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            Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
 

                                                              ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Πλησιάζοντας στην περιγραφή της φύσης με απόλυτο τρόπο, θα προχωρήσουμε αποφα-
σιστικά στην θεωρία της δημιουργίας. Η θεωρία της δημιουργίας, είναι η θεωρία που θα έχει 
ως εργαλείο την Απόλυτη Φυσική, για να γίνει ο άνθρωπος δημιουργός.  

Στην αρχαία Ελληνική γλώσσα και στην σύγχρονη, για την Αγγλική λέξη creator, υπάρχουν 
δύο Ελληνικές, ο ποιητής και ο δημιουργός. Σύμφωνα με τον Ιουστίνο1 τον φιλόσοφο και 
Άγιο του Χριστιανισμού, ποιητής είναι αυτός που ποιεί χιρίς την βοήθεια άλλου και δημι-
ουργός είναι αυτός που δημιουργεί με την βοήθεια του ποιητή.  

    Φτάνοντας ο άνθρωπος την Απόλυτη γνώση, με τις κατάλληλες επινοήσεις μπορεί να γίνει 
δημιουργός! 

      Θα πρέπει να διαβάσετε πρώτα Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ και Η ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, που δημοσιεύτηκαν στο International Journal of Mathematics and 
Physical Sciences Research, April-September 2020. Εδώ θα κάνουμε μερικές διορθώσεις, που 
ελπίζω ότι θα είναι οι τελευταίες. Θα πρέπει να έχετε υπ’ όψη, τι μου είπε ο διευθυντής μου 
στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  Αγρινίου, όταν μέσα στις χιλιάδες υποθέσεις που δι-
εκπεραίωσα, έκανα μία λάθος! «Πήγαινε παιδί μου και διόρθωσε την υπόθεση, όποιος δεν 
δουλεύει δεν κάνει λάθος!!!». Και σεις εδώ που παίρνετε την θέση του διευθυντή μου, δεν 
μπορείτε να με κατηγορήσετε ότι δεν δουλεύω! Αλλά σε μία θεωρία δημιουργίας και στις 
ποιοτικές εντολές- σχέσεις που θα δώσουμε, δεν πρέπει να υπάρχει λάθος1 

 

                                         ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ     

 

     Η μεθοδολογία της εργασίας αυτής, στηρίζεται στην ορθή χρησιμοποίηση της λογικής με 
τους νόμους της που διατύπωσε ο Αριστοτέλης στο ΟΡΓΑΝΟΝ και ιδιαίτερα των μαθηματι-
κών που είναι η αυστηρή λογική . Αξιοποιεί τα πειράματα που είναι οδηγός και με επαγωγή 
οδηγείται σε θέσεις και συμπεράσματα. Παράλληλα περιγράφει την φύση2 και το γίγνεσθαι 
και πάλι οδηγείται με επαγωγή σε συμπεράσματα. 

      Αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει ο συγγραφέας του μεγάλους αρχαίους Έλληνες φιλοσό-
φους, που για να οικοδομήσουν τις φυσικές τους θεωρίες, πρώτα έθεσαν τις αρχές. Έτσι, εδώ, 
είναι αρχή της θεωρίας, ότι το φαινόμενο της περίθλασης διατυπώθηκε σωστά και είναι 
σωστά τα μήκη κύματος των ακτινοβολιών. Δεύτερη αρχή είναι ότι ο χρόνος διαιρέθηκε 
σωστά, άρα είναι σωστές οι συχνότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Θυμίζουμε ότι 

                                                           
1 Ιουστίνου του φιλοσόφου ΑΠΟΛΟΓΙΑ, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων Εκκλησιαστικών 
Συγγραφέων 
2 Μπορείτε να δείτε την περιγραφή των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού και του ηλεκτρικού 
πεδίου, ακόμη και του βαρυτικού, ως ροές του αιθέρα, ή διαταραχή του (διάδοση πυκνώματος). 
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στην ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ , αποδείξαμε με τις δικές μας θεωρίες ότι το φως 
έχει ταχύτητα c=297,215x106 met/sec. 

 

                       ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ 

 

     Η «απόδειξη» της ύπαρξης ηλεκτρονίων, έγινε από τον Edison, ο οποίος κατασκεύασε και 
την λάμπα πυρακτώσεως. Αυτός φέρει όλη την ευθύνη για την δημιουργία της φυσικής. 

     Σε μία λάμπα πυρακτώσεως, έβαλε μεταλλική πλάκα μέσα στην λάμπα και σχημάτησε 
ηλεκτρική τάση μεταξύ του νήματος πυρακτώσεως από βολφράμιο και της πλάκας (όπως στο 
σχήμα)3.  Παρατηρήθηκε ροή συνεχούς ρεύματος. 

                                            

     Ο Edison υπέθεσε ότι το νήμα πυρακτώσεως από βολφράμιο, εκπέμπει ηλεκτρόνια και 
έτσι «αποδείχτηκε» η ύπαρξη ηλεκτρονίων. 

     Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νήμα πυρακτώσεως εκπέμπει φωτόνια, σε υπέρυθρο, φωτεινό 
και υπεριώδες φάσμα. Τα φωτόνια είναι υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, 
δηλαδή υψηλής συχνότητας εναλλασσόμενα ρεύματα. Αυτά πίπτουν στην μεταλλική πλάκα 
αφού κερδίσουν κάποια ενέργεια από την διαφορά δυναμικού και προκαλούν το συνεχές 
ρεύμα. Το υψίσυχνο εναλλασσόμενο ρεύμα, πάνω από την υπέρυθρη συχνότητα, στα άτομα 
του ηλεκτρικού αγωγού που την έχουν, είναι το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. 

     Δεν νομίζω ότι πρωτοτυπώ, ήδη η κατεστημένη φυσική δέχεται τον τύπο, I=ef, δηλαδή το 
συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, είναι ίσο προς το γινόμενο του περιστρεφόμενου ηλεκτρικού 
φορτίου, επί την συχνότητα περιστροφής. Έτσι στο φαινόμενο Edison, το συνεχές ρεύμα που 
παρατηρήθηκε, είναι υψηλή συχνότητα ταλάντωσης των ατόμων του αγωγού, που προκλή-
θηκε από την συχνότητα ταλάντωσης των φωτονίων. 

     Έτσι δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια και συνεπώς ούτε πρωτόνια που ακολουθούν αυτά. 

Δείτε και τον καθοδικών ακτίνων σωλήνα στο κατωτέρω σχήμα. Η κάθοδος συνήθως 
αποτελείται από νήμα βολφραμίου, όπου περνά μεγάλο ηλεκτρικό ρεύμα (5-7 Amp) και 
θερμαίνεται (υπάρχει και η ψυχρή κάθοδος). Η κάθοδος εκπέμπει φωτόνια που περνούν σε 
διαδοχικές ανόδους. Οι άνοδοι επιδρούν στην δομή του φωτονίου (αυτό είναι δύο κυκλικά 

                                                           
3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, σελ. 419 
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ρεύματα που ταλαντώνονται). Με την επίδραση των ανόδων, αυξάνονται οι αποστάσεις των 
ηλεκτρικών δακτυλίων και τότε περνούν από τους ηλεκτρικούς πυκνωτές (ή μαγνητικά πεδία, 
ή ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο) και εκτρέπονται από την ευθύγραμμη διάδοση.  

                          

      Αλλά δείτε και το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, 

                                     

Το φως προσπίπτει στην κάθοδο, η οποία εκπέμπει φωτόνια, αλλά τώρα υπάρχει διαφορά 
δυναμικού, όπως στα προηγούμενα παραδείγματα και δημιουργείται ασθενές ηλεκτρικό 
ρεύμα. 

 

              ΑΙΘΕΡΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

     Όπως διατυπώσαμε στην ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, υπάρχει ο αιθέρας στον άπειρο 
χώρο και με χαμηλό ιξώδες. Υπάρχουν τρία είδη αιθέρων που διαφέρουν σε πυκνότητα και 
σχηματίστηκαν φυσαλίδες αραιού αιθέρα (Υπερβατικής μη ουσίας), στον μέσο και γενικό 
αιθέρα (Ενωσία) και από τον πυκνότερο αιθέρα (Ίδιον). Και το άτομο του υδρογόνου (Η 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ), αποτελείται από δύο φυσαλίδες αραιού αιθέρα ίδιες, 
που περιστρέφονται γύρω από το κέντρο αιθερικής μάζας. Κάθε φυσαλίδα έχει αιθερική μάζα 
me. Επειδή στο προνομιακό σύστημα αναφοράς του ατόμου, η μία φυσαλίδα περιοστρέφεται 
γύρω από το κέντρο, με διαφορά φάσης π σχετικά με την άλλη, αυτό είναι η αιτία να είναι 
αντίθετοι ηλεκτρικοί φορείς, να έχουν δηλαδή αντίθετα ηλεκτρικά φορτία, αφού εσείς 
γνωρίζετε ηλεκτρικά φορτία, (τα ηλεκτρικά φορτία δεν ορίζονται, προτιμείστε την έννοια του 
ηλεκτρικού φορέα).  

     Θεωρούμε το άτομο του υδρογόνου. Αποτελείται από δύο ίδια «σωματίδια»-φυσαλίδες 
αιθέρα, που έλκονται και έχουν ταλάντωση περιφοράς περί του κέντρου αιθερικής μάζας.  
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     Τότε τα δύο ρεύματα είναι ίσα και ομοπαράλληλα, αφού δεχόμαστε ότι οι δύο ηλεκτρικοί 
φορείς (άλλως ηλεκτρικά φορτία4) είναι ίσοι και αντίθετοι, περιφέρονται δε ακτίνα r/2 περί 
κέντρου αιθερικής μάζας, όταν η απόσταση των δύο φυσαλίδων είναι r. 

     Οι φυσαλίδες έχουν φλοιό από τον πυκνότερο αιθέρα (Ίδιον). Λόγω των υψηλών πιέσεων 
γίνεται όπως το φαινόμενο της εξάχνωσης και «εξαερούνται» απειροστικοί κόκκοι πυκνού 
αιθέρα (Ίδιον), εντός της μικρής φυσαλίδας. Αυτοί συγκρούονται μεταξύ τους, κάτι όπως 
περιγράφει η κινητική θεωρία των αερίων και με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Συγκρούονται όμως 
και με τον φλοιό των φυσαλίδων. Στην σύγκρουση δημιουργείται βαθούλωμα στον φλοιό και 
διαδίδεται ένα πύκνωμα του αιθέρα έξω από την φυσαλίδα, που διαδίδεται στον χώρο. Αυτό 
το πύκνωμα σε μικρή απόσταση από την φυσαλίδα, διαδίδεται ακτινικά. Πρόκειται για το 
ηλεκτρικό πεδίο, οι δυναμικές γραμμές του οποίου είναι πύκνωμα-διαταραχή του αιθέρα, 
γύρω από την φυσαλίδα. 

                                           

         Κόκκοι πέφτουν στον φλοιό της φυσαλίδας, και στον φλοιό διαδίδεται διαταραχή όπως στο σχήμα 

     ‘Όπως δείχνει το σχήμα, στον φλοιό διαδίδεται το πύκνωμα- διαταραχή με διάθλαση. Στα 
θετικά φορτία-ηλεκτρικούς φορείς, ο φλοιός διαθλά περισσότερο τις διαταραχές. Στα αρνητι-
κά και επειδή ο φλοιός είναι πορώδης, είναι μικρότερη η διάθλαση. Μετά τον φλοιό, η διάδο-
ση του πεδίου είναι ακτινική, όπως περιγράφει η κλασσική φυσική για τα ηλεκτρικά φορτία.     

     Όταν από τις δύο περιστρεφόμενες φυσαλίδες, δύο διαταραχές έρθουν αντιμέτωπες και 
συγκρουστούν, τότε δημιουργείται στρόβιλος του αιθέρα που είναι το βαρυτόνιο και αντι-
στοιχεί το σύνολο των στροβίλων στην αιθερική μάζα του ατόμου και διαδίδονται ακτινικά 
και σχεδόν με άπειρη ταχύτητα.  

     Η διαταραχή-πύκνωμα του αιθέρα του ηλεκτρικού πεδίου, διαδίδεται ακαριαία (άπειρη 
ταχύτητα), επειδή η πίεση της Ενωσίας (γενικού αιθέρα) είναι άπειρη.   

                                                           
4 Το ηλεκτρικό φορτίο δεν εννοιολογείται, δεν έχει ορισμό. Αντίθετα ηλεκτρικός φορέας σημαίνει 
αιθερική μάζα me ,είναι αυτός ο φορέας (me

1/2) 
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     Είπαμε ότι η Ενωσία έχει χαμηλό ιξώδες. Οι φυσαλίδες περιστρέφονται γύρω από το δικό 
τους κέντρο με μεγάλη συχνότητα. Παρασέρνουν Ενωσία στην ιδιοπεριστροφή.  

     Το σχήμα που ακολουθεί, είναι το μαγνητικό πεδίο κυκλικού ηλεκτρικού αγωγού 
ρεύματος. Οι δύο περιφερόμενες φυσαλίδες γύρω από το κέντρο τους αιθερικής μάζας 
σχηματίζουν κυκλικό ρεύμα. Θεωρείστε λοιπόν, ότι οι Α, Β του σχήματος είναι οι 
περιστρεφόμενες φυσαλίδες. Αυτές παρασέρνουν την Ενωσία (από την ιδιοπεριστροφή τους) 
και σχηματίζεται κυκλικό μαγνητικό πεδίο γύρω από κάθε φυσαλίδα, αλλά και από τις δύο 
φυσαλίδες σχηματίζεται η ροή μαγνητικού πεδίου-Ενωσίας , όπως στο σχήμα.   

                                  

     Έτσι λοιπόν σχηματίζεται το μαγνητικό πεδίο από την ροή του αιθέρα και με πεπερασμένη 
ταχύτητα και το ηλεκτρικό πεδίο από πύκνωμα-διαταραχή του αιθέρα γύρω από την φυσαλί-
δα ακτινικά (διαδίδεται με άπειρη ταχύτητα μέχρι να σβήσει). Το βαρυτικό πεδίο, οφείλεται 
σε στροβίλους του αιθέρα, με σχεδόν άπειρη ταχύτητα η διαδοσή τους και προέρχονται από 
σύγκρουση δύο πυκνωμάτων του ηλεκτρικού πεδίου.   

     Η ταχύτητα ιδιοπεριστροφής των φυσαλίδων, δεν επηρεάζεται από την κίνησή της ούτε 
και το μαγνητικό πεδίο. Αντίθετα, όταν η κίνηση της φυσαλίδας είναι επιταχυνόμενη, 
επηρεάζεται ο ρυθμός σύγκρουσης των κόκκων με τον φλοιό της φυσαλίδας και συνεπώς 
επηρεάζεται το ηλεκτρικό πεδίο της, αλλά και το βαρυτικό πεδίο. 

 

         ΠΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ COULOMB ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

 

        Γνωρίζετε ότι ο νόμος έλξης ή άπωσης ηλεκτρικών φορτίων, που ανακάλυψε ο 
Coulomb, είναι,    F=K΄q1q2/r2.  
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Αν και το γνωρίζετε, σας δώσαμε σχήμα της συσκευής στην οποία διαπιστώθηκε ο νόμος. 
Όπως βλέπετε, οι ηλεκτρισμένες σφαίρες α, β, είναι ακίνητες. Όμως εμείς σας δείξαμε το 
άτομο του υδρογόνου, όπου δύο ίσα ηλεκτρικά φορτία, περιφέρονται γύρω από το κέντρο 
αιθερικής μάζας. Άρα έχουν κεντρομόλο επιτάχυνση και η αιθερική μάζα κάθε φυσαλίδας 
είναι me, τότε ισχύει,    F=me v2/r  = (mevr)2/mr3= k/r3=e2/(4/3)πr3.  

     Σας προδιαθέσαμε ότι όταν υπάρχει επιτάχυνση, μεταβάλλεται η συχνότητα σύγκρουσης 
των κόκκων πυκνού αιθέρα, εντός της φυσαλίδας αραιού αιθέρα και συνεπώς μεταβάλλεται 
το ηλεκτρικό πεδίο της φυσαλίδας. Για τα περιστρεφόμενα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία, ο 
νόμος έλξης είναι αντίστροφος του κύβου της ακτίνας των φορτίων.  

 

                        ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ COULOMB 

 

     Όπως γνωρίζετε, ο βόρειος πόλος μαγνήτη, έλκει τον νότιο πόλο άλλου μαγνήτη. Όπως 
στις ηλεκτρισμένες σφαίρες, ο Coulomb κατασκεύασε μαγνήτες με σφαιρικούς πόλους. 

                               

Στο πείραμά του και σε μαγνητικό ζυγό, ο   βόρειος πόλος του μαγνήτη Ν1S1, απωθούσε τον 
βόρειο πόλο του μαγνήτη N2S2. Οι φυσικοί τότε θεωρούσαν ότι ο μαγνητικός πόλος, έχει 
ποσότητα μαγνητισμού mL. O Coulomb με τον ανωτέρω μαγνητικό ζυγό5, απέδειξε ότι, 

                                         F=kmL1mL2/r2 

                                                           
5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, σελ. 21-24 
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     Όπως σας προδιαθέσαμε, το μαγνητικό πεδίο προκαλείται από την ιδιοπεριστροφή της 
φυσαλίδας που παρασέρνει τον αιθέρα και δεν εξαρτάται από την επιτάχυνση. 

     Ο Laplace απέδειξε θεωρητικά6, και η ΦΥΣΙΚΗ Halliday-Resnick αποδείχνει με άλλο 
τρόπο θεωρτητικά7, την δύναμη που ασκείται σε ηλεκτροφόρο αγωγό, από μαγνητικό πεδίο, 

 F=ILxB και όταν το πεδίο είναι κάθετο στον αγωγό, F=IBL.  

     Στο άτομο του υδρογόνου, κάθε φυσαλίδα είναι και ηλεκτρικό ρεύμα Ι=ef. Αλλά 
δημιουργεί και μαγνητικό πεδίο από την ιδιοπεριστροφή της, το οποίο πίπτει κάθετα στον 
ηλεκτρικό φορτίο της άλλης φυσαλίδας. Τότε κάθε φυσαλίδα έχει την ίδια ποσότητα 
μαγνητισμού που ήδη διατυπώθηκε και ισχύει η μαγνητική έλξη.  

Ισχύει, F=kmL
2/r2=mLH=mLμ0B   και mL= μ0Br2, k=1.  

 Τότε για το άτομο του υδρογόνου θέτουμε,  

                        F=mL
2/r2=IBL=IB2π(r/2)=μ0

2Β2r2 

                                         B=bI/2πr 

    Αλλά αυτός ο τύπος του μαγνητικού πεδίου, είναι όμοιος με αυτόν που αποδέχεται η 
κατεστημένη φυσική και εμείς ήδη σας αποδείξαμε, ότι η δύναμη μαγνητικής έλξης που είναι 
και δύναμη έλξης παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών, για το άτομο του υδρογόνου, δεν 
εξαρτάται από την ακτίνα μεταξύ των φυσαλίδων που δημιουργούν το μαγνητικό πεδίο. Και 
εμείς ήδη σας προδιαθέσαμε, ότι το μαγνητικό πεδίο εξαρτάται μόνο από την ιδιοπεριστροφή 
της φυσαλίδας, άρα ο μαγνητικός νόμος Coulomb είναι αντίστροφος του τετραγώνου της 
ακτίνας. 

      Άρα η δύναμη έλξης μεταξύ των δύο φυσαλίδων του ατόμου του υδρογόνου, είναι, 

                      F=(e2/(4/3)πε0r3) +(kmL
2/r2) = mv2/r = (e2/(4/3)πε0r3)+bI2 ,        I=ef=me

1/2f 

 

                                       Η ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 

 

     Σας παραθέτουμε το πείραμα του Cavedish, όπου αυτός απέδειξε τον νόμο βαρύτητας 
αντίστροφου τετραγώνου της ακτίνας των μαζών, 

                                                           
6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ  σελ. 224-226 
7 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Halliday-Resnick, σελ. 173-175 
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      Ο Cavedish πήρε δύο ίσες βαρειές μεταλλικές σφαίρες Μ σε απόσταση ΑΒ, και πήρε δύο 
ίσες μικρότερες μάζες m ανηρτημένες με νήμα μικρής στροφικής σταθεράς, όπως στο σχήμα. 
Παρατηρούσε την δέσμη φωτός που έπιπτε στο κάτοπτρο, και συνεπώς την εκτροπή της 
θέσης των μαζών m. Μέτρησε την ταλάντωση και απέδειξε ότι, F=GMm/r2.  

      Όπως παρατηρείτε, οι μάζες είναι εκτεταμένα σώματα, με πολλά άτομα, όπως οι 
πλανήτες. Αλλά στο πείραμα είναι ακίνητες σχεδόν. Στο ότι είναι σχεδόν ακίνητες και 
εκτεταμένα σώματα, οφείλεται η έλξη αντίστροφου τετραγώνου. 

     Αλλά, η σελήνη και η γη περιστρέφονται περί το κέντρο μάζας. Έχουν κεντρομόλο 
επιτάχυνση. Και εμείς σημειώσαμε, ότι όταν υπάρχει επιτάχυνση, αλλάζει ο ρυθμός 
συγκρούσεων των κόκκων με τον φλοιό των φυσαλίδων των ατόμων, άρα η έλξη είναι, 

                                     F(r) = ( kMm/r2)+(k΄Mm/r3)           (Α) 

Όπως και στο άτομο είναι ποιοτικά ίδια.  

 

    ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΕΛΞΗ 

 

     Αν πάρετε ένα καλό βιβλίο Μηχανικής8 ή Αστρονομίας, θα βρείτε ότι η επιτάχυνση 
υλικού σημείου σε πολικές συντεταγμένες (r,θ) είναι,   

                           a={(d2r/dt2)-rdθ/dt)er+ (1/r)(d/dt)r2dθ/dt)eθ. 

Αυτή την επιτάχυνση έχουν και οι δύο φυσαλίδες, αλλά και η γη με την σελήνη. 
Καταλήγοντας, η διαφορική εξίσωση που διέπει τις κινήσεις, είναι (L=στροφορμή), 

                                              
( )

+ = − 𝐹(𝑟)  

Αν αντικαταστήσουμε την (Α), τότε,    

                                              
( )

+ (1 +
΄

) =   

H διαφορική εξίσωση έχει λύση έλλειψης, (γενική λύση  

                                                           
8 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι. Χατζηδημητρίου, σελ. 10-13, 113-120 
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                                  1/r =(mk/L2)+ Acos{(1 +
΄

 )1/2 (θ-θ0)})   

                                          𝑟 =
 ( ( ))

 

         c =  ,   β= (1+k΄m/L2)1/2 ,  e=  (1 + 𝑘΄ ) 

Όπου β= συντελεστής μετάπτωσης της ακτίνας (η ακτίνα με τά από μία περίοδο, δεν επανέρ-
χεται στο σημείο εκκίνησης, αλλά έχει μετάπτωση, πριν ή μετά το σημείο εκκίνησης, ανάλο-
γα αν είναι +k΄ , ή -k΄).                                           

                                        

 Έλλειψη κίνησης φυσαλίδων ή πλανητών. Κάθε φυσαλίδα έχει περίκεντρο ή το Ε1 ή το Ε2. Αν ξεκινήσει η κίνηση 
από το Α, λόγω της δύναμης αντίστροφου κύβου, δεν θα επανέλθει στο Α μετά από μία περίοδο, αλλά σε σημείο 
της έλλειψης μετά το Α, ή πριν, ανάλογα αν είναι +k΄ ή -k΄. 

 

                    ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

     Στην ηλεκτρόλυση βρίσκεται η καθιέρωση της μονάδας ηλεκτρικού ρεύματος, το Amp. 

Όπως δόθηκε από τον Faraday9 η μάζα του ιόντος που ηλεκτρολύεται η ουσία από όπου 
προέρχεται, είναι, 

                                            m=(1/F)(A/n)It 

όπου A=ατομικός αριθμός του στοιχείου, n το σθένος του ιόντος, Ι το ηλεκτρικό ρεύμα που 
διαρρέει την διαλυμένη ουσία σε χρόνο t, F είναι μία σταθερά, όταν το ρεύμα είναι γνωστό 
και το m είναι σε gr. Από την σχέση αυτή προσδιορίστηκε η μονάδα ρεύματος, το Amp. 
Δηλαδή, ηλεκτρόλυσαν AgNO3 και για τα 1.113 mgr του, θεώρησαν ότι το ρεύμα ήταν 
1Amp, 

                                       I=1Amp=mFn/At 

Δώσαμε σε αυτή την μορφή την σχέση, για να διευκρινιστεί η ασυνέπεια. Θεωρήθηκε ότι η η 
F=96500 Amp, και όταν t=96500 sec, τότε το ρεύμα είναι ένα Amp. Δεν γνωρίζουμε, ούτε 
υπάρχει πληροφορία, πως προσδιόρισαν F=96500 Amp, αλλά αν το μέγεθος του Amp ανήκει 
με συνέπεια στο SI, θα ήταν ευτυχής σύμπτωση αυτό και όπως θα δούμε δεν είναι συνεπής 
μονάδα. Εμείς θα αποδείξουμε ότι δεν είναι συνεπής μονάδα.  

     Πάλι, υπάρχει ο νόμος του Ohm, V=RI από όπου προσδιορίζεται το Volt10. Η αντίσταση 
R=1 Ohm, είναι πρότυπο που φυλάσσεται National Bureau and Standards της Νέας Υόρκης. 

                                                           
9 ΦΥΣΙΚΗ Αλκίνοου Μάζη, σελ. 234 
10 ΦΥΣΙΚΗ Halliday-Resnick, II, σελ. 129 
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Τίποτε δεν εγγυάται ότι αυτό το αυθαίρετο πρότυπο είναι συνεπής μονάδα του SI και 
προφανώς και το Volt δεν είναι συνεπής μονάδα του SI.  

     Αυτά που μόλις αναλύσαμε, οδηγούν στο ότι eV≠ ½ mv2 αλλά eV=k ½ mv2, evB=bmv2/r 
κλπ. Έτσι εισάγουμε το Απόλυτο Σύστημα Μονάδων (SAb), όπου eSAbVSAb= ½ mSAbv2 
(v=dmet/sec= κοινή στο SI και στο SΑb, sec, met είναι κοινά στα δύο συστήματα).  

 

                                     ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

 

     Για την ατομική φυσική, (άτομο υδρογόνου), ισχύει με ικανοποιητική προσέγγιση η σχέση 
(me

1/2=e, me
1/2f=I =1 AmpTTS , η b είναι στην θέση της μ0, που όρισε ο Ampere, στην έλξη 

των παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών, που εδώ είναι οι δύο κινούμενες φυσαλίδες 
ηλεκτρικοί φορείς) , 

F =
m /

4
3

𝜋𝜀 𝑟
+

𝑏 m  / f 2π(
r
2

)

2πr
= m ω r 

Από υπολογισμούς μου,                
/

 = 𝑏΄ m  / f       και μετά από πράξεις,  

ω=1.154x1015 rad/secTTS ,     f= 1.83x1014 Fz (Fz=μονάδα συχνότητας στο TTS), 

 me
1/2 =5.444x10-15 CbTTS ,      me =2.96x10-29 kgrTTS .  

     Επειδή το πρώτης στάθμης κύμα λ που τυλίγει το άτομο του υδρογόνου11, είναι, 
λ1=91.111nm, τότε   cTTS=λ1f= 16.73x106 met/secTTS. Και επειδή c=297..215x106 met/sec, 
τότε,  secTTS =0.0563 sec. και f=3.25x1015 Hz.  

 

                                           ΕΥΡΕΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ TTS ΚΑΙ SAb 

 

     Στο απόλυτο σύστημα μονάδων, ισχύει,     eSAbvBSAb= mpω2r  και για το TTS ισχύει,    
me

1/2vTTS BTTS=2me ωΤΤΣ
2r (επειδή η μάζα του ατόμου είναι 2me αφού έχει δύο φυσαλίδες, 

αλλά ένα είναι το ηλεκτρικό φορτίο- ηλεκτρικός φορέας me
1/2). Αν λύσουμε ως προς r, τότε η 

μονάδα του μαγνητικού πεδίου είναι, 

                              TTTS=(me
1/2 keSΙ/mp)(v/vTTS)(ω2

TTS/ω2)ΤSAb= k1.85x10-5 TSAb    (ισχύει 
ke/mp=eSAb/mSAb) 

Και επειδή   Β=μ0Ι/2πr (σαν σταθερά η μ0 είναι κοινή στα τρία συστήματα μονάδων, όπως και 
η r, αφού δεχτήκαμε ότι το met είναι κοινό στα τρία συστήματα), τότε και 

                                             AmpTTS=k1.85x10-5AmpSAb 

    

                               H MONAΔΑ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ TTS ,SAb 

                                                           
11 Δες Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
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     Για το απόλυτο σύστημα μονάδων, ισχύει,  keSI €SAb =eSAb€SAb=mpv2/r=mp€SAb
2/BSAb

2r και 
για το ΤΤS ισχύει, m e1/2€TTS=2mev2/r=me€TTS

2/BTTS
2r. Λύνουμε ως προς r και βρίσκουμε, 

                                    €TTS=(mp/keSI2me
1/2)(BTTS

2/BSAB
2) €SAb  ,  

αντικαθιστούμε το ηλεκτρικό πεδίο με την τάση και,        

     VoltTTS=(mp/keSI 2me 
1/2)(TTTS

2 /TSAB
2)VoltSAb  = k3.28x10-4 VoltSAb =k23.28x10-4 VoltSI    

 

                                     ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ TTS, SAb, SI 

 

     To ρεύμα του στοιχειώδους φορτίου στο TTS είναι,  ITTS = me
1/2/secTTS =5.44x10-15AmpTTS 

Αλλά  AmpTTS=k1.85x10-5AmpSab = k2 1.85x10-5AmpSI ,οπότε,   

                     me
1/2/secTTS= k21.008x10-19 AmpSI.  

      Αλλά, αν VSAb =(1/k)VSI και επειδή στην εύρεση του στοιχειώδους φορτίου eSI, 
χρησιμοποιήθηκε η σχέση πειράματος Millikan  eSAB=mg/VSAB=mgk/VSI,  eSAb=keSI και 
AmpSAb=kAmpSI. Και OhmSAb=k-2OhmSI.  Αλλά, 

                                 ΙSI=eSI/sec=1.602x10-19 AmpSI 

Εξισώνουμε τα ρεύματα στοιχειωδών φορτίων στα TTS, SI (ISI=ITTS =me
1/2/secTTS ), και 

k=1.26. 

Τότε AmpSAB =1.26 AmpSI, VoltSAb=0.7936 VoltSI, OhmSAb=0.63 OhmSI.  

Έτσι και για το μαγνητικό πεδίο, TSAb=1.26 TSI. 

To Watt είναι το ίδιο στο SI, SAb, (W=VI). 

 

                                               ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

     Παραπάνω, χρησιμοποιήσαμε τις τιμές, e, mp που δίνει η κατεστημένη φυσική. Για τον 
προσδιορισμό του e, χρησιμοποιήθηκε το πείραμα Millikan12.  

                                                           
12 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ R. Serway, σελ. 99-100 
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             Πείραμα Millikan. Σταγόνες λαδιού, έπεφταν σε πυκνωτή με κατάλληλη τάση 

 

     Ο Millikan χρησιμοποίησε την σχέση eV/L =mg ,m= μάζα σταγόνας λαδιού που ήταν 
φορτισμένη. Για να προσδιορίσει την μάζα της σταγόνας, χρησιμοποίησε την σχέση, 

                                       w= (4/3)πr3ρg=6πrξv 

w=βάρος σταγόνας, ακτίνας r, πυκνότητας μάζας ρ, με επιτάχυνση βαρύτητας g, ξ=το ιξώδες 
του αέρα και v= ταχύτητα πτώσης σταγόνας (6πrρv=D, ο τύπος του Stokes).  

      Εκείνο που υποστηρίζουμε, είναι ότι η μάζα m και η πυκνότητα ρ της σταγόνας, είναι 
ανάλογη του ιξώδους ξ. Έτσι, όση και αν ήθελε είναι η μάζα της σταγόνας (είναι πολύ 
μικρότερη), πάντα το φορτίο θα είναι e=1.602x10-19 Cb για το (SI) και εμείς παραπάνω αυτό 
το φορτίο, όταν το κάναμε ρεύμα Ι=e/sec , το συγκρίναμε με το ρεύμα του φορτίου me

1/2 , άρα 
είναι σωστό. 

      Όμως για να βρούμε το mp =(eV/L)/B2r  χρησιμοποιήσαμε τα V,B του SI. Επειδή όμως το 
e είναι συγκρίσιμο με το me

1/2, πρέπει να μεταστρέψουμε τα V, B σε μονάδες TTS και επειδή 
vTTS=vSI, έχουμε (TSI= 42,900TTTS, TSI

2=1.84x109 TSI
2).  To eV= σταθερό, τότε, 

                                  m=5.1x10-38 =2mp=2e2 

Θυμηθείτε ότι δεχτήκαμε ότι me=me
(1/2)2  και ότι το άτομο του υδρογόνου είναι 2me και στο 

SI είναι 2e2=2mp. Αυτό σημαίνει συνέπεια και η συνεπής μονάδα μάζας στο  SI, είναι 
εξαιρετικά μεγάλη! Πριν αμφισβητήσετε το μέγεθος της 2mp, εξασκηθείτε στην ατομική 
φυσική, θα το βρείτε συνεπές! 

 

                                ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

 

    Οι εξισώσεις και οι ανισώσεις για την δημιουργία και για το άτομο του υδρογόνου, που 
είναι η βάση όλων των ατόμων και μορίων, είναι, 

1) T=rxF και Τ=rx(-F), οι ροπές που δρουν στις δύο φυσαλίδες, για να δημιουργηθεί το 
άτομο του υδρογόνου. Οι δύο φυσαλίδες προέρχονται από διάσπαση μεγαλύτερης. 

2) Εk=∫ 𝑚 𝑑𝑥
  

= ½ mc2 -0 or -∞  , η ταχύτητα της μίας φυσαλίδας c και η 

κινητική ενέργειά της (όμοια και η άλλη), στο άτομο του υδρογόνου που γεννάται. 

3) F= + 𝑏(𝑒 𝑓 ) ≤ 𝑜𝑟 ≥ 𝑚      ανίσωση προς ισορροπία του ατόμου, 

4) 𝐸 = ∫ 𝐹𝑑𝑟 = + 𝑏𝐼 −
  

𝛼𝜋𝜌𝜊𝜎𝛿𝜄ό𝜌𝜄𝜎𝜏𝜊,  ηλεκτρική ενέργεια ατόμου 
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5) F=(-k/r3)–k/r2   η δύναμη που ασκείται στις φυσαλίδες, 

6) 𝑟 =
 ( ( ))

 εξίσωση έλλειψης κίνησης των φυσαλίδων και  c =  ,                

β= (1+k΄m/L2)1/2 ,  e=  (1 + 𝑘΄ ), L=στροφορμή φυσαλίδας αιθερικής μάζας m, 

7) ε0 €(4/3)πr3=e, εξίσωση ηλεκτρικού πεδίου-όγκου που δίνει το φορτίο, 
8) ∮ 𝑩. 𝑑𝒍 = 𝑏𝐼 , εξίσωση μαγνητικού πεδίου, ηλεκτρικού ρεύματος φυσαλίδας, 

9)  𝑉 = 𝐼  ηλεκτρική εξίσωση ατόμου 

10) 𝛦 = ∫ 𝑚𝑐𝑑𝑇, ενέργεια θερμότητας ατόμου αιθερικής μάζας m και ειδικής 

θερμότητας c, f=ΕΗ/h, ω=2πf,    r=r0+rmaxcos(ωt+φ),  Τ=Τ0+Τmaxcos(ωt+φ), 

11) 𝐸 = ∫ − +
΄

𝑑𝑟
 

 , η ενέργεια βαρύτητας, f΄=Eg/h, r=r0΄+rmax΄cos(ω΄t+φ΄), 

12) Εp=p.Vol, ενέργεια πίεσης p ατμόσφαιρας,  f΄΄ =Ep/h,  r=r0 ΄΄+rmax΄΄cos(ω΄΄t+φ΄΄) 

 

                                         ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Η θεωρία της δημιουργίας, είναι η θεωρία κατά την οποία απορρέει ότι ο άνθρωπος 
μπορεί να γίνει δημιουργός. 

     Η κατεστημένη φυσική, αποδέχτηκε λανθασμένα, ότι υπάρχουν ηλεκτρόνια και 
πρωτόνια. Στην λάμπα πυρακτώσεως του πειράματος Edison, το ρεύμα το έδιναν τα 
υψηλής συχνότητας φωτόνια και το συνεχές ρεύμα είναι υψηλής συχνότητας.  

     Όταν υπάρχει επιταχυνόμενη κίνηση, στο σωμάτιο που την έχει, αλλάζει ο ρυθμός 
συγκρούσεων κόκκων του αιθέρα με την φυσαλίδα του και αλλάζει το ηλεκτρικό πεδίο που 
είναι διαταραχές του αιθέρα, από τις συγκρούσεις.  

     Το μαγνητικό πεδίο της φυσαλίδας, είναι ροή αιθέρα, που παρασέρνεται από την 
ιδιοπεριστροφή της. Και σχηματίζεται το μαγνητικό πεδίο ηλεκτρικού δακτυλίου του 
ατόμου του υδρογόνου. 

     Το μαγνητικό πεδίο επηρεάζεται από την ιδιοπεριστροφή, όχι από την επιτάχυνση. Ο 
μαγνητικός νόμος απέδειξε ότι είναι αντίστροφος του τετραγώνου της ακτίνος των 
μαγνητικών πόλων. Και ο νόμος έλξης των περιστρεφόμενων ηλεκτρικών φορέων στο 
άτομο του υδρογόνου, που είναι και μαγνητικοί πόλοι, είναι ανάλογος σταθεράς του 
αντιστρόφου του τετραγώνου της ακτίνος, συν σταθεράς αντίστροφου κύβου της ακτίνας. 

     Αλλά και η βαρύτητα, ο νόμος έλξης, είναι όμοιος όπως στο άτομο του υδρογόνου, 
αφού τα ουράνια σώματα έχουν επιτάχυνση και ο νόμος είναι αντίστροφου κύβου της 
ακτίνος τους, αλλά είναι και εκτεταμένα σώματα, και τότε ο νόμος έλξης είναι και 
αντίστροφου τετραγώνου της ακτίνος. 

      Έτσι όλες οι κινήσεις των επιταχυνόμενων σωμάτων τοιυ σύμπαντος, είναι ελλειπτικές 
με γωνία μετάπτωσης της ακτίνος περιστροφής.  

      Κατασκευάζεται το Απόλυτο σύστημα μονάδων μέτρησης, αλλά και οι σχέσεις 
δημιουργίας. 

 

                                          ΣΧΕΤΙΚΑ 
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