
             

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ 
ΙΣΧΥΩΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, 
ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
 

                                            ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Το άτομο του υδρογόνου, στις κυκλικές περιφορές των φυσαλίδων, υφίσταται την τριβή 
του αιθέρα που δεν είναι μηδενική και μία επιτρόχιο δύναμη που αντικαθιστά περίπου την 
απώλεια από την δύναμη τριβής. 

     Η ισχύς των περιφερόμενων φυσαλίδων, αντλείται από το αδιάστατο μηδέν και υπάρχει 
απώλεια ισχύος λόγω τριβής. Η ισχύς των περιφερόμενων φυσαλίδων, χωρίζεται στο μεγάλο 
μέρος άντλησης της ισχύος, της ενέργειας από το Απόλυτο Μηδέν και το μικρό μέρος της 
ισχύος που προσδίδει η επιτρόχια δύναμη. 

 

           ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

 

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

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

        Δείτε2 πως η κατεστημένη επιστήμη απέδειξε την κεντρομόλο επιτάχυνση, 

                                                           
11 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.  
2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, I Χατζηδημητρίου σελ 1-15 



      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))     

     Έτσι λοιπόν, αποδείξαμε την ύπαρξη εφαπτομενικής δύναμης (παράλληλης στην 
εφαπτομενική ταχύτητα), με επιτάχυνση, at=(ao

2-ac
2)1/2 =a0(1-(4/π2)) 

 

                                        Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΡΙΒΗΣ 

 

     Παράλληλα με την εφαπτομενική της τροχιάς δύναμη, καθέτου στην ακτίνα, υπάρχει και 
αντίσταση τριβής λόγω του ιξώδους του αιθέρα, F=-bv. Οπότε υπάρχει η εξίσωση mat-bv=0. 

Αλλά η εξίσωση περιφοράς των φυσαλίδων,τώρα είναι, σύμφωνα με όσα δείξαμε στην 
ΤΕΛΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ, 

                              Mat-bv+  
( )  

𝑒  + μ0(ebf)22π(r/2)/2πr= mb ω2(r /2) 

 

                                       ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ «ΤΟ ΙΔΙΟΝ» 

 

      Στην «Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ3», 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 
ρεύματα που το μαγνητικό πεδίο, έλκει το ένα το άλλο. Τα ηλεκτρικά ρεύματα έχουν 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.        

                                                           
3 International Journal of Mathematics and Physical Sciences Research, October2020-March2021 



                                                                                               

                                  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). 

     Έτσι το μαγνητικό πεδίο από την μία φυσαλίδα, δημιουργεί επί της άλλης περιφερόμενης, 
at.  

 

             OI ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ IΣΧΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ 

 

     Όπως είναι γνωστό από τις εργασίες μου στον ηλεκτρισμό, V=k(1/n2e3A2)I2 

Και η ισχύς    P=k(1/n2e3A2)I3 

      Αυτή η ισχύς αντλείται όλη από το Απόλυτο Μηδέν. Από τις δυνάμεις  mat-bv=0, υπάρχουν 
οι ισχείς  matv-bv2 =0. Έτσι η ισχύς της περιφερόμενης φυσαλίδας γίνεται, 

                                    P=k(1/n2e3A2)I3+ matv-bv2 

 

                             ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

     Στο άτομο του υδρογόνου, οι φυσαλίδες έχουν κυκλική περιφορά, κυκλικές επιταχύνσεις 
και ακτινοβολούν. Πριν ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, η ακτινοβολία ήταν 
συμπτωματική, δηλαδή οι φυσαλίδες ύλης και αντιΰλης αντάλλασσαν την ακτινοβολία και δεν 
υπήρχε θερμότητα, η αρνητική θερμότητα της αντιΰλης εξουδετέρωνε την θερμότητα της ύλης.  

     Με τον διαχωρισμό ύλης και αντιΰλης, επήλθε η θερμότητα και η θερμική ταλάντωση των 
ατόμων και η ακτινοβολία έγινε μερικώς ασυμπτωματική!  



     Έτσι μέρος της ακτινοβολίας διαφεύγει στον αιθέρα και ανεβάζει την εντροπία του!  Βέβαια 
η θερμότητα διαφεύγει στον άπειρο αιθέρα, χωρίς να γίνεται εξαιρετικά σοβαρό το πρόβλημα! 

 

                                        ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

      Μία μαγνητική εφαπτομενική στην τροχιά των περιφερόμενων φυσαλίδων στο άτομο του 
υδρογόνου,  δύναμη αναπτύσσεται, η οποία εξουδετερούται από την τριβή του αιθέρα. 
Ενέργεια, καλύτερα ηλεκτρική ισχύς αντλείται από το αδιάστατο μηδέν. Αλλά υπάρχει πλέον 
η ασυμπτωματική ακτινοβολία των ατόμων και επήλθε η φθορά και ο θάνατος! .                                  

 

 

  

    

   


