Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

Ας υποθέσουµε σχ. 1, ότι έχουµε ένα ουράνιο σώµα µάζας Μ0 (γη, σελήνη, αστεροειδής, κ.λ.π.).
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Σε µια απόσταση h από την µάζα Μ0, τοποθετούµε ένα σφαιρικό φλοιό µάζας Μ1
και ακτίνας R.
Επίσης, στο κέντρο Κ1 του σφαιρικού αυτού φλοιού, τοποθετούµε µία άλλη µάζα
Μ2, (Μ1 ≠ Μ2).

Αφήνουµε τώρα (t = 0), τις µάζες Μ1 και Μ2 να πέσουν ελεύθερα προς το ουράνιο
σώµα Μ0.
Σύµφωνα µε το «πρόβληµα των τριών σωµάτων» (Μ1, Μ2, Μ0), (εφαρµόζοντας στο σύστηµα των τριών σωµάτων Μ1, Μ2, Μ0 1) Την αρχή της διατήρησης
της ενέργειας και 2) Την αρχή της διατήρησης της ορµής, στις φάσεις Ι και ΙΙ
αντιστοίχως, σχ. 1), µετά από ένα χρόνο t > 0, η µάζα Μ2 δεν θα βρίσκεται στο κέ-

ντρο Κ1 του σφαιρικού φλοιού Μ1 αλλά θα βρίσκεται σε άλλο σηµείο Κ2, όπου η απόσταση (Κ1 Κ2) θα είναι (Κ1 Κ2) > 0 (Η απόδειξη, βλ. «πρόβληµα τριών σωµάτων» Νόµοι ελεύθερης πτώσης – Χρήστου Α. Τσόλκα, 2002, σελ 30 ).
Συνεπώς, οι δύο µάζες Μ1 και Μ2 δεν πίπτουν ποτέ µε την ίδια ταχύτητα υ
προς την µάζα Μ0 του ουρανίου αυτού σώµατος.
Άρα λοιπόν, ο νόµος του Γαλιλαίου (το πείραµα του Γαλιλαίου) δεν ισχύει.

Ο Γαλιλαίος, προφανώς δεν έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και επειδή η µάζα Μ0 της γης είναι πάρα πολύ µεγαλύτερη από τις µάζες Μ1 και Μ2 (των σωµάτων
που άφηνε να πέσουν ελεύθερα από την κορυφή του Πύργου της Πίζας), οδηγήθηκε
στο λανθασµένο συµπέρασµα ότι «όλα τα σώµατα, πέφτουν µε την ίδια ταχύτητα

υ στην επιφάνεια της γης». Προφανώς αυτό είναι βασικό λάθος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Στο πείραµα του σχ. 1, σύµφωνα µε το «πρόβληµα των τριών σωµάτων» (Μ1, Μ2, Μ0) όπου Μ1 ≠ Μ2, προκύπτει ότι:
Θεωρητικώς, ο νόµος του Γαλιλαίου (το πείραµα του Γαλιλαίου) δεν
ισχύει.
Ο νόµος του Γαλιλαίου (το πείραµα του Γαλιλαίου), ισχύει µόνο εµπειρικώς (δηλαδή, κατά προσέγγιση, π.χ. για την περίπτωση της γης).

Το παραπάνω συµπέρασµα είναι πολύ µεγάλης σηµασίας, σε ότι αφορά την ορθότητα ή µη, της «αρχής της ισοδυναµίας» της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας.

Ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΕ∆ΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ένας σφαιρικός φλοιός µάζας m1, εντός του οποίου υπάρχει µία άλλη µάζα m2,
(m1 ≠ m2) σχ. 2 θα τον ονοµάζουµε «ανιχνευτής πεδίων βαρύτητας».
Αναλυτικά:
α) Εάν η µάζα m2 βρίσκεται στο κέντρο του σφαιρικού φλοιού m1 τότε θα λέγουµε ότι,
ο ανιχνευτής πεδίων βαρύτητας βρίσκεται στην «σταθερή» του κατάσταση και θα
τον συµβολίζουµε µε G+, σχ. 2 (a).
b) Αντιθέτως, εάν η µάζα m2 δεν βρίσκεται στο κέντρο του σφαιρικού φλοιού m1, τότε
θα λέγουµε ότι, ο ανιχνευτής πεδίων βαρύτητας βρίσκεται στην «µη – σταθερή»
του κατάσταση και θα τον συµβολίζουµε µε G −, σχ. 2 (b).
Η µεγάλη σηµασία του «ανιχνευτή πεδίων βαρύτητας» είναι ότι, δίδει πλήρη εξήγηση στην έννοια «Τοπικώς» που χρησιµοποιεί η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας,
στα διάφορα πειράµατά της (όπως π.χ. το γνωστό πείραµα του ασσανσέρ κ.λ.π.).
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Σηµείωση: Εάν στο σχ. 2, η µάζα m1 αποτελείται από ένα ελαφρύ υλικό π.χ. Αλουµίνιο, ξύλο, κ.λ.π. και η µάζα m2 αποτελείται από την ύλη ενός Λευκού νάνου, Μαύρης
απής, κ.λ.π., τότε τον ανιχνευτή αυτό θα τον ονοµάζουµε, ανιχνευτής πεδίων βαρύτητας «πυκνής µάζας».

ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ EINSTEIN
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Ας υποθέσουµε σχ. 3, ότι έχουµε ένα αδρανειακό σύστηµα αναφοράς (S).
Ένας παρατηρητής Ο, που βρίσκεται στο αδρανειακό αυτό σύστηµα αναφοράς,
τοποθετεί σε ένα σηµείο Ρ τον ανιχνευτή πεδίων βαρύτητας µε την «σταθερή» του
κατάσταση G +.

Κατόπιν (t = 0), αφήνει ελεύθερο τον ανιχνευτή πεδίων βαρύτητας.
Μετά από ένα χρόνο t > 0, ο ανιχνευτής πεδίων βαρύτητας θα βρίσκεται στο ίδιο
ακριβώς σηµείο Ρ, πάλι µε την «σταθερή» του κατάσταση G +.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Ας υποθέσουµε σχ. 4, ότι έχουµε ένα ασσανσέρ (S) το οποίο πίπτει
ελεύθερα µέσα στο πεδίο βαρύτητας ενός ουρανίου σώµατος µάζας Μ0 (γη, σελήνη,
αστεροειδής, κ.λ.π.).
Ένας παρατηρητής Ο που βρίσκεται µέσα στο ασσανσέρ, τοποθετεί σε ένα σηµείο
Ρ τον ανιχνευτή πεδίων βαρύτητας µε την «σταθερή» του κατάσταση G +.

Κατόπιν (t = 0), αφήνει ελεύθερο τον ανιχνευτή πεδίων βαρύτητας.
Σύµφωνα µε το πρόβληµα των τριών σωµάτων (m1, m2, M0), µετά από ένα χρόνο t
> 0, ο ανιχνευτής πεδίων βαρύτητας θα είναι µέσα στο ασσανσέρ µε την «µη – στα-

θερή» του κατάσταση G −.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: Ας υποθέσουµε σχ. 5 ότι, έχουµε ένα θάλαµο (S), ο οποίος κινείται
µε επιτάχυνση γ, µακριά από πεδία βαρύτητας.
Ένας παρατηρητής που βρίσκεται µέσα στο θάλαµο, τοποθετεί σε ένα σηµείο Ρ
τον ανιχνευτή πεδίων βαρύτητας, µε την «σταθερή» του κατάσταση G +.

Κατόπιν (t = 0), αφήνει ελεύθερο τον ανιχνευτή πεδίων βαρύτητας.
Μετά από ένα χρόνο t > 0, ο ανιχνευτής πεδίων βαρύτητας θα βρίσκεται σε ένα
σηµείο Ρ΄, πάλι µε την «σταθερή» του κατάσταση G +.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4: Ας υποθέσουµε σχ. 6, ότι έχουµε ένα θάλαµο (S), ο οποίος είναι ακίνητος στην κορυφή ενός ψηλού κτιρίου ή ενός στύλου, ύψους h από την επιφάνεια
ενός ουρανίου σώµατος µάζας Μ0 (γη, σελήνη, αστεροειδής κ.λ.π.).
Ένας παρατηρητής Ο που βρίσκεται µέσα στο θάλαµο, τοποθετεί σε ένα σηµείο Ρ
τον ανιχνευτή πεδίων βαρύτητας, µε την «σταθερή» του κατάσταση G +, σχ. 6 (a).

Κατόπιν (t = 0), αφήνει ελεύθερο τον ανιχνευτή πεδίων βαρύτητας.
Σύµφωνα µε το «πρόβληµα των τριών σωµάτων» (m1, m2, Mo), (m1 ≠ m2) που αναφέραµε στα προηγούµενα, µετά από ένα χρόνο t > 0, ο ανιχνευτής πεδίων βαρύτητας θα βρίσκεται σε ένα άλλο σηµείο Ρ΄ µε την «µη – σταθερή» του κατάσταση G –,
σχ. 6 (b).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους απλότητας, η µάζα ΜS του θαλάµου (ασσανσέρ) στις περι-

πτώσεις (1), (2), (3), (4) θεωρείται αµελητέα (ΜS ≃ 0) και δεν λαµβάνεται, υπόψη
στους υπολογισµούς µας.
Επίσης, στις παραπάνω περιπτώσεις, τα σηµεία Ρ και Ρ΄, του (S) αντιστοιχούν στο
κέντρο του σφαιρικού φλοιού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά από όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω, προκύπτει ότι:
Επειδή θεωρητικώς δεν ισχύει ο νόµος του Γαλιλαίου (το πείραµα του
Γαλιλαίου), αυτό σηµαίνει ότι, δεν ισχύει προφανώς και «η αρχή της
ισοδυναµίας» της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας.
∆ιότι, όπως είναι γνωστό, η «αρχή της ισοδυναµίας» στηρίζεται στην ορθότητα του νόµου του Γαλιλαίου.
Έτσι, στις περιπτώσεις (1), (2), (3), (4) ο παρατηρητής Ο που βρίσκεται
µέσα στο ασσανσέρ (θάλαµο) (S), µε την βοήθεια του ανιχνευτή πεδίων βαρύτητας, εύκολα µπορεί να διαπιστώσει, ότι:
a. Εάν, είναι µέσα σε ένα αδρανειακό σύστηµα αναφοράς (S) σχ. 3.
b. Εάν, είναι µέσα σε ένα επιταχυνόµενο σύστηµα αναφοράς (S) µακριά
από πεδία βαρύτητας, σχ. 5.
c. Εάν, είναι µέσα σε ένα σύστηµα αναφοράς (S) το οποίο βρίσκεται εντός του πεδίου βαρύτητας, ενός ουρανίου σώµατος µάζας Μ0 (ελεύθερη πτώση, σχ. 4 ή να είναι ακίνητο, σχ. 6).
Συνεπώς, ο παρατηρητής Ο στις παραπάνω αυτές περιπτώσεις (1), (2),
(3), (4) µπορεί εύκολα να διαπιστώσει, εάν οι δυνάµεις που ασκούνται µέσα
στο σύστηµα αναφοράς (S) είναι, δυνάµεις βαρύτητας ή είναι δυνάµεις αδρανείας.
Αυτό σηµαίνει ότι, οι δυνάµεις βαρύτητας δεν είναι ποτέ ισοδύναµες µε
τις δυνάµεις αδρανείας, όπως λανθασµένα ισχυρίζεται η Γενική Θεωρία της
Σχετικότητας µε βάση την γνωστή «αρχή της ισοδυναµίας».
∆ηλαδή, µε απλά λόγια η φύση των δυνάµεων βαρύτητας είναι εντελώς
διαφορετική από την φύση των δυνάµεων αδρανείας και οι δυνάµεις αυτές
δεν είναι ποτέ ισοδύναµες.
Άρα λοιπόν, µετά από αυτά που αναφέραµε παραπάνω, προκύπτει το
συµπέρασµα ότι, η «αρχή της ισοδυναµίας» είναι λάθος και συνεπώς και
όλη η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας είναι λάθος.

ΣΧΟΛΙΟ
∆υστυχώς, το µεγάλο λάθος του Einstein είναι ότι, στηρίχθηκε στα λανθασµένα εµπειρικά αποτελέσµατα του πειράµατος του Γαλιλαίου, προκειµένου να διατυπώσει µία λανθασµένη φυσική αρχή όπως η «αρχή της ισοδυναµίας».

*****
Αγαπητοί φίλοι,
Ειλικρινά, έχω µια απορία!
Μετά από αυτά που αναφέρονται στο www.tsolkas.gr, τόσα πολλά Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιστήµονες, κ.λ.π. δεν έχουν καταλάβει ακόµη,
ότι η Θεωρία της Σχετικότητας είναι λάθος;
Χρήστος Α. Τσόλκας
∆εκέµβριος 2000

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ EINSTEIN
(Ένα απλό παράδειγµα)

Όπου:
Μ1 = µάζα του ασσανσέρ.
Μ2 = µάζα, (Μ1 ≠ Μ2)
Ο = π.χ. το κέντρο µάζας του ασσανσέρ,(ορθογώνιο ή σφαιρικό).

υ1 = ταχύτητα της µάζας Μ1 (ασσανσέρ), (για τον αδρανειακό παρατηρητή Ο΄)
υ2 = ταχύτητα της µάζας Μ2, (για τον αδρανειακό παρατηρητή Ο΄)
Μ0 = µάζα (Γη, Σελήνη, Αστεροειδής κλπ.)
V = ταχύτητα της µάζας Μ0 (για τον αδρανειακό παρατηρητή Ο΄)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σύµφωνα µε το «πρόβληµα των τριών σωµάτων» Μ1, Μ2, Μ0 (Μ1 ≠ Μ2) για t > 0
(βλ. «Ο Γαλιλαίος είναι λάθος!», (σχ. 1)), έχουµε σχ.( a):
a)

υ1 ≠ υ2, για τον αδρανειακό παρατηρητή Ο΄, και

b)

υ 2 ≠ 0, για τον παρατηρητή (Ο), εντός του ασσανσέρ.
όπου: υ 2 = η ταχύτητα της µάζας Μ2 για τον παρατηρητή (Ο),
εντός του ασσανσέρ.

Συνεπώς, η «αρχή της ισοδυναµίας» του Einstein είναι ΛΑΘΟΣ!!!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύµφωνα µε την Θεωρία της Σχετικότητας, για t>0, σχ.( a), είναι:

a)

υ1 = υ2, για τον αδρανειακό παρατηρητή Ο΄, και

b)

υ 2 = 0, για τον παρατηρητή (Ο), εντός του ασσανσέρ.
Αυτό είναι το βασικό λάθος του Einstein.

Χρήστος Α. Τσόλκας
Ιανουάριος 2003

