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                                                   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Η μη εφαρμογή της σωστής λογικής ολοκληρωτικά και η ολιγωρία, οδήγησε στην 
δημιουργία του απειροστικού λογισμού, που εδώ θα ανατρέψουμε ολοκληρωτικά. Η 
υποκατάσταση- διόρθωση θα οδηγήσει σε χαοτικά ανώτερα μαθηματικά, αλλά ακριβή όπως 
οφείλουν να είναι.  

    Διετυπώνονται αφετερίες μαθηματικές, όπως είναι η απόσταση, η ταχύτητα και η 
επιτάχυνση, οι οποίες τώρα διατυπώνονται διακριτά και όχι όπως τα κετεστημένα όρια, δηλαδή 
Δx, Δx/Δt, Δx/Δt2. Μία αφετηρία είναι η κεντρομόλος επιτάχυνση. 

     Η διασύνδεση που προκύπτει με την κοσμοθεωρία ΤΟ ΙΔΙΟΝ1, είναι ότι αυτή δέχεται ένα 
πολύ μικρό αλλά διακριτό διάστημα χρόνου, ίσως Δt=10-31 sec, μέσα στο οποίο η Θεός 
επανεισδύει τους νόμους της φύσης, μέσα στην φύση, τα σύμπαντα και το κέντρο ελέγχου. Ο 
χρόνος είναι συσσώρευση αυτών των διακριτών διαστημάτων και η κάθε κίνηση είναι προϊόν 
των απειροστικά μικρών κινήσεων, που συμβαίνουν μεταξύ των διαστημάτων Δt. Μέσα στο 
Δt=10-31 sec υπάρχει ακινησία, κίνηση παγωμένη. Δηλαδή η κίνηση είναι προϊόν αλμάτων 
ακινήτων μεγεθών, διανυσμάτων ή βαθμωτών. Και ο χρόνος είναι κίνηση, οιμοιόμορφα 
επαναλαμβανόμενη κίνηση είναι μονάδα του χρόνου, είναι η περίοδος Τ της ομοιόμορφης 
κινήσεως. Έτσι ότι συμβαίνει μέσα στον χρόνο, η ταχύτητα υλικού σημείου ή η επιτάχυνση, 
είναι ιδιόμορφη κίνηση. 

 

                                                 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

     Τα μαθηματικά χρησιμοποιούν σύμβολα, συνεπώς η λογική τους είναι συμβολική. Αλλά 
χρησιμοποιώντας σύμβολα, η λογική τους γίνεται συνοπτική και πυκνή και πρέπει να είναι 
αυστηρή.  

                                                           
1 THE TOTAL THEORY, International Journal of Mathematics and Physical Sciences Research, 
April2020 -September2020 



      Για την συγγραφή αυτής εδώ της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν οι νόμοι της λογικής, όπως 
τις διατυπώνει ο Αριστοτέλης στο ΟΡΓΑΝΟΝ (όργανο=λογική) και οι άλλοι αρχαίοι 
φιλόσοφοι.  

     Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, στην διατύπωση των φυσικών φιλοσοφιών τους, 
διατύπωσαν αρχές (προϋποθέσεις, προϋπάρχοντα, αφετερίες). Ο Ευκλείδης στην διατύπωση 
της γεωμετρίας του, χρησιμοποίησε αιτήματα. Σε μερικές θεωρίες της φυσικής, 
χρησιμοποιούνται αξιώματα. Όπως διατύπωσε ο Πύρων ο Ηλίειος, οι φιλόσοφοι έχουν 
δόγματα και κτίζουν τις θεωρίες τους, δηλαδή έχουν τις αρχές και τα αιτήματα.  

      Για το κτίσιμο των θεωριών των μαθηματικών, χρειάζονται ορισμένοι ορισμοί. Οι ορισμοί 
είναι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της μαθηματικής λογικής. Έτσι και εδώ, γίνεται 
διατύπωση ορισμών για την ανάπτυξη των θεωριών, της αυστηρής, πυκνής, συνοπτικής και 
συμβολικής λογικής. 

 

          ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

     Ο απειροστικός λογισμός στηρίζεται στην έννοια του ορίου. Έτσι μία συνάρτηση y=f(x) 
τείνει σε ένα αριθμό, όταν η τιμή της μεταβλητής της τείνει σε μία συγκεκριμμένη τιμή. Εάν 
το πεδίο τιμών της x τείνει στο x0 , τότε lim

→
𝑓( 𝑥) = 𝐿, αν για κάθε ԑ> 0, υπάρχει αντίστοιχο 

δ> 0, τέτοιο ώστε για κάθε x,  0 < ⌊𝑥 − 𝑥 ⌋ < 𝛿  →⌊𝑓(𝑥) = 𝐿 < 𝜀⌋ 

     Δείτε εδώ, 0<|Δx|<δ. Το |Δx|>0. Στον απειροστικό λογισμό  |dx|>0. 

Η παράγωγος είναι σύμφωνα με την κατεστημένη θεωρία, 𝑓΄ =
( )

  = lim
→

( ) ( )
  

Εάν, f(x)=cx0 =c (σταθερή), τότε, f΄(x)= lim
→

)  ( )   
  =0, ενώ και τα κατεστημένα 

μαθηματικά δίνουν f΄(x)=0 

Εάν f(x)=3+5x, τότε f΄(x)= lim
→

( )
 =lim5 = 5 

                             

       Σχήμα f(x)= y=3+5x , f(x)=20x0 , f(x)=40x0. H πρώτη έχει κλίση 5:1, οι σταθερές έχουν 
κλίση μηδέν.   

       Θα βρούμε και λάθη παρακάτω, αλλά τώρα τα δύο παραπάνω αποτελέσματα, μπορούμε 
να τα πάρουμε καταργώντας την έννοια του ορίου και ορίζοντας την παράγωγο ως                   



                                              f΄(x) = 
( )

 = 
( ) ( )

 

αυτός ο ορισμός καταργεί τον απειροστικό λογισμό, γιατί η παράγωγος δεν είναι όριο, το οποίο 
πλέον δεν έχει καμία σημασία για τον απειροστικό λογισμό, οποίος καταργείται ολοκληρωτικά 
και αποκαθίσταται με συνηθισμένα μαθηματικά. Αν κάνετε εφαρμογή του τύπου αυτού, θα 
πάρετε τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα για τα παραπάνω δύο παραδείγματα, όπως με τον 
απειροστικό λογισμό που εφαρμόστηκε και μένει ότι η παράγωγος είναι κλίση οποιασδήποτε 
ευθείας, εκτός των σταθερών ευθειών με κλίση μηδέν. Ήδη είμαστε εξοπλισμένοι για τον 
έλεγχο πολύπλοκων παραγώγων. Γενικά αυτή η παράγωγος είναι η μεταβολή της συνάρτησης 
y, προςτην μεταβολή της μεταβλητής x, είναι ρυθμός μεταβολής. 

 

                ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ  

 

     Θεωρούμε την συνάρτηση f(x)=y= x2. H παράγωγος σύμφωνα με τον τύπο που δόθηκε 
είναι, 

                                 f΄(x) = 
( )   

 = 2x+Δx 

Ο απειροστικός λογισμός θα έδινε f΄(x)=2x+dx και θεωρεί το dx=0, αν και αυτό το αποκλείει 
στον αυστηρό ορισμό του ορίου. Δείτε την απεικόνιση των f(x)=y= x2 και την f΄(x)=2x που 
δείνει ο απειροστικός λογισμός, 

                                         

Όπως βλέπετε, η y=x2 , έχει ένα κατώτατο σημείο, στο y=0, όπου εφάπτεται της σταθερής y=0 
(μηδέν) και στο όδιο σημείο, τέμνεται από την y΄=2x. Η παράγωγος λοιπόν του απειροστικού 
λογισμού y΄=2x τέμνει την  y=x2 στο κατώτατο σημείο και αν αυξήσουμε την x κατά Δx≅

−0.01, τότε θα εφάπτεται της  y=x2 δεξιά της κατώτατης τομής που συμβαίνει η τομή με την 
παράγωγο του απειροστικού λογισμού y΄=2x, δηλαδή θα πρέπει να αποδεχτούμε την ύπαρξη -
Δx≠0. Αυτό το επιχείρημα αποκλείει την παράγωγο y΄=2x+dx , του απειροστικού λογισμού, 
γιατί το dx→0 και εμείς βρίσκουμε Δx≠ 0. 

    Άρα η εφαπτομένη στην περίπτωση αυτή, δεν εφάπτεται σε ακρότατο της καμπύλης y=x2 , 
ούτε σε σημείο καμπής. 

     Δείτε τώρα και την y=x3. Η y΄= 
( )

  =3x2+3xΔx+Δx2. Ο απειροστικός λογισμός 

δίνει, y΄=3x2. Δίνουμε απεικόνιση των y=x3 και y΄=3x2, που είναι η παράγωγος σύμφωνα με 
τα κατεστημένα μαθηματικά, 



                                    

Η y=x3 εφάπτεται στο σημείο καμπής της με την y΄=3x2 ενώ αν υπολογίσουμε και το Δx που 
όπως υποδείξαμε δεν είναι απειροστικό, τότε οι δύο καμπύλες τέμνονται σε σημείο, όπου δεν 
πρόκειται για μέγιστο ή ελάχιστο ή σημείο καμπής της y=x3.  

     Ας εξετάσουμε τώρα, την εξίσωση y=k/r2. Η παράγωγος είναι, 

                 =
( )

  = ( )  = 
( ) ( ) ( )

−
( )

 

Στην θέση του Δ θα ήταν το d αν εφαρμόζαμε τον απειροστικό λογισμό και φυσικά σε καμμία 
περίπτωση δεν είναι dy/dr= -2kr-3 που ισχύει για τα κατεστημένα μαθηματικά.  

     Τα ίδια λάθη του απειροστικού λογισμού, θα βρείτε για πολλές συναρτήσεις. 

 

             ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 

          y 

 

 

 

                                                        -x 

     Θεωρούμε σταθερή κυκλική ταχύτητα, όπου ισχύει y=Acos(ωt+φ).  Ο απειροστικός 
λογισμός δείνει y΄=-Aωsin(ωt+φ) και y΄΄=-Aω2cos(ωt+φ). Στην πραγματικότητα, όταν η 
ταχύτητα Αω=v είναι μέγστη (sin(ωt+φ)=1, τότε ο απειροστικός λογισμός δίνει cos(ωt+φ)=0, 
δηλαδή η επιτάχυνση Αω2=a,  είναι μηδέν. Αλλά όταν επί του άξονος y η ταχύτητα είναι 
μέγιστη, στην πραγματικότητα είναι μέγιστη και η επιτάχυνση και αυτό είναι απόδειξη της 
ανατροπής του απειροστικού λογισμού.   

 

   ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

 

     Παίρνουμε ομαλή κυκλική κίνηση με κέντρο το σημείο μηδέν των Καρτεσιανών 
συντεταγμένων, 



 

                                                                      +y tangent velocity 

                                                            Orbital velocity 

 

                                                                                                      

                                                                                                     Centripetal velocity                                                                                             

                          -x                                                                                       +x 

 

 

 

 

                                                         =y     

     Η τροχιακή ταχύτητα είναι v=2πR0/T, όπου Τ είναι το Δt της περιόδου της κίνησης και R0 

η ακτίνα της τροχιάς. 

     Στους άξονες y, x σχηματίζονται κύκλοι  R2= x2 +y2 . R= 𝑥 + 𝑦  .Και σύμφωνα με όσα 
βρήκαμε, 

                               =
( )

 = + 1 

 

Εδώ χρησιμοποιούμε2 την =
( )

 =
( )

 

Και,                        =
( )

 = + 1 

 

Και ΔR/Δx =ΔR/Δy. 

Τότε,                        = 1 =  

Και x=Δx/2.  Αυτή η εξίσωση ισχύει για όλους τους κύκλους, που μεταβάλλεται η απόσταση 
x.  
      Αλλά εμείς οριστικοποιούμε την x=R0 ,  Δx=2R0. Στον απειροστικό λογισμό το Δx θα 

ήταν dx και η   =
( )

 = + 1    θα ήταν απροσδιόριστη. 

     Όπως είδατε στο σχήμα της ομαλής κυκλικής κίνησης, υπάρχει μία επιτρόχια ταχύτητα 
vo=2πR0/T , μία κεντρομόλος σταθερή ταχύτητα vc  και συνεπώς μία εφαπτομένη vt.  

                                                           
22 Αυτή ισχύει, μετά από πράξεις, όταν x=-Δx/2. Αυτή είναι ίση και αντίθετη με την x=Δx/2, που 
βρίσκουμε παρακάτω και επειδή x=R, τότε ισχύει και η ισότητα αυτή που χρησιμοποιούμε. Θυμηθείτε 
ότι χρησιμοποιούμε την R2=x2+y2, οπότε το x2 είναι το ίδιο και για x=-Δx/2 και x=Δx/2.  



     Η κεντρομόλος ταχύτητα θα είναι,  = =2R0/Δt.   Αλλά το 2R0  είναι η διάμετρος του 

κύκλου της ομαλής κίνησης και αντιχτοιχεί σε π γωνία και Δt=Τ/2. Τότε,  

                                      vc= Δx/Δt= 4R0/T= 2.2πR0/πΤ= (2/π)vo  αφού vo=2πR0/T 

Αλλά το Δx=2|Δx΄| =Δx΄-Δ(-x΄) επειδή σε Καρτεσιανές συντεταγμένες, αριστερά του 0 είναι 
αρνητική τα x και τότε η πραγματική       vc=vo/π= 0.3183 vo 

Και η εφαπτομένη ταχύτητα είναι,   vt=𝑣  − ( ) = 0.948 vo.  Η εφαπτομένη ταχύτητα αγγίζει 

το σημείο Δt/2 =R0 για τις συνιστώσες y,x και είναι κάθετος στην R. Το Δt για την επιτρόχιο 
ταχύτητα, αρχίζει από αυτό το σημείο και τελειώνει επί της τροχιάς που ακολουθεί 

     Όπως ορίστηκε η κεντρομόλος ταχύτητα, υπάρχει και η κεντρομόλος επιτάχυνση θα 
συμβαίνει σε Δx΄=Δx/2=R0 , όπου η Δt=Τ/4 και  

                Δx΄/Δt2 =Δx΄/(Τ/4)2=8.(2R0) /T2= (8/π)vo/T=(4/π2)vo
2/R  

  οπότε η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι  ac= (4/π2) vo
2/R. Αυτή η κεντρομόλος επιτάχυνση, 

είναι κάθετος την εφαπτομένη ταχύτητα vt αφού ο άξονας x είναι κάθετος στην εφαπτομένη 

        Δείτε3 πως η κατεστημένη επιστήμη απέδειξε την κεντρομόλο επιτάχυνση, 

      θέτουμε vo=dR/dt= (dR/ds)(ds/dt), όπου s είναι το διάστημα επί της τροχιάς του κινητού σε 
ομαλή κυκλική κίνηση. Αλλά dR/ds = ε το μοναδιαίο διάνυσμα της τροχιακής ταχύτητας, 
δηλαδή, 

                                                           vo =vε 

 Η επιτάχυνση είναι d2vo/dt2 =(dv/dt)+ vdε/dt όπου dv/dt=0. Έχουμε, 

                             vodε/dt= vo(dε/ds)(ds/dt)= (vo
2/R)n    (ds/dt=vo , dε/ds= n/R). 

Τα ίδια αποτελέσματα θα παίρναμε και με Δx,Δt.  

      Όμως στην παραπάνω ανάλυση το n είναι το μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο στην τροχιακή 
ταχύτητα vo, ενώ η κεντρομόλος δύναμη που εμείς αποδείξαμε, είναι κάθετος στην εφαπτομένη 
ταχύτητα. Δείτε πάλι το σχήμα των τριών ταχυτήτων στην ομαλή κυκλική κίνηση και θα 
διαπιστώσετε ότι η σωστή κεντρομόλος δύναμη είναι κάθετος στην εφαπτομένη του σημείου , 
ενώ η κεντρομόλος δύναμη που απέδειξε η κτεστημένη φυσική, είναι κάθετος στην τροχιακή 
κίνηση και ταχύτητα. Έτσι υπάρχει επιτάχυνση επί της καθέτου στην ακτίνα, η at όπως η vt η, 

                                            at=(ao
2-ac

2)1/2 =a0(1-(4/π2))     

 

                                    ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ «ΤΟ ΙΔΙΟΝ» 

 

      Στην «Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ4», εισάγαμε τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία 
στο άτομο του ατόμου του υδρογόνου. Στο άτομο, δύο φυσαλίδες αραιότερου αιθέρα, 
δημιουργούν ηλεκτρικό φορέα η μία αντίθετο της άλλης και έλκονται, όπως επίσης έλκονται 
με ίση δύναμη, επειδή δημιουργούν περοφερόμενες περί του κέντρου μάζας, ηλεκτρικά 

                                                           
3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, I Χατζηδημητρίου σελ 1-15 
4 International Journal of Mathematics and Physical Sciences Research, October2020-March2021 



ρεύματα που το μαγνητικό πεδίο, έλκει το ένα το άλλο. Τα ηλεκτρικά ρεύματα ‘εχουν 
μαγνήτιση m και η μαγνητική δύναμη είναι αντίστροφη του τετραγώνου της ακτίνας.  

      Οι φυσαλίδες περιστρέφονται γύρω από το κέντρο μάζας και τον εαυτό τους και 
παρασύρουν τον περιβαλλόμενο αιθέρα που έχει μικρό ιξώδες. Η ροή του αιθέρα αντιστοιχεί 
σε μαγνητικές γραμμές.        

                                                                                               

                                  Άτομο του υδρογόνου και οι μαγνητικές γραμμές, επεκτείνετε από την μία 

                                          φυσαλίδα, τέμνουν οι γραμμές καθέτως την ταχύτητα περιστροφής της άλλης φυσαλίδας 

                                         Οι φυσαλίδες Α,Β έχουν ταχύτητα κάθετη στην σελίδα.    

 

       Έτσι, το μαγνητικό πεδίο από την μία φυσαλίδα, πίπτει κάθετα στην εφαπτομενική ταχύτητα 
της άλλης φυσαλίδας και δημιουργεί την μία κεντρομόλο συνιστώσα δύναμης (η άλλη από τα 
ηλεκτρικά φορτία), Fc = e(vtxB). Kαι δημιουργεί και την επιτάχυνση επί της καθέτου, με την 
επίδραση του μαγνητικού πεδίου επί της κεντρομόλου ταχύτητας,  at= e(vcxB). 

     Το μικρό ιξώδες του αιθέρα, δημιουργεί δύναμη αντίστασης στις επιταχύνσεις, ώστε οι 
ταχύτητες να είναι σταθερές (F=bv , και v=F/b= σταθερή)                                   

 

                 Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

 

     Σε πολικές συντεταγμένες, η κατεστημένη φυσική απέδειξε την επιτάχυνση, 

                               a=( − 𝑟 𝒆 + (𝑅 )𝒆  

Αυτή χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή της κίνησης των πλανητών και αυτή 
χρησιμοποιήσαμε και εμείς στην ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, για την περιγραφή των 
πλανητών και του ατόμου του υδρογόνου. Η ίδια ακριβώς αποδεικνύεται με την θέση του Δ 
στην θέση του d, επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε η κεντρομόλος επιτάχυνση, που εμείς δείξαμε 
ότι είναι λάθος.   

 

                               ΤΡΙΨΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

 

     Η συνάρτηση του ημιτόνου, είναι y=sinθ. Και, 



      =
     ( )  

=
    – .

  =sinθ{(cosΔθ-1)/Δθ}+cosθ(sinΔθ/Δθ) 

 

Αλλά5  

1>sinθ/θ>cosθ  και επειδή cosθ= 1-2sin2(θ/2), τότε (cosθ-1)/θ=-2sin2(θ/2)/θ =- (sinθ/θ)sinθ 

Οπότε, αν πάτε να δείτε πως αποδείχτηκαν στο σχετικό, θα δείξετε, 

                                       1>(sinΔθ/Δθ)>cos Δθ 

     Αλλά η κοσμοθεωρία ΤΟ ΙΔΙΟΝ, δέχεται πολύ μικρό χρόνο Δt και Δθ=ωΔt, οπότε το cosΔθ 
είναι περίπου 1, άρα με ικανοποιητική προσέγγιση, (sinΔθ/Δθ)=1.  

      Ομοίως  (cosΔθ-1)/Δθ= -(sinΔθ/Δθ)sinΔθ=0, επειδή sin(ωΔt)=0. 

      Βλέπουμε ότι για το Δt του σύμπαντος, οι τριγωνομετρικές παράγωγοι είναι ικανοποιητικά 
ίδιες με αυτές που αποδέχεται ο απειροστικός λογισμός. 

 

                  ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 

  

      Ορίστηκε η παράγωγος Δy/Δx και τώρα ορίζουμε την απορρέουσα συνάρτηση. 

Ορισμός,  αν y=kxn, τότε Cy= xn-1  δηλαδή ο τύπος από την πρώην παράγωγο αλλά 
τροποποιημένος, είναι ο ορισμός της απορρέουσας συνάρτησης Cy. Η τριγωνομετρικές 
εξισώσεις είναι πολύ διαφορετικές από ότι πριν για τις παραγώγους των κατεστημένων 
μαθηματικών. Δηλαδή η απορρέουσα, αν y=sinx, Cy= 1sin(x1-1)=sin1=sinπ=0.     

     Οι απορρέουσες είναι πολύ σημαντικές, γιατί ορίζονται με τον αντίστροφο ορισμό των 
ολοκληρωμάτων. 

     Ορισμός, αν y=kxn, τότε το ολοκλήρωμά του είναι C-1(x)= xn+1.   Και πάλι τα 
τριγωνομετρικά ολοκληρώματα, δεν είναι ίδια με των κατεστημένων μαθηματικών, Π.χ.  
y=sinx, C-1(x)= sin(x2).  

     Οι ορισμοί των απορρεουσών και των παραγώγων, είναι πολύ ενδιαφέροντες για την 
φυσική, την φυσική μέσα στην δημιουργία. Δηλαδή για την κατεστημένη φυσική ισχύει η 
δύναμη έλξης αντίστροφου τετραγώνου, F=k/r2 =mv2/r. Αν αυτή την δύναμη την 
ολοκληρώσετε από 0 έως r, θα βρείτε αρνητική δυναμική ενέργεια. Αν όμως την 
ολοκληρώσετε όπως εμείς υποδεικνύουμε, τότε είνασι θετική και δεν διαιρείται με n+1 του 
εκθέτη της ολοκλήρωσης. 

 

                                        ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Η ολική εφαρμογή της λογικής, οδηγεί στην κατάργηση του απειροστικού λογισμού, αφού 
το dx τείνει αλλά δεν φθάνει ποτέ το μηδέν. Η φόρμουλα παραγώγου με τα όρια dy/dx, 
αντικαθίσταται με τις διαφορές Δy, Δx, και η νέα φόρμουλα έχει τα ίδια πρακτικά 
αποτελέσματα. Αλλά η εφαρμογή της νέας φόρμουλας σε συναρτήσεις, δίνουν αποτελέσματα 
                                                           
5 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Finney-Weir-Giordano, σελ. 104 



πολύ διαφορετικά με την φόρμουλα της παραγώγου των κατεστημένων μαθηματικών και 
διαχωρίζεται πλέον σε έννοιες παραγώγου που βρίσκονται με την φόρμουλα που προτείνουμε 
και απορρέουσες εξισώσεις που βρίσκονται με την φόρμουλα της πριν παραγώγου. 
Αντίστροφα των απορρεουσών εξισώσεων είναι τα ολοκληρώματα. Τώρα πλέον οι 
απορρέουσες εξισώσεις για τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις  είναι πολύ διαφορετικές από 
τις παραγώγους των και τα ολοκληρώματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ισχύουν για 
τις εξισώσεις αυτές.  

     Η πιστή εφαρμογή της λογικής και της παραγώγου όπως την διαφορφώνουμε, δίνει 
κεντρομόλο, επιτρόχιο και εφαπτομένη ταχύτητα στην ομαλή κυκλική κίνηση, καθώς και 
κεντρομόλο, επιτρόχια και εφαπτομενική επιτάχυνση. Η νέα θεωρία, βρίσκει δικαίωση από 
την ατομική θεωρία της κοσμοθεωρίας ΤΟ ΙΔΙΟΝ, αφού το μαγνητικό πεδίο που παράγει 
κάθε φυσαλίδα στην περιστροφή της, επιταχύνει εφαπτομενικά την κίνηση της άλλης που 
έχει κεντρομόλο ταχύτητα και επιταχύνει κεντρομόλα την άλλη, αφού έχει εφαπτομενική 
ταχύτητα. Στο άτομο υπάρχει η έλξη ηλεκτρικών φορέων που είναι αντίστροφη του κύβου 
των ακτίνων και η οποία συνδιάζεται με την κεντρομόλο επιτάχυνση. Η άλλη δύναμη έλξης6 
προέρχεται από το μαγνητικό πεδίο των φυσαλίδων που έχουν μαγνήτιση m. Και η μαγνητική 
δύναμη είναι αντίστροφη του τετραγώνου της ακτίνας, δεν σχετίζεται με την κεντρομόλο 
επιτάχυνση, όπως η έλξη των ηλεκτρικών φορέων και για αυτό τα μαγνητικά πεδία 
δημιουργούν την εφαπτομενική και κεντρομόλα επιτάχυνση (που φυσιολογικά δημιουργείται 
από έλξη αντίστροφων κύβων της ακτίνας). 
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