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A kvantumelmélet matematikájáról II. 

Sokat töprengtem, hogyan folytassam a kételemű számok felhasználhatóságának igazolását a 

valószínűségszámításban. „A kvantumelmélet matematikájáról I.” című cikkemben szóltam 

arról, hogy a makrovilág valószínűségszámításában is használhatnék kételemű számokat, 

pontosabban a parabolikus számokat, mint valószínűségi amplitúdókat. Ezt a lehetőséget a 

parabolikus számoknak az a tulajdonsága sejteti, hogy összeadásuk, és szorzásuk során a 

szám második elemének együtthatója nem befolyásolja az összegzés, vagy a szorzat első 

elemének az együtthatóját, továbbá az, hogy a valószínűségi amplitúdók együtthatóinak 

négyzetösszege, azaz a klasszikus valószínűség nem más, mint a parabolikus szám első 

elemének a négyzete, tehát ez sem függ a számok második elemének együtthatójától. 

Érdekes lenne végiggondolni, hogy milyen hasznot hozna mégis a parabolikus 

számokkal való valószínűségszámítás a klasszikus valós számokkal való számolás 

helyett. 

A fentiek alapján logikus lenne, hogy elsőként a valószínűségszámítás módszereit, képleteit 

gondolnám végig a parabolikus számok használatával, és megnézném, hogy találok-e valahol 

ellentmondást, vagy jutok-e olyan következtetésre a parabolikus számokkal számolva, ami a 

klasszikus valószínűségszámításból nem vezethető le, de a tapasztalat igazol. Egyelőre nem 

ezt az utat követem, hanem a kvantumfizika valószínűségi modelljét gondolom végig, mert ott 

már használjuk a kételemű számokat, és több évtizedes tapasztalat igazolta ennek a 

matematikai módszernek a jogosságát, és a hasznosságát. A kvantumfizikában szétválik a 

valószínűségi amplitúdó és a klasszikus valószínűség fogalma, így reményeim szerint egy 

általános valószínűségszámítási modell könnyebben megalkotható ezekre támaszkodva. 

A kvantumfizikai valószínűségek matematikájában nem az a legfontosabb új elem, hogy 

komplex együtthatói vannak az egyes kvantumállapotoknak, amikor valószínűségeiket 

kiszámítom, hanem az, hogy kételemű számok az együtthatók. Amikor Roger Penrose 

megállapítja, hogy 

„A kvantummechanika szabályai, úgy tetszik, még a krikettlabdákra és az elefántokra is ugyanezt a 

különös viselkedést írják elő, amelyben a különböző alternatív lehetőségek valamilyen módon komplex-

szám-kombinációkban ”adódhatnak össze”! Azonban soha nem látunk krikettlabdákat vagy elefántokat 

ilyen furcsán szuperponálódni.”
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akkor helyesebb lenne, ha „komplexszám-kombinációkban” kifejezés helyett a „kételemű-

szám-kombinációkban” kifejezés állna, és azt a szabályt kellene majd megkeresni, hogy 

mikor, melyik kételemű számot kell használnom az egyes állapotok együtthatójaként, amikor 

az adott állapot valószínűségét kiszámítom.
2
 Az a sejtésem, hogy a klasszikus 

valószínűségeknél a parabolikus számok az együtthatók. Felmerül egy újabb kérdés is; 

vajon van-e olyan jelenség, ahol az állapotok valószínűségének számításánál 

hiperbolikus számok az együtthatók? Sejtésem szerint vannak ilyen jelenségek, mégpedig 

azok a sok-összetevős rendszerek állapotainak változásai, ahol az entrópia-változás mérhető 

nagyságú.
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1
 Roger Penrose, A császár új elméje – számítógépek, gondolkodás és a fizika törvényei 

2
 Sejtésem szerint a különböző statisztikák számítását is ebből a szempontból kellene megvizsgálni! 

3
 Ezek a sejtések a kételemű számok általánosított abszolútértékeinek vagy normáinak háromszög-egyenlőtlensé-

gén alapszik. 
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Tehát a kvantummechanika valószínűségszámításának elsődlegesen fontos eleme, hogy 

kételemű számok szerepelnek az egyes állapotok súlyaiként a valószínűségeik 

kiszámításakor. Tudjuk, legalábbis sejtjük, hogy a kételemű számok második eleme a – 

speciális értelemben vett – aktuális
4
 végtelent ábrázolja

5
. Ennek tükrében a kételemű számok 

szerepeltetése a valószínűségszámításban a végtelenek porondra lépését jelenti. „Csak” 

azt kell megértenünk, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen! 

Nagyon jó kapaszkodó az az ismeret, hogy bizonyos szempontból tudjuk már, hogy mit jelent 

a valóságban a Lorentz transzformáció, azaz a hiperbolikus forgatás; erre a transzformációra 

invariáns az úgynevezett négyesvektor. Tehát ha áttérünk egy másik inerciarendszerre, akkor 

ez a Lorentz-vektor – azaz a hiperbolikus számok általánosított normája, vagy abszolútértéke 

– független lesz attól, hogy melyik inerciarendszerből figyeljük az adott rendszert. Ez a többi 

kételemű számra is igaz lehet, csak az Univerzumunk térideje olyan, hogy rá a Lorentz-

transzformáció igaz, ezért ismertebb az erre vonatkozó összefüggés. (Ezzel egyben azt is 

mondom, hogy a parabolikus, és a komplex esetben is a kételemű szám második eleme a teret 

szimbolizálhatja az időt ábrázoló valós számok mellett. Erre még visszatérek.) És mit jelent a 

fent említett invariáns abszolútérték? Ezeknek az abszolútértékeknek a négyzete az, ami a 

valószínűségszámításban a klasszikus valószínűségként értelmezhető. Természetesen ezt 

egyelőre csak a kvantummechanikában és a komplex számokra vonatkozóan tapasztaltam 

igaznak, de a fent leírt sejtéseim szerint a többi kételemű számra is igaznak gondolom. 

Minden esetben át kell térnem a valószínűségi amplitúdókról azok együtthatóiból 

képezett általánosított abszolútérték-négyzetre, ha a klasszikus valószínűséget akarom 

kiszámítani, és ez egyben azt is jelenti, hogy megkapom vele azt az invariáns 

valószínűséget, amely bármely inerciarendszerbeli megfigyelő számára ugyanaz. És most 

elkezdek visszafelé következtetni, ami kockázatos, mert hibás konklúzióhoz is vezethet, de 

ennek tudatában, azaz a veszély ismeretében érdemes végiggondolni. Tehát a fenti 

gondolatmenetből arra következtetek, hogy a kételemű számokkal leírt valószínűségi 

amplitúdók nem mások, mint a különböző inerciarendszerből érzékelhető, egy adott 

állapothoz rendelhető valószínűségi amplitúdók.
6
 

Így az egyes fizikai rendszerek leírásánál nemcsak az alkalmazandó statisztikai képletek 

különbözhetnek, de a valószínűségszámításaik is eltérhetnek aszerint, hogy mely kételemű 

számot kell alkalmaznom valószínűségi amplitúdóként. A későbbiekben feltétlenül meg kell 

majd vizsgálni, hogy az alkalmazott statisztikák milyen összefüggésben állnak a 

kételemű számokkal.  

Most visszatérek arra az összefüggésre, hogy a téridőben tapasztalható Lorentz 

transzformációnál – ha egy tér és egy idő koordinátára egyszerűsítünk – akkor a kételemű 

szám valós eleme az időt ábrázolja, az imaginárius eleme pedig a teret. Ha ezt az értelmezést 

átvisszük a többi kételemű számra is, akkor e számok valószínűségszámításban játszott 

szerepe alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a kételemű számok, mint 

valószínűségi amplitúdók speciális téridő-együtthatók az egyes állapotok 

valószínűségeinek számításában. Mit is jelent ez? Ezt már valóban a valószínűségszámítás 

újragondolásával lehet megválaszolni. Erről egy másik cikk fog szólni. 

                                                           

4
 Pontosabban a komplex számok kivételével, mert ott a végtelen csak potenciálisan van jelen. 

5
 Lásd a „Kételemű számok és a végtelen”, és a „Problémák Cantor diagonális módszerének használatában” 

című cikkeket. 
6
 Ez a gondolatmenet már segíthet abban, hogy a klasszikus valószínűségszámításban „értelmet tudjunk adni” az 

egyes állapotokhoz rendelhető parabolikusszám-együtthatóknak, pontosabban ezzel értelmet nyerhet, miért kell a 

valós számok helyett a klasszikus értelemben vett valószínűségszámításban is kételemű számot használnom 

valószínűségi együtthatóként. 


