. Balachandran, Gas Dynamics for Engineers, Indian Space Research Organisation, Trivandrum, New Delhi
2010. P 152. Problem 1.
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Alább mutatjuk fenti számpélda téridő-operátorral végzett számításának eredményét. A levezetést az előző
fejezet tartalmazza azzal a különbséggel, hogy ott a kivett energiát nem hőelvonás, hanem turbinával történő
közegáramlás-fékezés útján számoljuk a (2), (5) és (12) egyenletek alapján. A hő kivét, vagy a mechanikai
energia kivét példánkban azonos hatással van az áramló közeg állapotára, kinetikus hőmérsékletére.
A 4. ábrán jelzett számpélda béta-hatással számolt eredménye: v2= 0,34 M, ΔTo= 46,4 K, Δpo=po2 - po1 =
128,1-115=13,1 kPa. Az entalpia alapon végzett számítással egyező trendet találunk. A néhány százalékos
eltérés a kontinuum alapú számítás empirikus tényezőiből, mennyiségeiből adódhat.
A 3. ábra venturi csőbe helyezett turbinát mutat. A turbinalapátok erőhatást fejtenek ki az áramló gázban
mozgó molekulák halmazára. Amikor a lapát kisebb sebességgel halad, mint a felületének ütköző molekulák
átlagsebessége, akkor a sebességkülönbség négyzetével arányos mozgási energia kivét történik a fékezett
turbina tengelyén. A kontinuummechanika szerint a mechanikai munka kivét, illetve bevitel reverzibilisek.
Csupán az áramlási és hőveszteségek miatt nem juthatunk vissza a kezdeti állapotba, ha a turbina után egy
fúvóval visszajuttatjuk a kivett mechanikai munkát az áramló közegbe. A béta-hatás téridő-operátorait
ismerve pontosíthatjuk ezt az alaptételt is, mert elvileg sem létezhet visszafordítható folyamat.
A gázmolekulákat - jellemzően - ütköztetéssel tudjuk mozgásállapotuk megváltoztatására kényszeríteni. A
turbina, vagy kompresszor lapát is csak "taszítani" tudja a molekulákat, "vonni" nem, ezért mind a
gyorsításkor, mind a lassításkor a molekulák közelebb szorulnak egymáshoz, vagyis egymásnak torlódnak a
lapát-mentétől kiterjedően. Ettől a dinamikus erőhatástól a statikusnyomás is növekszik. Ehhez kapcsolódik
az áramlás gyorsításából, vagy lassításából adódó molekuláris mozgási-energia változás okozta megállítási-,
vagy össznyomás változás. A gyakorlatban, amikor a veszteségekkel is számolnunk kell, a lapáttól távolodó
molekulák esetén, torlónyomás csökkenés léphet fel, amely veszteségi folyamat eredményeként a molekulák
ütközése gyengébb, és ritkább lesz, de ez a megfelelő tervezéssel csökkenthető. Ez a veszteség nagy
nyomásnál elfedheti az össznyomás elvi növekedést, ezért a jelenséget gyakran figyelmen kívül hagyják.
Az akciós-turbinás áramláslassítást a molekulák átlagos mozgási energiájának csökkenése, vagyis lassulása
kíséri. A lapát és a gázmolekulák közötti dinamikus erőhatás miatti molekuláris ütközési távolság
csökkenését a térbeli "besűrűsödés" is kíséri, amely az adott felületnek egységnyi idő alatt ütköző, lassult
molekulák számát növeli. A lapát okozta dinamikus hatás következtében előállt statikusnyomás növekedéssel
és a lassult molekulák besűrűsödésének nyomásfokozó együttes hatásával áll szemben a molekulák
lassulásának nyomáscsökkentő hatása. Az elméleti eredmény ideális esetben az össznyomás növekedése.
Amennyiben a turbinával kivett mechanikai munka nagysága megegyezik a 4. ábrán mutatott áramcső falán
át hő formájában kivett energiával, akkor a nyomásnövekedés is azonos lesz, ha a többi paraméter is azonos.
Turbókompresszorral, vagy fúvóval létrehozott áramlásgyorsítás esetén a statikusnyomás növekedés
ugyanúgy létrejön a lapátnak ütköző gáznál, mint azt korábban leírtuk. Ehhez járul a mozgási energia
növeléséből adódó torló-, vagy össznyomás növekedés.
Az áramló gázmolekulák tömegében lezajló folyamatok nem egy pillanatban, vagy helyen, hanem időben és
térben eltolva jelentkeznek, ezért a pontos leírásukat konzisztens téridőben célszerű pontosítani.
Fentiek alapján beláthatjuk, hogy a newtoni-, vagy pontmechanikával szemben, a valóságban a
szubszonikusan áramló molekula halmaz lassítása és gyorsítása nem két reverzibilis folyamat, mert
bármilyen sorrendben ismételjük is meg a lassítást és a gyorsítást, a beavatkozás minden esetben növeli a
közeg statikus és megállítási, vagy össznyomását. Ha egy akciós turbina esetében ezt nem tapasztaljuk a
gyakorlatban, azt az "áramlási és egyéb veszteségek" okozzák. A reakciós turbina folyamata bonyolultabb.
A kontinuummechanika rendszerében leírt "közegsúrlódás", vagy "áramlási veszteség" is jól leírható téridőoperátorokkal. A fal menti reális fékezett áramlás esetén a kinetikus hőmérséklet változás két tényezőből jön
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létre. Az első a külső erő hatására a gázhalmaz kinetikus energiájának egy része rendezetlen (hő) mozgássá
alakul, amely a kinetikus hőmérsékletet növeli, a dinamikus nyomást csökkenti. A másik hatás az álló faltól
kiterjedően csökkent molekuláris ütközési távolsághoz tartozó, téridő-operátorral kifejezhető kinetikushőmérséklet csökkenés, és statikusnyomás növekedés. E két hatás eredője adja a kinetikus hőmérséklet
változást. Pontszerű molekulákat, ideális folyamatot feltételezve e két hatás kioltja egymást. Valós
gázmolekulák esetén számolni kell a molekulák ütközési keresztmetszetével, átlagos szabad ütközési
távolságával, valamint átlagos sebességével is. (meghatározásokat lásd a 3. fejezetben)
Összefoglalva: Az álló fal menti áramlásnak - ideális gázzal, ideális esetben is - van áramlást fékező hatása,
de a béta-hatásnak nevezett téridő-operátorral számolt statikusnyomást növelő, és kinetikus hőmérsékletet
csökkentő hatása semlegesíti. Reális esetben a semlegesítés dinamikus egyensúlyt takar, amely a Reynolds
szám kapcsán ismert lamináris-turbulens átbillenés és a visszabillenés eltérő pontjának magyarázatául is
szolgál. Az áramló molekulák sűrűsödése, illetve a ritkulása, amit fel- és legerjedésnek nevezünk, trigger
elemet igényel, amely meghatározott energialépcsővel rendelkezve indítja be a pozitív visszacsatolást.
Amikor az abszolút nulla kelvin közeli kinetikus hőmérsékleten a hélium hármas számú izotópja átlagos
molekulájának hatásos keresztmetszetét megközelíti a szabad ütközési távolság mérete, akkor alakul ki a
szuperfolyékony állapot55. Itt már nem tapasztalunk belső súrlódást, mérhető viszkozitást. A molekulák szinte
akadálymentesen mozognak, ezért a kvantáló hőmozgásukat rugalmas ütközéssel közelíthetjük.
A hélium-3 lambda-pontja (2,17 K) alatt az edény falán "felfelé mozgó" szuperfolyadék 80-100 atomnyi
vastag rétegében a melegebb fallal érintkező molekulái kezdenek felmelegedni, aminek hatására a közel
szabad hőmozgásra képes molekulákból álló halmaz statikusnyomása csökken molekula ütközésrőlütközésre, ahogyan a kvantáló események kapcsán korábban leírtuk a legerjedés folyamatát. A fallal
érintkező hélium réteget a környezeti gáz a falhoz nyomja, és a kisebb nyomás felé kiszorítja. Így a
szuperfolyékony hélium-3 felkúszik a falon a melegebb térrész irányába, akár a gravitációs vonzással
szemben is. A "falmászás" közben párolgás is történik, amely az elvitt (hő)energiával csökkenti a folyadék
kinetikus hőmérsékletét, és ezzel stabilizálja a közeget mindaddig, amíg van hélium-3, és van csatolt
melegebb környezeti pont.
Hasonló jelenséget tapasztalhatunk a reális gázok fojtott kiáramlása 56 során. Az adott gázra jellemző
inverziós pont (Joule-Thomson szerint, expanzió előtti 1 bar esetén: hélium 51 K, nitrogén 621 K és oxigén
764 K) alatt a nyomáscsökkenést és a sebesség növekedést hőmérséklet csökkenés kíséri. Az inverziós pont
feletti expanziót hőmérséklet emelkedés kíséri.
A fojtásnál a gyorsuló kiáramlást a nyomáscsökkenés hozza létre a fúvókában. A fojtás után a felgyorsult
molekulák tömegének, hatásos ütközési keresztmetszetének, és a szabad ütközési távolságának aránya
határozza meg, hogy a külső mechanikus hatás eredménye kinetikus-hőmérséklet emelkedés, vagy csökkenés
lesz. Az inverziós pont alatt a nyomáscsökkenéstől létrejött kinetikus-hőmérséklet csökkenést a táguláskor
fellépő molekuláris mozgási-energia növekedés nem tudja ellensúlyozni, ezért az eredő hatás a hőmérséklet
csökkenése. Az inverziós pont felett a nyomáscsökkenéstől létrejött kinetikus-hőmérséklet csökkenést a
táguló gázmolekulák mozgási energiája, vagyis magasabb kinetikus hőmérséklete meghaladja, így a bétahatásnak nevezett téridő-operátor szerinti melegedés a meghatározó. (Lásd a 4. fejezetet!)
A kontinuummechanika és a termodinamika által használt kompresszió és expanzió fiktív folyamatokat
jelentenek, mivel csak empirikus mennyiségek (állandó nyomáson, vagy állandó térfogaton vett fajhő,
hőmérséklet-változás és az adiabatikus kitevő) használatával közelíthetik meg a valóságos folyamatokat.
55 Sasvári László, Akvantumfolyadékok csodái, ELTE Fizikai Intézet, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék 2012.
56 fizikaiszemle.hu/archivum/fsz8508/cikkradnai8508.html
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9.

ENERGIA ÁTALAKÍTÓ

Az áramló fluidumok (gázok, folyadékok) fékezésével kinyerhető azok környezetéhez viszonyított mozgási
energiájának jelentős része. Így működnek a szélturbinák, vízturbinák, gőzturbinák. Az elmozduló
felületekre gyakorolt eredő torló nyomás és az elmozdulás sebességének szorzata megadja az egységnyi
felületre érvényes kivett fajlagos teljesítményt. Az energia átalakítónk (ETD = Energy Transformer Device)
ismert elemeket tartalmaz, miközben az
összhatás nem nevezhető szokásosnak.
Az 5. ábrán kísérleti berendezést mutatunk,
ahol a fekete Venturi cső diffúzor oldala
csatlakozik a szívó egységhez. A fúvóka
oldala a szabad levegővel töltődik. A tűkkel
csatlakoztatott, piros zsugorcsővel burkolt
nyomásérzékelők a statikus nyomást mérik a
Venturi cső szűkületében és a diffúzor végén,
a szívott pontnál. Az elektromos hajtású szívó
berendezés (porszívómotor) elindítása után
kialakult nyomásokat a 6. ábrán mutatjuk. A
piros görbe az a nyomás, amely az áramlási
veszteségek legyőzéséhez, és az áramlás
5. ábra: Venturi teszt
fenntartásához létrejött. A fehér görbe a
szűkületben mért statikusnyomás értékét mutatja az idő függvényében a szívó indításától a megállításáig. A
kezdőpont a környezeti levegő 1 baros nyomása. A tesztelt diffúzornál lehet hatékonyabbat is gyártani, de az
átlagos hatásfok esetünkben elegendő.
Az atmoszferikus környezethez képest, a
diffúzor végénél létrehozott 0,13 bar
depresszió hatására a szűkületben 0,63 bar stat.
nyomás volt mérhető, A Bernoulli egyenlet
szerint a 0,13 bar depresszióhoz 156 m/s
áramlási sebesség tartozik. A torokban a 0,37
bar depresszió 274 m/s sebességű áramlást hoz
létre, amely 2742/1562=3,1 -szer nagyobb
mozgási energiát jelent, mint a folyamatot
fenntartó, veszteségeket fedező mozgási
energia. (A sebesség számításához szükséges
szívóponti, torok és külső hőmérsékletet
hőelemmel mértük.) Fenti kísérleti értékek
6. Ábra: piros görbe: szívó stat. nyomás diffúzorban,
fehér görbe: stat. nyomás a szűkületben
megfelelnek az általános gyakorlatnak, 57 mégis
kiemeljük, mert azt bizonyíthatjuk általuk, hogy a szívó által létrehozott mozgási energiánál több, mint
kétszer nagyobb energia származik a molekulák rendezetlen mozgásából. A Venturi cső a rendezetlen
molekulamozgást részben rendezetté alakítja a konfúzorban, vagy fúvókában, amely aztán a diffúzorban
lassulva visszaalakul rendezetlen molekulamozgássá ("potenciális" energiává). Ez az energia mérleg segít
kézzelfoghatóvá tenni az ETD gyakorlati működését.
57 Tamás Lajos, BME, ARA Lecture_Notes_Fluid_Mechanics/3U_resz.pdf
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Ideális esetben, veszteségmentes áramlások esetén, nem lenne problémánk, mert a 4. ábrán bemutatott
össznyomás növekedés a Venturi cső szűkületében elhelyezett akciós turbina által létrehozott entrópia
csökkenés következtében is fellépne. Az adiabatikus és izentropikus fúvókában és diffúzorban az
össznyomás állandó. A turbinán megnövekedett össznyomás pedig elegendő lenne a környezetbe való
visszaömléshez, és az elvi körfolyamat zárásához. Egy mondatban kifejezve: A Venturi csőben felgyorsult
légáramot a szűkületben elhelyezett turbinával kivett energia által úgy tudjuk lassítani, hogy attól az
össznyomása megnő, és túlnyomással áramlik vissza a környezetbe. A tapasztalat szerint azonban, a
kivett munka következtében létrejött össznyomás-növekedés nem fedezi az áramlási veszteségek
nyomásesését, ezért a veszteséget pótolni kell. Azt nem tudjuk kizárni, hogy a jövőben épülhet olyan ETD,
amely kisebb veszteséget produkál, mint az általunk tesztelt példányok, de erre még várni kell.
A szűkülő-bővülő keresztmetszetbe épített turbina számos találmányban is megjelent, de átütő sikerről nem
olvastunk. A WO 2017/103632 okiratban például szerepel a veszteségek legyőzéséhez szükséges áramlásgyorsítást biztosító, a turbinát követő, külön hajtott fúvó egység. Ennél jobb megoldás, amikor egy rotorban
oldjuk meg a gyorsítást és a lassítást is. Ezt a megoldást ismertetjük az alábbiakban. (HU-P1900192)
A 7. ábrán mutatjuk egy ETD metszetét, ahol az áramcső szűkületében speciális gyorsító/lassító rotort
helyeztünk el, amely egy generátor tengelyén rögzítve fékezőmunka kivételére alkalmas. Az egyenes nyilak
a levegő áramlását, az ívelt nyíl a rotor forgását szemlélteti. A félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk,
hogy az ETD nem szélturbina. A beáramlás a nyugvó környezeti levegőből történik az álló fúvókába. A
működés lehetséges ellenszélben haladva is, de az nem szükséges feltétel.

7. Ábra: ETD metszete
A molekuláknak a turbinalapátra merőleges irányú rendezett mozgását szűkülő-bővülő keresztmetszetű
áramcsővel hozzuk létre, amelyen a levegő felgyorsulva, majd lassulva áramlik keresztül. Az álló
lapátozással ellátott szűkülő keresztmetszetben a molekulák egyirányú áramlását a molekulák ütközésekor
átadott mozgási energia hozza létre. Az adiabatikus folyamat leírására a szokásos (összenyomható közegre)
Bernoulli egyenletet alkalmazzuk. Azt is mondhatjuk, hogy a környezet, az alacsonyabb statikus nyomású,
ezért ütközésekben szegény torok felé feltöltési munkát végezve, belökdösi a gyorsulva áramló molekulákat.
Egy jól méretezett szűkülő-bővülő keresztmetszetű áramcső effektív hatásfoka elérheti a 90 %-ot. A rotor
lapátozásán történő áramlás veszteségét 15 % -ra becsülve adódik, hogy az áramló gáznemű közeg mozgási
energiáját 25 %-kal külső forrásból növelnünk kell ahhoz, hogy az áramlás fenntartható legyen.
A generátort indítómotorként használva hozzuk létre az áramlást. Állandósult üzemben az adiabatikus fúvóka
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(konfuzor) bemenetén át az 1,0 bar össznyomású, 25 oC összhőmérsékletű környezeti levegő 33 m/s
sebességgel áramlik az ETD-be. A fúvóka két vége közötti 0,6 -os nyomásarány hatására a levegő 287 m/s
sebességre gyorsul, amely mozgási energiát tekintjük 100%-nak.
A fúvókát követő rotoron elhelyezett fúvó-lapátozás a fúvóka felé depressziót, maga után 0,25 bar nagyságú
dinamikus-nyomás növekedést okoz. Ez a közbeiktatott nyomáslépcső segíti elérni a fúvóka kimeneténél
lévő 0,6 bar statikus nyomást is. Az össznyomás növekedés fedezetet nyújt az áramlási veszteségekből adódó
nyomásesés kompenzálásához. A fúvó által 25 %-kal növelt mozgási energia következtében az áramlási
sebesség 321 m/s -ra növekedett. Ez a 125 %-os mozgási energia kerül a rotoron kialakított 50%-os effektív
hatásfokú turbina-lapátozásra, ahonnét 227 m/s sebességgel, vagyis 125 *0,5=62,5 % mozgási energiával
távozik, és később a diffúzoron keresztül 1,01 ~ 1,05 bar össznyomással és -31 oC összhőmérséklettel lép ki
az 1,00 baros környezetbe. (Példánkban a 25%-os áramlási veszteséget a turbina kimenetére és a diffúzorra
koncentráljuk - az egyszerűség érdekében, mert az össznyomás növelése elvileg bárhol elvégezhető.)
A rotor turbina-lapátozásába lépő közeg 125 *0,5=62,5 % -a vehető ki mechanikus hajtásként, de ennek egy
részét (25%) vissza kell forgatni a fúvó hajtására. Ez a visszaforgatás pozitív visszacsatolást valósít meg. A
generátoron keresztül kivezethető hajtás = 125*0,5-25=37,5 %.
A környezeti levegő által a fúvókában végzett gyorsítási-feltöltési munkával (közeg 100% mozgási
energiája) a mechanikai munkaként kinyert 37,5% energia és a 62,5% maradék energia tart egyensúlyt. Ez az
energiamérleg kielégíti az anyag- és energiamegmaradási törvényeket.
A kiömlés, és ezzel a körfolyamat záródásának feltétele, hogy a kilépő munkaközeg össznyomása nagyobb
legyen, mint a környezet (statikus) nyomása. Ez a kritérium, a fúvó-lapátozás által történt össznyomás
emelés miatt, a veszteségek mellett is teljesül, így a körfolyamat fenntartható. Amikor az áramlási sebesség
harmadik hatványával arányos hasznos teljesítmény meghaladja az áramlási sebesség második hatványával
arányos veszteségeket, akkor a rotor - a pozitív visszacsatolás miatt - felpörög az üresjárati fordulatszámra,
ahonnét visszaterhelhető a generátoron keresztül. A fúvókában kialakuló lokális hangsebesség korlátozza a
tömegáramot és ezzel a maximális kivehető teljesítmény, valamint az üresjárati fordulatszám értékét.
A kiömlő közeg sűrűsége nagyobb, hőmérséklete kisebb, mint a beömlő volt. A kitolási munka kisebb, mint a
feltöltési munka volt. A térfogati munkák és a hőenergia tartalom különbségei adják a kivett mechanikus
munkát.
Fentiekből látható, hogy a kontinuummechanika összefüggéseivel is értelmezhető az ETD működése, de a
részletes méretezéshez célszerű a téridő-operátorok használata. A méretezéshez szükséges nyomás, sűrűség,
és keresztmetszet értékeket a béta-hatás össszefüggéseivel számoljuk.
A félreértések elkerülése végett: Az ETD nem egy-hőtartályos gép. Az energiaforrás nem "titokzatos". Az
ETD a napsugárzás által melegített levegőben tárolt molekuláris mozgási energiát hasznosítja a molekulák
rendezett fékezése útján. A folyamatban nincs hatásos hőátadó felület, hűtés, vagy melegítés, csak
molekuláris szintű mozgási energia bevitel és kivezetés. Van energia hordozó beáramlás és feltöltő munka,
energia hordozó kiáramlás és kitolási munka, és van mechanikus hajtás kivét, amelyek együttesen kielégítik
az erőgép kritériumát. A teljesítmény növelésnek nincs elvi határa. A 10 MW-os elméleti teljesítményhez
1,3 m átmérőjű 3000 1/min névleges fordulatszámú axiális visszacsatolt turbina szükséges.
A Nap által melegített levegő időben és térben korlátlanul elérhető energiaforrás, akár mobil, akár
stabil kiépítés esetén. Külön tárolni, szállítani sem kell. A környezetet nem szennyezi az ETD
működése. A kiáramló hideg levegő elvezetése igényel odafigyelést. A globális felmelegedéshez nem járul
hozzá. Nem használ fosszilis tüzelőanyagot. Nem tűzveszélyes. Egyszerű és olcsó.
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10. HŐ ÉS ENERGIA
Az energia fogalmat először Arisztotelész alkalmazta a "változásra való képesség"58 kifejezésére, majd I.
Newton a kinetikus energia és a potenciális energia szemléltetésére használta. A hő mozgató erejét, vagy
általánosítva az energia megmaradás elvét 1846-ban J. P. Joule, majd 1850-ben R. Clausius írta le 59 a ma
ismert formában. Az 1860-as 70-es években többek között J. C. Maxwell, L. Boltzmann, R. Clausius és W.
J. M. Rankine atomok mozgására vonatkozó munkája során bebizonyosodott, hogy "a termodinamika
második főtételének értelmezése - különösen irreverzibilis folyamatok esetén - tisztán mechanikai elvek
segítségével nem lehetséges"60.
A hő(energia) szemléltetésére R. Clausius 1865-ben vezette be az entrópia fogalmát 61, amely alapján a
termodinamika első két főtételét a következőképpen fogalmazta meg: "az univerzum energiája állandó" és
"az univerzum entrópiája a maximumra törekszik". Ebből a kijelentésből következne a "hőhalál víziója", de
arról tudható, hogy a zárt, magára hagyott rendszer viselkedéséből tévesen következtet az univerzum
egészére. Az elvi hibát a gyakorlattal való ütközés felfedte, de annak korrekciójáról és a rendezetlenséghez
való viszonyáról szóló vita máig tart.
Az entrópia változásának egyik általánosan használt (reverzibilis) definíciója a ΔS=ΔQ/T (adott T abszolút
hőmérséklethez tartozó ΔQ hőenergia változás), mértékegysége a J/K62. Ha figyelembe vesszük, hogy a J
mértékegység energiát jelez, amely a molekulák hőmozgásából adódó mozgási energiával arányos, valamint
a kelvinben mért kinetikus hőmérséklet is a molekulák mozgási energiájával arányos 63, akkor a
mértékegységek behelyettesítése és az egyszerűsítés végrehajtása után mértékegység nélküli mennyiséghez
jutunk. Ezt az eredményt az entrópia változás J/K mértékegységéhez hasonlítva láthatjuk, hogy az értelmezés
valahol inkonzisztens.
A fenti elméletek a hőt, mint az energia egyik megjelenési formáját, kontinuumként kezelik, ami eleve
kizárja a kvantálva mozgó molekulák valós energiaátadó folyamatainak leírását. A valóságos hatások
folyamatossá egyszerűsítése, redukálása segített ugyan a műszaki feladatok numerikus megoldásában, de az
elméleti összefüggések továbbra is rejtve maradtak. A gyakorlat a fajhő alkalmazásával numerikusan kezeli
ezt a jelenséget anélkül, hogy konzisztens magyarázatot adna.
A hőátadás a nyugalmi tömeg, vagyis minden jelen lévő részecske energiaállapotának megváltozásával jár. A
termodinamikai folyamatok során átadott molekuláris mozgási energia egy része rejtve marad a hőközlés
után, mert a hőkiegyenlítődés miatt az összes molekula mozgási energiája megváltozik ugyan, de annak
csupán bizonyos hányada hat a környezetére az ütközési folyamatok során. A többi mozgási energia rejtve
marad, mert éppen ütközés nélküli állapotban mozgó molekulák hordozzák. A hatásos és hatástalan
molekulák időről-időre cserélődnek.
Gázmolekulák esetén az ütközések időtartama és a szabadon rohanás időbeni aránya függ a molekulák
mozgási energiájától, ütközési jellemző hatáskeresztmetszetétől és szabad ütközési távolságától. Amikor egy
termodinamikai folyamat jellemzőit számoljuk, akkor a közölt hőt, amely a részecskék nyugalmi tömegét
"melegíti", állítjuk szembe a nyomásváltozással, amely a részecskék tehetetlen tömegéhez tartozó, a
nyomásérzékelő lapjának ütköző mozgási energiával arányos. Nem véletlen, hogy korrekciós tényezőkre is
szükség van a számításhoz. Ezek azonban a kontinuum elméletben nem konzisztens mennyiségek, hanem
elvileg alá nem támasztott empirikus értékek.
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Fentiek alapján belátható, hogy az összes érintett atom, vagy molekula mozgási energiájának változása csak
konzisztens téridős64 összefüggéssel írható le a kvantáló hatások miatt.
A folyadékban, vagy szilárd anyagban "hőmozgást végző" részecskék a számtalan potenciális kötődésből
adódó erőhatás miatt kevésbé mozgékonyak, mint a gázban. A kisebb molekuláris ütközési távolságok miatt
megnőne ugyan a környezetre gyakorolt kvantált hatás, de az újabb kötöttségek, erőhatások ezzel ellenkező
hatást fejtenek ki. Az eredő hatás általában az, hogy minél több, vagy erősebb a kötöttség, annál több a rejtett
hő, vagyis a belső tárolt energia.
Ugyanaz a molekuláris mozgási energia, vagy a mozgó részre ható potenciálos erőtér más hatást, például
más nyomást, vagy fizikai munkát fejt ki a környezetére, ha időben gyakrabban, vagy éppen ritkábban
ismétlődik az esemény. Az entrópia változás ezért nem képezheti le konzisztensen sem a fajlagos energia
változását, sem a rendezetlenség fokát. Ezért sem valósulhat meg a korábban elgondolt kozmikus
"hőhalál".
A nyomásváltozást részletesebben a 9. fejezet számpéldája mutatja, ahol az entalpia 65 alapú termodinamikai
számítás eredményét és a kreatív fizika téridő-operátoraival számolt eredményt hasonlítjuk össze nyitott
rendszerben történő áramlás során. További számpélda elérhető: Energy Transformer Devices66 cikkben.
Az empirikus tényezőkkel kiegészített entrópia, entalpia, állandó nyomáson és állandó térfogaton vett fajhő,
nyomás és hőmérséklet változások számításához képest a téridő-operátoros nyomás-, hőmérséklet- és
sűrűségváltozás számítása egyszerűbb, mégis pontos és konzisztens eredményt ad.

64 https://www.researchgate.net/publication/335392263_CREATIVE_PHYSICS, Ch. 2.
65 www.britannica.com/science/enthalpy
66 www.researchgate.net/publication/295919756_Energy_Transformer_Device, P.2.
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11. MERRE TOVÁBB, KREATÍV FIZIKA ?
A fizika és kapcsolt tudományterületei rendelkeznek olyan alkotóelemekkel, amelyek a kreatív fizika
lehetőségeit használva, a korábbiaknál jobban leírhatók, számolhatók, modellezhetők. A fent említetteken
kívül, a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány érintett területet:
Molekuláris kémia, biológia, megmaradási tételek hatóköre, információ szerepe, terjedése
Mágnesség, elektromágneses jelenségek, lokális és távoli hatások leírása
Gázmolekulák, atomok ionizációja, fotonok keletkezése, elnyelése
Kontinuumok mechanikája, hullámmozgás energiamérlegének korrekciója
Klímamodellek, meteorológiai modellek, előrejelzések, nyitott és zárt rendszerek dinamikája
Kvantumelmélet, kvantummechanika konzisztens összefüggései, modelljei
Asztrofizikai folyamatoknak, az információ és a hatás terjedésének konzisztens modellezése
Térelméletek, tér-idő-mozgás modellek korrekciója a konzisztens téridő segítségével
Tömeg - energia ekvivalencia értelmezése konzisztens téridőben
Örvények, örvénykamrák méretezése, visszacsatolt örvénykamrák, hullámok számítása
Kézenfekvő a kérdés, hogy miért éppen az atomok, molekulák mozgási energiáját választottuk
alapmennyiségnek. Miért nem az ismert fizikai alapmennyiségekre építkezünk? Először is azért, mert ez a
"váratlan ajándék" mindent vitt. Ez lett a modell a többi kvantáló esemény értékelése számára. Másodsorban,
azért mert a Világegyetem több, mint 99 %-ánál a molekuláris mozgási energia átadása önmagában is
értelmezhető hatás, és a természettudományok számos területén azonos módon értelmezhető. Harmadsorban,
a konzisztens volta mellett könnyen elképzelhető, magyarázható, tesztelhető és számolható.
A tapasztalati úton felállított és validált anyag- és energiamegmaradási elveknek nem mond ellent. Nem
igényel etalont, ezért bárhol teljes-értékűen felhasználható. A kreatív téridő szerint értelmezhető, ezért nem
szükséges inkonzisztens levezetéseket alkalmazni, külön térben és időben ábrázolni. Téridő-operátorok
felhasználásával modellezhető mind a hatása, mind az információ tovaterjedése. Matematikai leírása
konzisztensen lehetséges. Részelemeiben ismert jelenség, csak az összhatásának leírása jelent újdonságot.
A molekuláris szintű mozgási energia téridősen összegezhető a kozmikus méretekig. Szubatomi részecskék
esetén a bonyolult és erős kölcsönhatások miatt nehezebb különválasztani a kreatív szinteket, de a kvantálás
miatt a konzisztens téridős megközelítés ott is használható.
Az információ a kreatív fizika szerint nem egy elvont, hatástalan rekord, hanem a tényleges folyamatok
hatásos része. Az információ alkotó része a kialakult fizikai térnek, és a jövőbeni történések kiindulópontja,
amely téridő-operátorok által leírható módon fejti ki hatását.
Aki ismeri egy halmaz folyamatait, az következtethet a múltjára és jövőjére. Ha az anyagi részecskékhez,
részekhez társított információt egy sajátos memóriának, az anyagi részeket pedig processzornak tekintjük,
akkor kirajzolódik előttünk egy világméretű számítógép, amely kompatibilisnek tűnik a 2. fejezetben
mutatott 2000 éves interpretációval, mint operációs rendszerrel. A program elkészítése emberfeletti
teljesítmény lehetett! Ráadásul ez a program nem csak fut, hanem a processzort is módosítja az igények
szerint. Ki lehet a rendszergazda, és milyen a kezelői felület? Hogyan viszonyulhatunk hozzá? Ha már
programról beszélünk, akkor ki nyomta meg a START gombot, és ki fogja megnyomni a STOP gombot?
Ezekre a kérdésekre mindenki a maga meggyőződése, világlátása szerint fog válaszolni, mert ez is belefér a
programba.
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12. ENGLISH SUMMARY
The well known continuum theory reduces or simplifies the quantized effects into a continuum. This
reduction generates a conflict, because it is impossible for all of the molecules to collide with each other or
the detector surface at the same time but we often neglect this fact and calculate the energy and mass as a
continuum. The result of this negligence is that the base units like density, inertial mass, pressure, impulse,
temperature and heat capacity become inconsistent. We define a consistent spacetime and theory for
calculating real mass and energy in both cosmic and quantum areas.
99 % of the known Universe consist of Hydrogen and Helium that's why we call their effects universal and
dominant. Atoms and molecules move and collide with each other and exchange motion energy. Molecules
have their motion energy between collisions as well but it is hidden from their ambiance until the next
collision occurs. The motion energy can be temporarily inactive but the gravitational mass 67 of the molecules
is permanently present in the physical space. The only problem is that continuum physics can't see or detect
all the motion energy and the inertial mass at the same time. Both the continuum physics68 and general
relativity69 state that you can't differentiate between inertial and gravitational mass. In this case the energy
transport processes are described based on inertial mass on a continuum basis 70 instead of gravitational mass.
Motion energy becomes active or inactive periodically. The inertial mass of the molecule also becomes
active or inactive periodically, while the gravitational mass doesn't change. This difference explains the
strongest limitation of the continuum theory.
A detectable molecule collision process is about 20 times shorter than the running time of molecules between
collisions in the ambient air near the ground. Our instruments can detect the collision phase by the molecules'
inertial mass, but there isn't any information about the freely running molecules - from which there are 20
times more of - until they collide again with each other or a detector. These temporarily freely running
molecules dynamically form the dark matter and dark energy which do exist, but they play hide-and-seek
with us. The visible/dark ratio is about 1/20 for ambient air near the ground and about 1/3 for all of the
Universe. The ratio is getting lower by the Universe's expansion. This ratio is higher than 10 5 in a black
hole71. The ratio was maximal at the theoretical beginning of the known universe. The visible/dark ratio
needs a new space-time definition, because the effect of the collisions on the ambiance is defined by the
frequency of the collisions as well. Space and time can't be independent dimensions anymore. We defined a
new Consistent Spacetime which is usable for both quantum mechanics and theory of relativity. This native
spacetime isn't a continuum.
The expansion of the Universe decreases the visible/dark ratio. The Universe is "getting darker", but the sum
of the visible and the dark matter is constant. Some of the universe expansion theories explain the
acceleration with the "negative pressure" 72 effect caused by "dark energy". Our Consistent Spacetime theory
gives a real solution. When periodically moving objects: stars, molecules or atoms move with higher
velocity, static pressure decreases and the free distance between collisions increases 73 at the same time. The
relative decrease in static pressure seems like a depression from a continual reference frame 74. It is not
necessary to use mystic dark energy to explain this relative depression. This pressure reduction has analogy
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to static pressure in de Laval nozzle and to the superfluid helium 3.
The origin of the dark matter or dark energy are based on some mistakes of theories which stated the
equivalence of the inertial and (passive) gravitational mass for the entire Universe. Gas molecules collide
with each other at different points in time. Their visible and detectable inertial mass is less than their
(passive) gravitational mass. Most of the theories calculate the mass and energy transports with the visible
inertial mass only. They can't analyze the internal periodical energy transports because the continuum theory
can't differentiate between permanent and temporary molecular effects.
The location of the dark matter and the location of the visible matter are the same. The molecules are the
same, but their relationship is definable only with the new Consistent Spacetime.
We can calculate the real inertial mass using the Consistent Spacetime and its operators applicable to both
quantum mechanics and macro physics (or general relativity). Consistent Spacetime is native and real in all
cases. Using the Consistent Spacetime we can define Spacetime-operator which describes some physical
parameters and information on a suitable Creative Layer while no additional modification or factor is
required. Spacetime-operators permeate all of the Universe - collision by collision or by quantifying energy and connect all materials and space. There isn't any independent object or part in the Universe including
quantum and subatomic parts. There isn't any material without information of the quantization process
inside.
Creative Physics defines several Creative Layers with Spacetime-operators which are applicable for
consistent modeling and calculations. Creative Physics meets the real requirements of both quantum
mechanics and theory of relativity which capability connects them in to one theory.
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