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ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΧΤ  b 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το πείραµα ΧΤ b που θα αναπτύξουµε αµέσως παρακάτω, βασίζεται στην Ι∆ΙΑ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και στο Ι∆ΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ, που βασίζεται και το πείραµα ΧΤ (βλέπε, 

www.tsolkas.gr).  

Το πείραµα ΧΤ b είναι στην ουσία µία παραλλαγή του πειράµατος ΧΤ. Όµως και τα 

δύο αυτά πειράµατα ήτοι, το πείραµα ΧΤ και το πείραµα ΧΤ b είναι εξίσου απλά και 

έχουν τα πλεονεκτήµατα, ότι:  

α) Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την εκτέλεσή τους είναι τεράστιας 

επιστηµονικής σηµασίας και 

β) Η εκτέλεση των πειραµάτων αυτών δεν απαιτεί µεγάλα χρηµατικά ποσά. 

 

 

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 

 

Το πείραµα ΧΤ b σχ. 1, έχει ως εξής: 

 

 

 

Στο γνωστό µας πείραµα ΧΤ (βλέπε, www.tsolkas.gr, το πείραµα ΧΤ) το κινούµενο 

αυτοκίνητο S΄, το οποίο κινείται ευθύγραµµα και µε µία σταθερή ταχύτητα υ ως προς 

την επιφάνεια της γης παραµένει. Αντίθετα, αφαιρούµε την ηλεκτρικά φορτισµένη 

σφαίρα S2, που βρίσκεται µέσα στο αυτοκίνητο S΄. 

∆ηλαδή, µε απλά λόγια κατά την εκτέλεση του πειράµατος ΧΤ b, µέσα στο κινού-

µενο αυτοκίνητο S΄ δεν υπάρχει η ηλεκτρικά φορτισµένη σφαίρα S2, η οποία φέρει 

ηλεκτρικό φορτίο +Q. 

Κατόπιν, το αυτοκίνητο S το οποίο είναι σταθερά ακίνητο, ως προς την επιφάνεια 

της γης το αντικαθιστούµε µε µία σειρά στύλων. 

Οι στύλοι αυτοί, είναι σταθερά στερεωµένοι στο έδαφος, είναι κατακόρυφοι και έ-

χουν ύψος h (π.χ. h=1m). Οι στύλοι αυτοί απέχουν µεταξύ τους ίση απόσταση d (π.χ. 

d=0,5 m). 
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Ο καθένας από τους παραπάνω αυτούς στύλους, φέρει στην κορυφή του µία ηλε-

κτρικά φορτισµένη µεταλλική σφαίρα, η οποία έχει ένα ηλεκτρικό φορτίο +Q. 

Όλες οι σφαίρες που βρίσκονται στην κορυφή του κάθε στύλου φέρουν το ίδιο η-

λεκτρικό φορτίο +Q. 

Επίσης, όλοι οι παραπάνω αυτοί στύλοι, τοποθετούνται σε µια ευθεία γραµµή µή-

κους L (π.χ. L=50 m), στην άκρη π.χ. µιας ευθύγραµµης οδού, όπου εκεί θα εκτελέ-

σουµε το πείραµά µας. Αυτή είναι σε γενικές γραµµές η πειραµατική βάση, που θα 

χρειαστεί για να εκτελέσουµε το πείραµά µας ΧΤ b. 

 

 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

Ας δούµε τώρα, τι συµβαίνει κατά την εκτέλεση του πειράµατος ΧΤ b. 

Σύµφωνα λοιπόν, µε τη Θεωρία της Σχετικότητας, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

του πειράµατος ο παρατηρητής Π΄, που βρίσκεται µέσα στο αυτοκίνητο S΄ το οποίο 

κινείται ευθύγραµµα µε µία σταθερή ταχύτητα υ (π.χ. υ=160 km/h) ως προς την επι-

φάνεια της γης θα βλέπει τους στύλους να κινούνται προς αυτόν ευθύγραµµα µε µία 

σταθερή ταχύτητα υ ήτοι, µε µία ταχύτητα υ=160 km/h, όπως αναφέραµε παραπάνω. 

Αυτό όµως, τι σηµαίνει για τον παρατηρητή Π΄, που βρίσκεται µέσα στο κινούµενο 

αυτοκίνητο S΄; 

Απλούστατα, αυτό σηµαίνει ότι ο παρατηρητής Π΄ θα παρατηρεί µία ευθύγραµµη 

σταθερή και συνεχή ροή ηλεκτρικών φορτίων +Q (δηλαδή, των ηλεκτρικών φορτίων 

των σφαιρών που βρίσκονται στην κορυφή του κάθε στύλου) να διέρχονται, δίπλα 

από το αυτοκίνητό του S΄ µε µία σταθερή ταχύτητα υ, ήτοι µε µία ταχύτητα υ=160 

km/h. 

Βλέποντας τώρα, ο παρατηρητής Π΄ την ευθύγραµµη σταθερή και συνεχή ροή των 

ηλεκτρικών αυτών φορτίων που αναφέραµε παραπάνω, κάνει τώρα τους παρακάτω 

συλλογισµούς και καταλήγει στο συµπέρασµα, ότι: 

Αφού λοιπόν, δίπλα από το αυτοκίνητό µου S΄ έχω µία ευθύγραµµη, σταθερή και 

συνεχή ροή ηλεκτρικών φορτίων +Q τα οποία κινούνται ως προς το αυτοκίνητό µου 

S΄ µε µία σταθερή ταχύτητα υ (δηλαδή µε ταχύτητα υ=160 km/h), αυτό συνεπάγεται 

ότι (σύµφωνα µε τα γνωστά) θα πρέπει να έχω δίπλα απ’ το αυτοκίνητό µου S΄ και 

την παρουσία ενός ευθύγραµµου συνεχούς ηλεκτρικού ρεύµατος, σταθερής έντασης 

i. 

Και συνεχίζει ο παρατηρητής Π΄ τους συλλογισµούς του: 

Αφού λοιπόν, έχω δίπλα απ’ το αυτοκίνητό µου την ύπαρξη ενός ευθύγραµµου 

συνεχούς ηλεκτρικού ρεύµατος σταθερής έντασης i, αυτό συνεπάγεται ότι, σύµφωνα 

µε το νόµο του Ampere, γύρω από το ευθύγραµµο συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα θα πρέ-

πει να έχω και την παρουσία, ενός σταθερού µαγνητικού πεδίου. 

Συνεπώς (ισχυρίζεται ο παρατηρητής Π΄), αφού λοιπόν έχω την παρουσία ενός 

σταθερού µαγνητικού πεδίου (το µαγνητικό αυτό πεδίο), µπορώ να το ανιχνεύσω 
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χρησιµοποιώντας µία µαγνητική βελόνη, που βρίσκεται µέσα στο αυτοκίνητό µου S. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: α) Βεβαίως, ο παρατηρητής Π΄ θα παρατηρήσει µέσα στο αυτοκί-

νητό του S΄ την παρουσία ηλεκτρικού πεδίου (ήτοι, το ηλεκτρικό πεδίο που προέρχε-

ται από τις ηλεκτρικά φορτισµένες σφαίρες των στύλων). 

Όµως εµάς δεν µας ενδιαφέρει ΚΑΘΟΛΟΥ αυτό το ηλεκτρικό πεδίο. Εµάς µας εν-

διαφέρει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ το ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ, εάν θα παρατηρηθεί η 

όχι, µέσα στο κινούµενο αυτοκίνητο S΄. Αυτό είναι το πρόβληµα που ζητά απάντηση 

και γι’ αυτό εκτελούµε και το πείραµα ΧΤ b. 

β) Επίσης, επειδή τα ηλεκτρικά φορτία των σφαιρών των στύλων είναι σταθερά 

(δεν µεταβάλλονται µε το χρόνο) και επειδή οι σφαίρες αυτές, ούτε επιταχύνονται, 

επιβραδύνονται, ταλαντώνονται (αρµονικά ή µη), ως προς τον παρατηρητή Π΄ (αλλά 

ούτε και ως προς ένα ακίνητο παρατηρητή Π του εδάφους), αυτό σηµαίνει ότι δεν 

έχουµε ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικού πεδίου (σταθερού ή µεταβαλλόµενου µε το χρό-

νο) ούτε για τον κινούµενο παρατηρητή Π΄ αλλά ούτε και για τον ακίνητο παρατηρητή 

Π του εδάφους. 

 

Μετά λοιπόν από όλα αυτά, το ερώτηµα που γεννιέται τώρα, είναι το εξής: 

Κατά την εκτέλεση του πειράµατος ο παρατηρητής Π΄, που βρίσκεται µέσα στο κι-

νούµενο αυτοκίνητο S΄ θα παρατηρήσει την παρουσία του µαγνητικού αυτού πεδίου 

όπως την αναλύσαµε παραπάνω; 

Η απάντηση (κατά την προσωπική µου γνώµη) στο παραπάνω αυτό ερώτηµα, εί-

ναι ότι: 

Εάν εκτελεστεί το πείραµα ΧΤ b ο παρατηρητής Π΄ σε ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

περίπτωση δεν θα παρατηρήσει µέσα στο αυτοκίνητό του S΄ την παρουσία 

µαγνητικού πεδίου (σταθερού ή µεταβαλλόµενου µε το χρόνο), ούτε βεβαίως 

και ηλεκτροµαγνητικού πεδίου (σταθερού ή µεταβαλλόµενου µε το χρόνο). 

Όµως αυτό τι σηµαίνει; 

Αυτό σηµαίνει ότι εάν συµβεί κάτι παρόµοιο (δηλαδή, µη ύπαρξη µαγνητικού πεδί-

ου µέσα στο αυτοκίνητο S΄) η διαπίστωση αυτή και µόνο, συνεπάγεται ΑΜΕΣΑ ότι, η 

Θεωρία της Σχετικότητας (Ειδική και Γενική) είναι αναµφισβήτητα ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ. 

 

 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

Όπως εύκολα, αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης το πιο «ευαίσθητο» και το πιο «κρί-

σιµο» σηµείο του πειράµατος ΧΤ b (καθώς επίσης και του πειράµατος ΧΤ) είναι, «το 

µαγνητικό πεδίο, εάν θα εµφανισθεί ή όχι µέσα στο κινούµενο αυτοκίνητο S΄». Αυτό 

είναι το κρίσιµο ερώτηµα. 

∆ιότι, σε περίπτωση που εκτελεσθεί το πείραµα ΧΤ b και ο κινούµενος παρατηρη-

τής Π΄ δεν παρατηρήσει µέσα στο αυτοκίνητό του S΄ µαγνητικό πεδίο, η επιπτώσεις 

που θα υπάρξουν σε µια τέτοια περίπτωση, είναι τεράστιας επιστηµονικής σηµασίας, 
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σε ότι αφορά την Θεωρία της Σχετικότητας αλλά και την Κλασική Φυσική, συγχρό-

νως. 

Μετά από όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω, καταλήγουµε τώρα στο παρακά-

τω βασικό συµπέρασµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι κάνουµε λοιπόν σε µια τέτοια περίπτωση και πως θα ερµηνεύσουµε το παρα-

πάνω αυτό φαινόµενο; 

Η απάντηση στο παραπάνω αυτό ερώτηµα είναι πολύ απλή: 

Το φαινόµενο αυτό (δηλαδή, η µη ύπαρξη µαγνητικού πεδίου µέσα στο κινούµενο 

αυτοκίνητο S΄), ερµηνεύεται πολύ εύκολα, µόνο όταν δεχθούµε, ότι: 

α) Ο ΧΩΡΟΣ και ο ΧΡΟΝΟΣ, είναι απόλυτα µεγέθη, και 

β) Ο Αιθέρας υπάρχει µέσα στη φύση και περιγράφεται σύµφωνα µε το «Νέο Αι-

θερικό Μοντέλο» και µε βάση τη «Νέα Θεωρία του Αιθέρα», όπως αυτά αναπτύσσο-

νται στην ιστοσελίδα www.tsolkas.gr και στη Βιβλιογραφία (µελέτες του ίδιου συγγρα-

φέα) οι οποίες παρατίθενται στο τέλος της παραπάνω αυτής ιστοσελίδας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Κατά την εκτέλεση του πειράµατος ΧΤ b (ή του πειράµατος ΧΤ), εάν συµ-

βεί το φαινόµενο (δηλαδή, η µη ύπαρξη ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ, µέσα στο 

κινούµενο αυτοκίνητο S΄) τότε, το φαινόµενο αυτό δεν µπορεί να ερµηνευθεί 

ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑ-

ΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ!!! 

Συνεπώς, εάν συµβεί το φαινόµενο αυτό, τότε θα υπάρξουν ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚ ΘΕ-

ΜΕΛΙΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. 

Αυτό είναι αυτονόητο και «όλοι µας», το αντιλαµβανόµαστε. 


