
 

 

 

Pane Klimánek, i toto co říkáte je špatně. Neutrino reaguje s neutronem dvěma způsoby, tedy tak, že 

vzniká buď elektron nebo mion a vždy k tomu plus ( ! ) proton. Takže : 

a) při slabé interakci neutronu s neutrinem mionovým vzniká proton a mion 

b) při  interakci elektronového neutrina s neutronem vzniká elektron a proton.  

Opravte si to. 

Já jsem sice analfabet, ale to co říkám dokáži pomocí svých substitučních rovnic dvouznakových čili 

dvouveličinových, které platí tedy pro dvě veličiny „délka a čas“ a „vzorečků“ pro elementární částice 

z dimenzí veličin ( kde indexy a koeficienty jsem potlačil ) 
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… tyto rovnice ( potažmo dvouznakové vzorce pro elementární částice ) jsou zjednodušeným zápisem 

vlnových funkcí pro „lokální vlnobalíčky“ každého elementu a jak vidíte, vždy má každá částice 

„zabudovanou“ jinou „vlnu“ při použití dimenze délkové i dimenze časové, přitom vynechané indexy  

znamenají vždy jinou dimenzi budeme-li je nějak číslovat, např. osa x,y,z se dají číslovat 1,2,3 žeano, 

takže index vyjadřuje vždy jinou použitou dimenzi. Dimenzí každé veličiny může být mnoho. Vlnovou 

rovnici si pak musí matematik už stvořit sám. Koeficienty číselné vynechané u každé neznámé jsou zde 

také vynechány a hrají roli při specifikacích „jaderných efektů, kvantových číslech aj.“ tj. izospinech, 

úhlech rozptylu, aj. … to už nechávám na lepší borce než jsem já. Obecný vzoreček pro libovolnou 

částici pak je :  

 
Velmi naivní příklad jak bych se snažil udělat matematicky „vlnobalíčky“ jako vlnové rovnice zde : 

 
…anebo s celým výkladem takto : 
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