
          ΣΠΙΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΣ  

                                           ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ (ΑΙΘΕΡΑ) 

 

     Όπως διατύπωσε ο Έλληνας καθηγητής κ. Κομηνός, στο πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο 
περιφέρεται  δεσμευμένο φωτόνιο με ταχύτητα c σε κύκλο και σχηματίζει την στροφορμή.  

     Ο καθηγητής κ. Κομηνός, διατύπωσε την δεκαετία του 1960 στην Αμερική, ότι ένα 
ηλεκτρόνιο  ή ένα πρωτόνιο, αποτελούνται από ένα δεσμευμένο φωτόνιο, το οποίο όταν το 
σωματίδιο ηρεμεί φέρνει κύκλους και όταν κινείται το δεσμευμένο φωτόνιο εκτυλίσσεται σαν 
σε έλικα. 

 

                        

                      Εκτύλιξη του δεσμευμένου φωτονίου 

 

Το φωτόνιο έχει μάζα m και κινείται με την ταχύτητα του φωτός c. Όταν ηρεμεί το σωμάτιο, 
το φωτόνιο έχει ορμή Ι=m 0 c. Όταν κινείται ελικοειδώς, η ταχύτητα c αναλύεται σε δύο 

συνιστώσες ταχύτητες, την εξωτερική του σωματίου v και την εσωτερική v in  που είναι 
παράλληλη της c, όταν αυτή απηχεί το ηρεμούν σωμάτιο.  

 

                            

          Ανάλυση ορμών  «Ἑ=hν, Σχετικότης, κβάντα»,Π, Νικηφοράκη 

 

 

     Ισχύει vin
2 +v2=c2  και m0c=mvin  λόγω διατήρησης της ορμής. 

     Η μάζα του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου είναι: 

                   mp=m0p/(1-v2/c2)1/2     ,me=m0e/(1-v2/c2)1/2 



      Όμως απαιτείται ισότητα των φορτίων και το φορτίο αν δείτε την αναθεώρηση της 
φυσικής ,έχει διαστάσεις:  q= (mv2met)1/2  . Όθεν: 

                                        q={ m0pv2(met)/(1-v2/c2)1/2  }1/2 

ή     

                                         q={E(met)}1/2 

όπου Ε η εξωτερική ενέργεια του σωματίου.     

                

                                      Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

     Θεωρούμε την συχνότητα μίας επαναλαμβανόμενης κίνησης ως ω και μία σταθερά, την h, 
ότι χαρακτηρίζει το σωμάτιο και τότε η εξωτερική ενέργεια είναι : 

                                 E=hω=mv2 και ω= { m0pv2/(1-v2/c2)1/2 }/h 

Βλέπουμε ότι η συχνότητα μεταβάλλεται όπως η μεταβολή του τετραγώνου του φορτίου επί 
σταθερά.         

 

                                     ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΩΡΙΑ 

 

     Στην θεωρία μας, στα στοιχειώδη σωμάτια περιφέρονται δύο απειροστικές φυσαλίδες με 
ταχύτητα c και οι δύο είναι μισά του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου και συμπεριφέρονται 
σαν ένα σωμάτιο. Στο κέντρο βρίσκεται φυσαλίδα με διπλάσιο και αντίθετο φορτίο που τις 
έλκει και έχουμε: 

                            F=k(2e)(0.5e)/r^3 

Και έχουν στροφορμή (h/2)=mcr . Και h/2 είναι η μισή στοιχειώδης στροφορμή και αυτήν 
έχουν το ηλεκτρόνιο και το πρωτόνιο (spin). Εδώ παραστήσαμε με m/2 την υπερβατική μη 
ουσία της καθεμίας φυσαλίδας που περιέχει . Έτσι η παραπάνω δύναμη είναι, 

                                F=m(c^2)/r 

Η κεντρομόλος δηλαδή δύναμη, η μαθηματική αυτή δύναμη που εξισώνεται με την 
ηλεκτρική αλληλεπίδραση των φορτίων. Η κεντρομόλος δύναμη φανερώνει την κάμψη από 
την ευθύγραμμη πορεία της σταθεράς και ευθύγραμμης ταχύτητας του σωματίου, εδώ της 
φυσαλίδας. 

     Έτσι η ακτίνα του στοιχειώδους σωματίου θα είναι, 

                                   r= (h/2)/mc 



(οι δύο φυσαλίδες που περιφέρονται συμπεριφέρονται σαν μία) . Η μαγνητική ροπή του θα 
είναι, 

                                     μ=ecr/2=e(h/2)/2m 

. 

                             Ο ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 

 

     Η ενωσία, ο αιθέρας που γεμίζει το σύμπαν και συμπεριφέρεται σαν υγρό, επηρεάζεται 
από την συμπεριφορά των φυσαλίδων των στοιχειωδών σωματίων. Οι φυσαλίδες θυμίζουμε 
έχουν μέσα τους υπερβατική μη ουσία , που είναι αραιότερος αιθέρας από την ενωσία. Όπως 
οι δύο φυσαλίδες περιφέρονται με ταχύτητα c, παρασύρουν την περιβάλλουσα ενωσία. Η 
φυσαλίδα έχει επιφάνεια 4πr^2, όπου r η ακτίνα της φυσαλίδας. Η επιφάνεια της φυσαλίδας 
κινούμενη, σχηματίζει διατμητική τάση με την ενωσία, και, 

                               τ=F/A=F/4πr^2=a/r^2 

η διατμητική τάση. 

Αλλά η διατμητική τάση είναι επίσης, 

                             τ=ηdv/dy 

και η είναι το ιξώδες ή η απόλυτη συνεκτικότητα της ενωσίας και dv η μεταβολή της 
ταχύτητας της ενωσίας που στην άμεση γειτονιά της επιφάνειας της φυσαλίδας είναι c και 
όσο απομακρύνεται από την επιφάνεια, μειώνεται η ταχύτητα. Η απομάκρυνση είναι η dy και 
γίνεται ακτινικά από την φυσαλίδα και στο επίπεδο περιστροφής των φυσαλίδων (έξω από 
την ακτίνα r περιστροφής). 

    Αν η σχέση της ταχύτητας και της ακτίνας απομάκρυνσης είναι γραμμική, τότε, 

                           τ=ηv/r     και r>rd φυσαλίδας και επί του επιπέδου περιστροφής  και, 

 

                                    ηv/r  = a/r^2 και                 v=(a/η)/r 

    και αποδείξαμε την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα είναι γραμμική συνάρτηση της ακτίνας και 
μάλιστα του αντιστρόφου της ακτίνας. Η ταχύτητα περιστροφής της ενωσίας λόγω της 
διατμητικής τάσης και του ιξώδους, σε ικανοποιητική απόσταση από την περιστροφή των 
φυσαλίδων, μεταβάλλεται αντίστροφα (μειώνεται) και γραμμικά , με την αύξηση της ακτίνας 
από τον κύκλο περιστροφής.  

     Θυμίζουμε ότι το μαγμητικό πεδίο Β κινούμενου φορτίου (εξωμοιώνεται με ρεύμα Ι), 
όπως και ρευματοφόρου αγωγού, είναι, 

                                            Β=μ0 Ι/2πr =κ/r 



Το μαγνητικό πεδίο του στοιχειώδους φορτίου, είναι η περιστροφή της ενωσίας που 
οφείλεται στην περιστροφή των φυσαλίδων (το στοιχειώδες σωμάτιο κινείται με το μέτωπο 
του κύκλου περιφοράς)   

   Αλλά η ενωσία στροβιλίζεται και εντός του κύκλου περιστροφής των φυσαλίδων. Έτσι 
σχηματίζεται δίνη και η ενωσία μπαίνει εντός της ρουφήχτρας των περιστρεφόμενων 
φυσαλίδων και βγαίνει από την άλλη μεριά. Σχηματίζεται έτσι ροή που στο στένωμα της 
περιφοράς είναι μέγιστη και όταν απομακρύνεται στον άξονα περιστροφής μεταβάλλεται η 
ταχύτητα ροής αντίστροφα του κύβου, για μεγάλες αποστάσεις στον άξονα.  

    Θυμίζουμε ότι το ιξώδες δεν μεταβάλλεται σημαντικά για μεγάλες διαφορές πίεσης, αλλά 
μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.  

     Η δίνη του στροβιλισμού, παρασύρει το κεντρικό σωμάτιο και αυτό πλέον δεν βρίσκεται 
στο επίπεδο του κύκλου περιστροφής των δύο φυσαλίδων. Έτσι αυτό παρασύρει το σύστημα 
και το στοιχειώδες σωμάτιο δεν έχει μάζα ηρεμίας, χωρίς εξωτερική επίδραση.  

     Παράλληλα οι δύο περιστρεφόμενες φυσαλίδες αποκαλύπτονται , και πυκνώσεις της 
ενωσίας που οφείλονται στα κτυπήματα των κόκκων Ίδιον εντός της φυσαλίδας και στα 
τοιχώματά της, κινούνται κυκλικά και έρχονται αντιμέτωπα με πυκνώματα από την 
αντίστοιχη φυσαλίδα. Δύο πυκνώματα έρχονται αντιμέτωπα, τα ονομάζουμε μαγνητικά 
κβάντα και θα αποτελέσουν το βαρυτόνιο που έχει ταχύτητα άπειρη, επειδή και η διαμήκης 
ελαστικότητα της ενωσίας είναι άπειρη. Η μετάδοση βαρυτικών σημάτων μέσω μεταδοτών, 
εύλογα δεν είναι άπειρης ταχύτητας. 

 

                 Η  ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ 

 

     Η κεντρική φυσαλίδα και οι φυσαλίδες των στοιχειωδών σωματίων μεταβάλλουν την 
ακτίνα τους σε επαλληλία απλών αρμονικών ταλαντώσεων.  

     Η ελαστικότητα των ρευστών είναι ε=ΔΡ/ΔV/V και Ρ είναι η πίεση του ρευστού και V ο 
όγκος του. Λόγω της ύπαρξης της φυσαλίδας όγκου V=(4/3)πr^3, ίση ποσότητα Ίδιον, του 
αιθέρα που ενώνεται με την υπερβατική μη ουσία και πυκνότερός της έστω 5 φορές, 
συνωστίζεται γύρω από την φυσαλίδα και είναι πυκνότερη η ενωσία γύρω από την φυσαλίδα 
και σε απόσταση R γίνεται σταθερή. Τότε η πίεση Ρ γύρω από την φυσαλίδα είναι 
μεγαλύτερη και η ελαστικότητα είναι  , 

                              ε= {(dP/P)/(dV/V)}P 

δηλαδή είναι το πηλίκο της ποσοστιαίας μεταβολής της πίεσης, προς την ποσοστιαία 
μεταβολή του όγκου, επί την πίεση Ρ που επικρατεί στην επιφάνεια της φυσαλίδας και μέχρι 
τον όγκο (4/3)π(R^3-r^3). Αλλά όσος και να είναι ο λόγος των ποσοστιαίων μεταβολών, 
επειδή ο όγκος της ενωσίας είναι άπειρος και η ποσότητά της, η πίεση είναι άπειρη. Συνεπώς 
η ελαστικότητα είναι άπειρη και η ταχύτητα διάδοσης της αυξομείωσης του όγκου των 
φυσαλίδων v = (ε/ρ)1/2    είναι άπειρη, όσο μικρή και αν είναι η πυκνότητα ρ της ενωσίας. 
Εννοείται και η ελαστικότητα της μεταδιδόμενης μεταβολής της πίεσης στον χώρο, είναι 
άπειρη. 


