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Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 

 

                                                                    Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

 

     Το κενό της Φυσικής έχει µία µη ουσία (η ουσία είναι υλική, το κενό δεν είναι 

ύλη, έχει συνεπώς µη ουσία) και η µη ουσία ονοµάζεται «ίδιον». Το «ίδιον» είναι 

συνεχές και ελαστικό, έχει τις ιδιότητες του αιθέρα, είναι η πεµπτουσία του 

Αριστοτέλη. Η µη ουσία αυτή, έχει µία πυκνότητα διάφορη του µηδενός, µπορεί να 

θεωρηθεί όπως µία κατανοµή συνεχούς µάζας, αλλά δεν εµποδίζει την παραµόρφωσή 

της και παραµορφώσεις της είναι οι συνασπισµοί των σωµατίων. Μηδενική 

πυκνότητα «ίδιον» έχει µόνο το απόλυτο κενό.  

     Μέσα στο «ίδιον» είναι δυνατό να υπάρχουν πολύ µικρές φυσαλίδες απολύτου 

κενού, κενού χωρίς «ίδιον». Μέσα στις φυσαλίδες απολύτου κενού, αιωρούνται 

απειροστικοί κόκκοι «ίδιον». Αυτοί οι κόκκοι συµπεριφέρονται όπως τα µόρια του 

ιδανικού αερίου, συγκρούονται µεταξύ τους ελαστικά, αλλά και µε τα τοιχώµατα της 

φυσαλίδας. Η πρόσκρουση κόκκου στο τοίχωµα, προκαλεί στιγµιαία παραµόρφωση 

στο συνεχές «ίδιον» που περιβάλλει την φυσαλίδα και µεταδίδεται σε αυτό σχεδόν 

ακαριαία. Αυτή η στιγµιαία παραµόρφωση, είναι η άτοµος που διατύπωσε ο 

∆ηµόκριτος. Η παραµόρφωση µοιάζει µε ψηφιακό σήµα, αφού κάθε κτύπηµα του 

κόκκου ακολουθεί ηρεµία και σε κάποιο µελλοντικό χρόνο dt θα επισυµβεί άλλο 

κτύπηµα, έτσι ώστε τα κτυπήµατα και οι παραµορφώσεις είναι 0 (ηρεµία) και 1 

(κτύπηµα) 

      Η ελαστική παραµόρφωση στο συνεχές «ίδιον» που προκαλείται από την 

πρόσκρουση των κόκκων της φυσαλίδας, αρχικά διαδίδεται καµπυλωµένα και σε 

απόσταση µερικών µικρών διαδίδεται ακτινικά. Η ακτινική διάδοση των ελαστικών 

παραµορφώσεων, είναι αυτό που δεχόµαστε σαν ηλεκτρικό πεδίο. Αυτό το πεδίο  

έλκει ή απωθεί άλλες φυσαλίδες κενού. 

   Οι ελαστικές παραµορφώσεις που διαδίδονται στο «ίδιον», λόγω της ελαστικότητας 

αυτού και της συνέχειάς του, έλκουν ή απωθούν άλλες φυσαλίδες απολύτου κενού. 

     Η πρόσκρουση των κόκκων στα τοιχώµατα της φυσαλίδας, είναι ελαστική και δεν 

έχει την ίδια ορµή πάντοτε για όλους τους κόκκους. Έτσι δικαιώνεται ο ∆ηµόκριτος 
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που ανέφερε ότι οι άτοµες υπάρχουν σε διάφορα µεγέθη
1
 :     «∆ηµόκριτος ηγείται την 

των αϊδίων φύσιν είναι µικράς ουσίας πλήθος απείρους.. ι. Νοµίζει δε είναι ούτω 

µικράς τας ουσίας, ώστε εκφυγείν τας ηµετέρας αισθήσεις. Υπάρχειν δε αυταίς παντοίας 

µορφάς και σχήµατα παντοία και κατά µέγεθος διαφοράς.» 

                               

      Φυσαλίδα απολύτου κενού σε δύο διαστάσεις. Στον οριακό κύκλο απολύτου κενού και 

εξωτερικού «ίδιον», πίπτουν οι κόκκοι οι εντός της φυσαλίδας και στο «ίδιον» διαδίδεται διαταραχή 

όπως οι καµπύλες. Σε κάποια απόσταση οι καµπύλες αποµακρύνονται ακτινικά (ηλεκτρικό πεδίο). Στο 

σχήµα φθάνουν διαταραχές από άλλες φυσαλίδες ,αλλά και άλλες αποµακρύνονται (δεν φαίνονται). 

 

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ                            

 

     Έτσι γύρω από την κεντρική φυσαλίδα του πρωτονίου ή του ηλεκτρονίου, 

περιφέρονται δύο φυσαλίδες κενού. Κάθε µία από αυτές τις φυσαλίδες, παράγει 

άτοµες µε τα κτυπήµατα των κόκκων τους, τις οποίες εγκλωβίζουν στο χώρο γύρω 

τους, όπου περιστρέφονται και σχηµατίζουν ένα σωµατίδιο, µέρος ηλεκτρονίου ή 

πρωτονίου.. Τότε γύρω από αυτές τις φυσαλίδες παράγονται και περιστρέφονται 

ελαστικές παραµορφώσεις, αλλά και µαζί µε τις φυσαλίδες που τις παράγουν, 

περιστρέφονται γύρω από την κεντρική φυσαλίδα του σωµατίου, η οποία παράγει τις 

άτοµες και έλκει τις άλλες φυσαλίδες. 

     Το σύστηµα των δύο φυσαλίδων όπως στο παρακάτω σχήµα, περιστρέφεται γύρω 

από την κεντρική φυσαλίδα, παράγεται κεντροµόλος δύναµη για κάθε σωµάτιο, τόση 

όση είναι η έλξη η ηλεκτρική µεταξύ τους.  Η περιστροφή γίνεται µε την ταχύτητα 

                                                
1
  Σιµπλίκιος, «Περί Ουρανού» 294, 33, ∆ηµόκριτος, Κάκτος 
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του φωτός και επειδή αυτές οι φυσαλίδες παράγουν την µάζα, το σωµάτιο έχει την 

µάζα αυτών των σωµατίων που σχηµατίζουν οι δύο φυσαλίδες. 

      

 

     ∆ύο φυσαλίδες κενού περιστρέφονται γύρω από την κεντρική φυσαλίδα. Οι δύο φυσαλίδες 

παράγουν άτοµες κε κτυπήµατα κόκκων και όλες οι άτοµες τροχιές καταλήγουν στην κεντρική 

φυσαλίδα ή στην απέναντι ή αποκόπτοπται µε τον στροβιλισµό και παράγουν κβάντα µαγνητικού 

πεδίου. Της κεντρικής οι άτοµες καταλήγουν ακτινικά (ηλ. πεδίο του σωµατίου)     

 

      Οι δύο φυσαλίδες που παράγουν άτοµες, δηµιουργούν  δύο µικρότερα σωµατίδια, 

αντιθέτων και ίσων (όπως αποκαλεί η Φυσική) φορτίων, που είναι τα στοιχεία ενός 

φωτονίου, το οποίο περιστρέφεται γύρω από την κεντρική φυσαλίδα, µε την ταχύτητα 

του φωτός. Το ηλεκτρικό πεδίο που παράγει η κεντρική φυσαλίδα, είναι το πεδίο του 

σωµατίου και έλκει τα δύο αντίθετα σωµάτια γιατί οι άτοµές της που φθάνουν σε 

αυτά,  έχουν αντίστροφη τροχιά για το καθένα στο σύστηµα αναφοράς του απολύτου 

κενού . 

     Οι δύο φυσαλίδες  παράγουν τα δύο σωµάτια του φωτονίου και αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους  τα δύο σωµατίδια που στροβιλίζουν σαν σύστηµα δύο σωµατίων που 

περιστρέφεται γύρω από το κέντρο µάζας τους. 

 

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ  
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 Στον στροβιλισµό αυτό υπακούουν και οι ελαστικές παραµορφώσεις του «ίδιον» 

γύρω από τις φυσαλίδες, οι οποίες ακολουθούν αυτό τον στροβιλισµό των σωµατίων 

που παράγουν αυτές οι δύο φυσαλίδες. Και το σύστηµα αυτό, έχει εξωτερική 

ταχύτητα c περιστροφής γύρω από την κεντρική φυσαλίδα του σωµατίου. 

     Το µαγνητικό πεδίο οφείλεται σε αποκοπή και εκποµπή στροβιλισµένου «ίδιον», 

που τµήµατά του είναι τα κβάντα µαγνητικού πεδίου. Εκποµπή δεξιοστρόφου 

στροβιλισµού είναι ο θετικός πόλος και αριστερόστροφου ο αρνητικός και αυτό 

παρατηρείται από το απόλυτο σύστηµα αναφοράς του ακινήτου κενού. Και τα δύο 

σωµάτια που στροβιλίζονται, επειδή έχουν οµόρροπη περιφορά, παράγουν τα ίδια 

κβάντα µαγνητικού πεδίου. 

     Ο στροβιλισµός του «ίδιον», το στροβιλισµένο ηλεκτρικό φορτίο των δύο 

φυσαλίδων δηλαδή που αποσπώµενα τµήµατά του είναι τα κβάντα µαγνητικού 

πεδίου, αποκόπτονται από το σύστηµα των δύο φυσαλίδων και ακτινοβολούνται στον 

γειτονικό χώρο και σχηµατίζουν το µαγνητικό πεδίο του ηλεκτρονίου ή του 

πρωτονίου.  

     Παρόµοια µε την δηµιουργία της µαγνητικής ροπής του σωµατίου, αυτό µπορεί να 

περιστρέφεται γύρω από κέντρο µάζας και να παράγει έτσι µέρος της µαγνητικής 

ροπής του ατόµου. 

 

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 

                        

      Μπορεί να συνδιαστούν όταν πλησιάζουν αντίθετα τέτοια κβάντα µαγνητικού 

πεδίου και να προκαλέσουν διάσπαση του κενού και δηµιουργία βαρυτονίων. Τα δύο 

κβάντα µαγνητικού πεδίου, είναι και τα δύο δεξιόστροφα που όταν πλησιάζουν 

αντίθετα είναι αντίθετα στην στροφή τους όταν αποµακρύνονται στην ίδια 

κατεύθυνση , αρχίζουν να ταλαντώνονται µεταξύ τους. Ήδη διέσπασαν το κενό και 

απόκτησαν από µία φυσαλίδα. Τα δύο σωµάτια αυτά του βαρυτονίου, πλησιάζουν, 

φθάνουν στο απόλυτο µηδέν, αποµακρύνονται από την άλλη µεριά, στέκονται και 

ξανά πλησιάζουν, ταλαντωνόµενα διαρκώς  και έχουν εξωτερική υπερφωτεινή 

ταχύτητα. Πρόκειται για τα βαρυτικά κύµατα των σωµατίων. 

 

                              ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΙ
2
     

                                                
2
 Thomas, Finney, Weir, Giordano, «Απειροστικός Λογισµός» ΙΙ, Πανεπιστ. Εκδόσεις Κρήτης 
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     Θεωρούµε διανυσµατικό πεδίο F. Αυτό µπορεί να είναι πεδίο ταχυτήτων, 

ηλεκτρικό πεδίο, ή πεδίο δυνάµεων. Στις τρεις διαστάσεις θα είναι: 

                              F(x,y,z)= M(x,y,z)i +N(x,y,z)j +P(x,y,z)k   

Όπου i, j, k , είναι τα µοναδιαία διανύσµατα στους άξονες x,y,z και f(x,y,z) είναι µία 

συνάρτηση που αντιστοιχίζει διανύσµατα στον χώρο, του διανυσµατικού πεδίου.   

Όταν η f(x,y,z) είναι συνεχής και διαφορίσιµη, το πεδίο κλίσεώς της είναι : 

                                       f∇  = 
x

f

∂

∂
i + 

y

f

∂

∂
j +

z

f

∂

∂
k   = F  (για συντηρητικά πεδία)  

     Η ροή σε κλειστή καµπύλη όπως στο σχήµα κατωτέρω (λήφθηκε από τον 

«Απειροστικό Λογισµό»), είναι:  C= ∫ F.Tds   και Τ είναι το εφαπτοµενικό 

µοναδιαίο διάνυσµα. 

                               
     Παρακαλώ δώστε προσοχή εδώ. Όπως φαίνεται στο σχήµα n= Txk είναι το 

µοναδιαίο εξωτερικό διάνυσµα της ροής και  

         n= Txk= [(dx/ds)i+(dy/ds)j] xk = (dy/ds)i-(dx/ds)j  

      Αν    F=M(x,y)i+N(x,y)j  (σε δύο διαστάσεις) τότε: 

                               ∫c  F.nds= ∫c [M(dy/ds)-N(dx/ds)]ds= ∫c Mdy-Ndx 

     Η φυσική εξήγηση που µπορούµε να δώσουµε, ότι εάν το στροβιλιζόµενο σωµάτιο 

έχει εφαπτοµενικό διάνυσµα Τ περιφοράς από τις άτοµες και εξωτερική ταχύτητα του 



 6

σωµατίου που συνασπίζουν οι άτοµες όπως το διάνυσµα  k ,τότε παράγεται από τον 

στροβιλισµό ροή πεδίου, εκποµπή µαγνητικών κβάντων, εξωτερικά της περιφοράς 

των ατόµων (γραµµών) και κάθετα προς την περιφορά του στροβιλιζόµενου 

σωµατίου. Θυµηθείτε ότι οι άτοµες σε κάποια απόσταση αποµακρύνονται ακτινικά, 

εποµένως το ηλεκτρικό πεδίο που παράγουν στροβιλίζεται µαζί µε τα σωµάτια και 

απόρροια είναι η εκποµπή µαγνητικών κβάντων, που είναι στροβιλισµοί του 

ηλεκτρικού πεδίου από τις άτοµες παραγόµενο. Τα κβάντα που εκπέµπονται προς το 

κέντρο του στροβιλισµού, αλληλεπιδρούν ώστε να αποµακρυνθούν στον άξονα του 

δακτυλίου στροβιλισµού.  

     Η κυκλοφορία κατά µήκος κλειστής καµπύλης συντηρητικού πεδίου που 

εκτείνεται στις δύο διαστάσεις, είναι:  

            ∫ F.Tds  = Ndxdy +Μ∫ = ∫ ∫ ∂

∂
−

∂

∂
R

dydx
y

M

x

N
)(  = (curlF).k      

     Ως εδώ καλά κρατεί. Όταν όµως πρόκειται  για το ολοκλήρωµα: 

              ∫ F.nds = ∫ −Μ Ndxdx  = ∫ ∫ ∂

∂
+

∂

∂
R

dxdy
y

N

x

M
)(  = ∫ ∫R divFdxdy 

που είπαµε ότι το n είναι εξωτερικό διάνυσµα,  είναι εξερχόµενη ροή από την κλειστή 

καµπύλη , αλλά και ροή κατά µήκος του n . Προσέξτε ότι το F.n είναι εσωτερικό 

γινόµενο και είναι µέγιστο όταν τα δύο διανύσµατα συµπίπτουν στην κατεύθυνση, 

είναι εξωτερικά. Αυτό συνηγορεί στην θεωρία µας, ότι ο στοβιλισµός των σωµατίων 

των οποίων καθορίζονται τα ηλεκτρικά πεδία από τις άτοµες, προκαλούν µαγνητικό 

πεδίο µε την εκποµπή µαγνητικών κβάντων κάθετα και εξωτερικά της περιστροφής 

(στην κατεύθυνση αυτή είναι µέγιστο το F.n ). Αυτό θεωρήθηκε απόκλιση 

(divergence) ή αποµάκρυνση.    

     Ο στροβιλισµός στις τρεις διαστάσεις είναι: 

                                     curlF =∇ xF =

PNM

zyx

kji

............

.........

................

∂

∂

∂

∂

∂

∂
       

τα i,j,k είναι διανύσµατα στον πίνακα και δεν ήταν δυνατόν να είναι έντονα, αλλά και 

οι τελείες µεταξύ των στοιχείων του πίνακα ήταν αναγκαιότητα του προγράµµατος.  

      Εδώ τώρα προσέξτε ότι κυκλοφορία κατά µήκος κλειστής καµπύλης στον χώρο, 

θεωρούµε την : 
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                 ∫ F.Tds= ∫ ∫∇R x F.k dA ,    dA είναι το διαφορικό επιφάνειας .  

     Και για την εξωτερική ροή θα έχουµε: 

                               ∫ F.nds = ∫ ∫∇R xF.ndΑ΄ 

     Τώρα στις τρεις διαστάσεις η απόκλιση ή αποµάκρυνση από µία φυσαλίδα 

απόλυτου κενού είναι: 

                              ∫ ∫S F.ndA΄= ∫ ∫∫ ∇
D

.FdV 

    Και ∇ .F=
z

P

y

N

x

M

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
 = divF είναι η αποµάκρυνση ή απόκλιση. 

     Όταν η εξωτερική επιφανειακή ροή του διανυσµατικού πεδίου στην επιφάνεια των 

φυσαλίδων είναι  ∫ ∫S F.ndA΄ τότε υπάρχει αποµάκρυνση του πεδίου στον χώρο 

∫ ∫∫ ∇
D

.FdV και πρόκειται για το πεδίο των ατόµων (γραµµών), που στην 

αποµάκρυνση στροβιλίζεται και σχηµατίζει το µαγνητικό πεδίο µε τα µαγνητικά 

κβάντα που εκπέµπονται. 

     Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί, ότι η φυσική χρησιµοποιώντας αυτές τις 

εξισώσεις, θεωρεί ότι η ροή ηλεκτρικού πεδίου είναι q/ε 0  . Επισηµαίνουµε ότι δεν 

έχει απόκλιση (αποµάκρυνση) το φορτίο, γιατί αν συνέβαινε αυτό θα µειώνονταν. 

Απλά δεν υπάρχει φορτίο, αλλά υπάρχει διαρκής παραγωγή ατόµων γραµµών, µε τα 

συνεχή κτυπήµατα των απειροστικών κόκκων ίδιον της φυσαλίδας, στον φλοιό της.    

 


