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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στο βιβλίο αυτό, αναπτύσσονται τρία νέα πειράµατα, ήτοι:
1. Το πείραµα των αεροπλάνων
2. Το πείραµα του αεροπλάνου δια εκποµπής ηλεκτροµαγνητικού
κυµατοσυρµού ορισµένου µήκους, και
3. Το πείραµα GL
Σκοπός των τριών αυτών πειραµάτων, είναι να αποδειχθεί για µια ακόµη
φορά, εάν η Θεωρία της Σχετικότητας είναι ορθή ή λανθασµένη και
συγκεκριµένα, εάν ισχύουν ή όχι τα δύο αξιώµατα της Ειδικής Θεωρίας της
Σχετικότητας.
Στην πραγµατικότητα µε τα τρία αυτά πειράµατα θα αποδειχθεί η ύπαρξη ή
όχι του αιθέρα και ειδικότερα η ύπαρξη ή όχι της αιθερόσφαιρας που περιβάλλει
τη γη και γενικότερα, ότι κάθε ουράνιο σώµα περιβάλλεται ή όχι γύρω από την
αιθερόσφαιρά του.
Κατά την προσωπική µου γνώµη, ο αιθέρας υπάρχει µέσα στη φύση και
αποτελεί θεµελιακό στοιχείο του υλικού µας σύµπαντος. Ο αιθέρας είναι το
µέσον διάδοσης τους φωτός, είναι ηλεκτρικής φύσης, αποτελείται από
άτµητα σωµατίδια «τα ηλεκτρίνια» (θετικά και αρνητικά), πληρεί ολόκληρο
το Σύµπαν και έχει δύο θεµελιώδεις ιδιότητες οι οποίες αγνοήθηκαν
εντελώς από την Θεωρίας της Σχετικότητος. Οι ιδιότητες αυτές του αιθέρα
είναι οι εξής:
1. Η ιδιότητα της Έλξης, η οποία έχει ως αποτέλεσµα ο αιθέρας να
έλκεται από τα διάφορα ουράνια σώµατα και να σχηµατίζει γύρω από
αυτά µια αιθερόσφαιρα. Έτσι π.χ. ο Ήλιος ή µια «µελανή οπή»,
σχηµατίζουν γύρω τους µια πολύ πυκνή αιθερόσφαιρα, σχετικά µε αυτήν
της γης και εδώ προφανώς οφείλεται το φαινόµενο της καµπύλωσης του
φωτός (αιθερική διάθλαση) όταν αυτό διέρχεται πλησίον από τα ουράνια
αυτά σώµατα, και συνεπώς δεν οφείλεται το φαινόµενο αυτό στην
καµπύλωση του χωροχρόνου (γύρω από τα ουράνια αυτά σώµατα),
όπως λανθασµένα ισχυρίζεται η θεωρία της σχετικότητας, και
2. Η ιδιότητα της Αδράνειας, που έχει ο αιθέρας.
Επίσης ο αιθέρας υπακούει σε τρεις θεµελιώδεις νόµους (ηλεκτροβαρυτικοί
νόµοι) οι οποίοι είναι οι εξής:
α) Ο νόµος της Έλξης
β) Ο νόµος της Αδράνειας, και
γ) Ο νόµος της δράσης – αντίδρασης.
Σηµείωση: Για όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω καθώς και για την
µαθηµατική διατύπωση των τριών αυτών ηλεκτροβαρυτικών νόµων, βλέπε
αναλυτικότερα «Η αµφισβήτηση της Θεωρίας της Σχετικότητας», Χ.Α. Τσόλκα,
σελ. 89, εκδ. 1986.

Επί πλέον θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, η ταχύτητα του φωτός σε καµία
περίπτωση δεν αποτελεί µια φυσική σταθερά c (όπως ισχυρίζεται η Θεωρία της
Σχετικότητας) αλλά αντίθετα, η ταχύτητα του φωτός c στο «κενό», εξαρτάται:
α) Από την πυκνότητα του αιθέρα µέσα στον οποίο διαδίδεται το φως,
και
β) Από την σχετική ταχύτητα του συστήµατος αναφοράς του
παρατηρητή, που κινείται ως προς το σύστηµα αναφοράς του αιθέρα.
Επίσης στα τρία πειράµατά µας που θα αναπτύξουµε παρακάτω η ταχύτητα
του φωτός c, ως προς το σύστηµα αναφοράς της αιθερόσφαιρας της γης θα
λαµβάνεται κατά πολύ µεγάλη προσέγγιση, ίση µε c = 300.000 km/sec.
Έτσι λοιπόν, σαν συνέπεια όλων αυτών που αναφέραµε είναι το γεγονός ότι,
το κλασσικό πείραµα των Michelson – Morley και όλα ανεξαιρέτως τα σχετικά
πειράµατα που έγιναν µέχρι σήµερα, (όπως είναι φυσικό) ήταν αδύνατο να
αποδείξουν την ύπαρξη του αιθέρα και ειδικότερα την ύπαρξη της
αιθερόσφαιρας που περιβάλλει τη γη και αυτό συνέβη, διότι απλούστατα όλα
αυτά τα πειράµατα στηρίχθηκαν σε λανθασµένες παραδοχές, σε ότι αφορά την
ουσία την σύσταση και τις ιδιότητες του αιθέρα.
Τα τρία αυτά πειράµατα είναι µεγάλης σηµασίας για τη Φυσική, διότι από τα
αποτελέσµατα που θα προκύψουν, θα γνωρίζουµε για µια ακόµη φορά, εάν το
σηµερινό εποικοδόµηµα της Φυσικής, είναι θεµελιωµένο σε ορθή ή σε
λανθασµένη βάση.
Από τα τρία αυτά πειράµατα, τα δύο πρώτα θα ήταν «ευχής έργον» να
εκτελεστούν στην Ελλάδα µε την συνεργασία ελληνικών και ξένων
πανεπιστηµίων και τη συµµετοχή της Πολεµικής µας Αεροπορίας ή ξένων
Πολεµικών Αεροποριών και ενδεχοµένως, µε τη χρηµατοδότηση µεγάλων
ιδιωτικών επιχειρήσεων, έστω για λόγους διαφήµισής τους.
Σε ότι αφορά το τρίτο πείραµα, αυτό εύκολα µπορεί να εκτελεστεί στο
εργαστήριο, σε κάποιο Πανεπιστήµιο της χώρας.
Εύχοµαι, «Οι Ειδικοί» να καταλάβουν τη µεγάλη σηµασία των τριών αυτών
πειραµάτων και να προβούν στην εκτέλεσή τους. Τόσα και τόσα πειράµατα
έγιναν για να αποδείξουν την «ορθότητα» της Θεωρίας της Σχετικότητας. Ας
γίνουν και αυτά τα τρία πειράµατα. ∆εν χάνουµε τίποτα. Καθότι, η τόλµη και η
διαρκής αµφισβήτηση είναι βασικά στοιχεία της Επιστηµονικής Έρευνας.
Τέλος, για τη Θεωρία της Σχετικότητας θα κλείσουµε µε αυτά τα λόγια:
«Ένα ψέµα, εάν σου το λένε πολλοί, πολλές φορές και για πολλά
χρόνια, τότε στο τέλος, το πιστεύεις και εσύ ο ίδιος, ότι αυτό είναι
αλήθεια».
Χρήστος Α. Τσόλκας
Μάιος 2001
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ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
Ας υποθέσουµε σχ. 1, ότι έχουµε δύο αεροπλάνα Α και Β (µαχητικά, µεταφορικά ή επιβατηγά δεν έχει σηµασία) τα οποία απέχουν µεταξύ τους µια απόσταση L και κινούνται στην ίδια ευθεία, µε την αυτή ταχύτητα υ, µε την ίδια φορά
και στο αυτό ύψος h υπεράνω της επιφάνειας της γης. Όπως είναι γνωστό τα
δύο αεροπλάνα Α και Β αποτελούν ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς που κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι,
ως προς την αιθερόσφαιρα της γης).

Β

Το αεροπλάνο Α καθώς και το αεροπλάνο Β είναι αντιστοίχως εφοδιασµένα
µε ένα ποµπο – δέκτη και κάθε ποµπο – δέκτης είναι αντιστοίχως συνδεδεµένος
µε ένα χρονόµετρο µεγάλης ακρίβειας (π.χ. ατοµικό χρονόµετρο).
Ι) Σε κάποια χρονική στιγµή t1 ο ποµπός του αεροπλάνου Α εκπέµπει προς
το αεροπλάνο Β ένα στιγµιαίο ηλεκτροµαγνητικό σήµα, το οποίο φθάνει στον
δέκτη του αεροπλάνου Β, σε κάποια χρονική στιγµή t2. Συνεπώς ο χρόνος που
έκανε το σήµα για να φθάσει από το αεροπλάνο Α στο αεροπλάνο Β είναι:
t = t2 – t1

(1)

Οι ενδείξεις t1 και t2 καταγράφονται από τα χρονόµετρα που βρίσκονται
αντίστοιχα επάνω στα αεροπλάνα Α και Β.
ΙΙ) Οµοίως, µετά από λίγο (π.χ. µετά από 1 min), σε κάποια χρονική στιγµή
t1΄ ο ποµπός του αεροπλάνου Β εκπέµπει προς το αεροπλάνο Α ένα άλλο
στιγµιαίο ηλεκτροµαγνητικό σήµα, το οποίο φθάνει στον δέκτη του αεροπλάνου
Α, σε κάποια χρονική στιγµή t2΄.

Συνεπώς, ο χρόνος που έκανε το σήµα για να φθάσει από το αεροπλάνο Β
στο αεροπλάνο Α είναι:
t΄ = t2΄ - t1΄

(2)

Οι ενδείξεις t1΄ και t2΄ καταγράφονται από τα χρονόµετρα που βρίσκονται
αντίστοιχα, επάνω στα αεροπλάνα Β και Α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του πειράµατος οι πιλότοι των αεροπλάνων
Α και Β, συγκρίνοντας τους χρόνους t και t΄ αποφαίνονται ότι:
α) Εάν τα χρονόµετρά τους δείξουν, ότι οι χρόνοι t και t΄ είναι ίσοι, ήτοι:
t = t΄ =

L

, (c = η ταχύτητα του φωτός = 3 10 8 m/sec, ως προς σύστηµα
c
αναφοράς της αιθερόσφαιρας της γης).

τότε η θεωρία της σχετικότητας είναι ΟΡΘΗ.
β) Αντίθετα όµως, εάν τα χρονόµετρά τους δείξουν ότι οι χρόνοι t και t΄ είναι
άνισοι, ήτοι:
t > t΄
τότε η θεωρία της σχετικότητας είναι αναµφισβήτητα ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παραπάνω περίπτωση β που οι χρόνοι t και t΄
αποδειχθούν ότι είναι άνισοι (t > t΄) εύκολα αποδεικνύεται ότι αυτή η διαφορά
χρόνου t – t΄ που θα µετρήσουν οι πιλότοι θα είναι ίση µε:

t − t'=

2L υ
c2 − υ2

(3)

Ο τύπος (3) αποδεικνύεται ως εξής:
Οι πιλότοι από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις (Ι) και (ΙΙ) θα έχουν
αντιστοίχως:
(c – υ) t = L (4) και (c + υ) t΄ = L (5)
όπου c – υ και c + υ είναι οι ταχύτητες των προαναφεροµένων σηµάτων, ως
προς το σύστηµα αναφοράς των αεροπλάνων (δηλ. ως προς τους πιλότους)
στις περιπτώσεις (Ι) και (II) αντίστοιχα.
Οπότε, από τις σχέσεις (4) και (5), προκύπτει αµέσως ο τύπος (3).
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Ας υποθέσουµε ότι στο πείραµά µας είναι π.χ.: L = 3 km, (η απόσταση L µετρείται µε το RADAR του αεροπλάνου Α) υ = 540 km/h, και c = 300.000 km/sec,
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τότε από τον παραπάνω τύπο (3) η διαφορά χρόνου t – t΄ που θα µετρήσουν οι
πιλότοι θα είναι t – t΄ = 10-11 sec, χρόνος που µπορεί εύκολα να µετρηθεί από τα
ατοµικά χρονόµετρα που φέρουν τα αεροπλάνα.
Κατά την προσωπική µου γνώµη, εάν εκτελεσθεί το πείραµα, οι χρόνοι t
και t΄ που θα µετρήσουν οι πιλότοι των αεροπλάνων Α και Β θα είναι
άνισοι, ήτοι θα είναι t > t΄ και συνεπώς, θα αποδειχθεί κατά αναµφισβήτητο
τρόπο, ότι η θεωρία της σχετικότητας είναι µια λανθασµένη θεωρία Φυσικής και
συγκεκριµένα στην περίπτωση αυτή θα αποδειχθεί, ότι δεν ισχύουν τα δύο
γνωστά αξιώµατα της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας.
Τέλος µε την ίδια ακριβώς συλλογιστική, «το πείραµα των αεροπλάνων»
µπορεί να εκτελεστεί, αντί µε αεροπλάνα και µε δύο τροχιακούς δορυφόρους
που περιστρέφονται γύρω από τη γη ή µε δύο ταχύτατα τρένα ή µε δύο
ταχύτατα αυτοκίνητα Α και Β.
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ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ∆ΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣΥΡΜΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
Ας υποθέσουµε σχ. 2, ότι έχουµε ένα ποµπό Α εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, σταθερά εγκατεστηµένο σε ένα ύψος h υπεράνω της επιφανείας της γης π.χ. επάνω σε ένα υψηλό σηµείο.

Α

c

σχ. 2
Ένα αεροπλάνο Β κινείται προς τον ποµπό Α µε µια σταθερή ταχύτητα υ, σε
ευθεία γραµµή και στο αυτό ύψος h.
Όπως είναι γνωστό, στην περίπτωση αυτή το αεροπλάνο Β είναι ένα
αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς, που κινείται µε σταθερή ταχύτητα
υ, ως προς την γη (ήτοι ως προς την αιθερόσφαιρα της γης).
Κατά την εκτέλεση του πειράµατος, ο ποµπός Α για µία ορισµένη (γνωστή)
χρονική διάρκεια t, εκπέµπει προς το αεροπλάνο Β ένα συνεχή
ηλεκτροµαγνητικό κυµατοσυρµό, π.χ. µικροκύµατα ή µια ακτίνα LASER.
Έτσι λοιπόν, κατά την εκποµπή αυτή το µήκος Αο Βο = ℓ του παραπάνω
αυτού ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού, ως προς το σύστηµα αναφοράς της
γης (ήτοι ως προς την αιθερόσφαιρα της γης), θα είναι:
ℓ=ct

(1)

(c = η ταχύτητα του φωτός = 3 108 m/sec, ως προς το σύστηµα αναφοράς της
γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης).
Ας δούµε όµως τώρα, τι ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας.

Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τη Θεωρία της Σχετικότητας η
ταχύτητα Vκ του παραπάνω αυτού εκπεµπόµενου ηλεκτροµαγνητικού
κυµατοσυρµού ΑοΒο, ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του
αεροπλάνου Β θα πρέπει να είναι ίση µε c, ήτοι:
Vκ = c

(2)

διότι (σύµφωνα µε τη Θεωρία της Σχετικότητας) η ταχύτητα των
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (δηλ. στην περίπτωσή µας του ηλεκτροµαγνητικού
κυµατοσυρµού ΑοΒο) είναι η ίδια για όλα τα αδρανειακά συστήµατα αναφοράς
και ισούται µε c και συνεπώς θα είναι η ίδια δηλ. c και για το αδρανειακό
σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β.
Το ερώτηµα όµως που γεννιέται τώρα είναι το εξής:
Αυτά που ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας, δηλαδή ότι θα πρέπει να
είναι Vκ = c, ισχύει στην πραγµατικότητα ή είναι λάθος;
Την απάντηση στο παραπάνω αυτό ερώτηµα θα µας την δώσει η εκτέλεση
του παρόντος πειράµατος, που θα αναπτύξουµε αµέσως παρακάτω.
Η συλλογιστική λοιπόν που θα ακολουθήσουµε, έχει ως εξής:
Σύµφωνα µε τη µη σχετικιστική θεώρηση των πραγµάτων και µε βάση το
νέο αιθερικό µοντέλο (γη – αιθερόσφαιρα που περιβάλλει τη γη), το αεροπλάνο
Β θα συναντήσει τον κυµατοσυρµό Αο Βο = ℓ και θα τον διατρέξει σε χρόνο:

t΄ =

l
c+υ

(3)

όπου στη σχέση (3) το c + υ είναι η ταχύτητα Vκ του ηλεκτροµαγνητικού
κυµατοσυρµού Αο Βο , ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του
αεροπλάνου Β, ήτοι είναι:
Vκ = c + υ

(4)

‘Ετσι, από τις σχέσεις (1) και (4) η σχέση (3) γίνεται:
Vκ = c

t
t΄

(5)

Στη σχέση (5) οι τιµές του c και του t, είναι εκ των προτέρων γνωστές
στο πείραµά µας.
Όσον αφορά την τιµή του t΄, αυτή βρίσκεται πειραµατικά ως εξής:
Κατά την εκτέλεση του πειράµατος, όταν το αεροπλάνο Β συναντήσει το
πρώτο άκρο Βο του κυµατοσυρµού ΑοΒο, το χρονόµετρό του θα καταγράψει ένα
χρόνο t1.
Οµοίως, όταν το αεροπλάνο Β διατρέξει ολόκληρο τον κυµατοσυρµό ΑοΒο
3

και την στιγµή που εγκαταλείπει το τελευταίο άκρο Βο του κυµατοσυρµού, το
χρονόµετρό του θα καταγράψει έναν άλλο χρόνο t2.
Άρα λοιπόν, ο χρόνος t΄ που ένανε το αεροπλάνο Β για να διατρέξει ολόκληρο τον κυµατοσυρµό ΑοΒο θα είναι:
t΄ = t2 – t1

(6)

Με βάση τη σχέση (6) η σχέση (5) γίνεται:

Vk = c

t
t 2 − t1

(7)

Έτσι λοιπόν, στη σχέση (7) οι τιµές c, t, t2 και t1 είναι τώρα, όλες γνωστές στο
πείραµά µας.
Το κρίσιµο ερώτηµα που γεννιέται τώρα, είναι το εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ
Στη σχέση (7), εάν αντικαταστήσουµε τις γνωστές αυτές παραπάνω τιµές
c, t, t2 και t1,(t`=t2-t1), η τιµή του Vκ που θα προκύψει θα είναι:
a)

Vκ = c + υ = c

t
> c = 3 108 m / sec
t′

σύµφωνα µε το νέο αιθερικό µοντέλο, ή θα είναι:
b)

Vκ =

c +υ
= c = 3 108 m / sec
υ ⋅c
1+ 2
c

σύµφωνα µε την Θεωρία της Σχετικότητας;

Η απάντηση στο παραπάνω αυτό κρίσιµο ερώτηµα είναι ότι (κατά την
προσωπική µου γνώµη), εάν εκτελεσθεί το πείραµα η τιµή του Vκ που θα
προκύψει από την σχέση (7) θα είναι µεγαλύτερη από την τιµή της ταχύτητας
του φωτός c, ήτοι θα είναι Vκ > c = 3 108 m / sec.
∆ηλαδή µε απλά λόγια, ο ηλεκτροµαγνητικός κυµατοσυρµός ΑοΒο ως προς
το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β θα έχει ταχύτητα Vκ
µεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός c.
Το γεγονός όµως αυτό, όπως γνωρίζουµε έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την
αξιωµατική θεµελίωση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Συνεπώς, εάν
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συµβεί αυτό, ήτοι εάν η σχέση (7) µας δώσει τιµή Vκ > c = 3 108 m / sec τότε η
Θεωρία της Σχετικότητας, είναι αναµφισβήτητα λανθασµένη.
Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης στην ουσία µε το πείραµα αυτό,
µετράµε την ταχύτητα των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, δηλ. την
ταχύτητα του ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού ΑοΒο, δηλ. την ταχύτητα
του φωτός ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου
Β και όπως είναι ευνόητο, η τιµή που θα προκύψει, δηλαδή, εάν θα είναι ίση ή
µεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός, είναι καθοριστικής σηµασίας για την
ορθότητα ή όχι της Θεωρίας της Σχετικότητας και όλου του σηµερινού
εποικοδοµήµατος της Φυσικής γενικότερα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: α) Κατά την εκτέλεση του πειράµατος για να έχουµε πολύ
αξιόπιστα αποτελέσµατα, καλόν θα είναι, ο ποµπός Α να εκπέµπει
ηλεκτροµαγνητικό κυµατοσυρµό ΑοΒο, µεγάλου µήκους ℓ.
Αυτό σηµαίνει, ότι ο ποµπός Α θα πρέπει να εκπέµπει συνεχώς για αρκετό
χρόνο π.χ. για χρόνο t = 30 sec ή και περισσότερο.
β) Επίσης δεν παίζει κανένα ρόλο, εάν ο κυµατοσυρµός είναι
«ηλεκτροµαγνητικά συνεχής» από το Αο έως το Βο όπως στο σχ. 2 ή να
αποτελείται µόνο από τα άκρα του Αο και Βο, που τότε στην περίπτωση αυτή θα
είναι δύο µόνο «στενοί» παλµοί, που θα αντιστοιχούν στα άκρα Αο και Βο.
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι στο
πείραµά µας αυτό µπορούµε αντί για αεροπλάνο να χρησιµοποιήσουµε και ένα
συνηθισµένο αυτοκίνητο ή τρένο, που να κινείται µε ταχύτητα π.χ. υ = 160 km/h
και ένα ηλεκτροµαγνητικό κυµατοσυρµό ΑοΒο µεγάλου µήκους ℓ,ήτοι ο χρόνος
εκποµπής t να είναι αρκετά δευτερόλεπτα ή και λεπτά της ώρας ακόµη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τέλος, για να έχουµε άριστα συγκριτικά αποτελέσµατα, το
παραπάνω πείραµα µπορεί να εκτελεστεί σε δύο φάσεις, ήτοι:
Στην πρώτη φάση το αεροπλάνο Β να πλησιάζει προς τον ποµπό Α (όπως
στο σχ. 2) και στη δεύτερη φάση, το αεροπλάνο Β να αποµακρύνεται από τον
ποµπό Α.
Κατόπιν συγκρίνοντας τις τιµές Vκ ή τους χρόνους t΄, που θα προκύψουν
κατά τις δύο αυτές φάσεις του πειράµατος θα έχουµε προφανώς, άριστα και
πολύ αξιόπιστα συγκριτικά αποτελέσµατα.

5

6

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ GL
Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
D = πλατφόρµα
Φ = φωτεινή πηγή, µονοχρωµατικού φωτός, µήκους κύµατος λ
L = φωτεινή δέσµη, που εκπέµπεται από την πηγή Φ.
Μο, Μο’ = επίπεδοι καθρέπτες (ή πρίσµα Τ) για τον διαχωρισµό της φωτεινής
δέσµης L σε δύο φωτεινές δέσµες L1 και L2.
S1 , S2 = κλειστοί σωλήνες µήκους ℓ γεµάτοι µε νερό
S3 , S4 = κλειστοί σωλήνες µήκους ℓ΄ γεµάτοι µε βενζόλιο
Μ1 , Μ2, Μ3, – Μ1΄, Μ2΄, Μ3΄ = επίπεδοι καθρέπτες
d = διόπτρα
Ρ = παρατηρητής επί της πλατφόρµας D
Ρ΄ = παρατηρητής, ακίνητος επί της επιφάνειας της γης.
Κο = κεντρικός φωτεινός κροσσός.

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
Το πείραµα GL εκτελείται, ως εξής:
ΦΑΣΗ Ι: Η πλατφόρµα D, είναι ακίνητη (υ = 0), ως πρός την επιφάνεια της
γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης).

Στην περίπτωση αυτή η φωτεινή δέσµη L που εκπέµπει η φωτεινή πηγή Φ,
προσπίπτοντας επάνω στο πρίσµα Τ, διαχωρίζεται σε δύο φωτεινές δέσµες L1
και L2.
Οι φωτεινές αυτές δέσµες L1 και L2 διερχόµενες αντιστοίχως, µέσα από τους
σωλήνες που έχουν νερό και βενζόλιο και ανακλώµενες στη συνέχεια στους
καθρέπτες Μ1 , Μ2, Μ3, και Μ1΄, Μ2΄, Μ3΄ συµβάλλουν στη διόπτρα d σχηµατίζοντας σταθερούς φωτεινούς και σκοτεινούς κροσσούς συµβολής, επάνω στο
σταυρόνηµα που φέρει η διόπτρα d (κεντρικός κροσσός είναι ο Κο, ο οποίος
συµπίπτει µε το κατακόρυφο νήµα του σταυρονήµατος).
ΦΑΣΗ ΙΙ: Η πλατφόρµα D από την αρχική θέση ηρεµίας υ = 0 (Φάση Ι), κινείται τώρα µε σταθερή ταχύτητα υ ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς
την αιθερόσφαιρα της γης). ∆ηλαδή, η πλατφόρµα D είναι τώρα ένα αδρανειακό
(Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς, σχ. 3.
Στην περίπτωση αυτή (δεχόµενοι ότι, ο αιθέρας υπάρχει µέσα στη Φύση και
σχηµατίζει γύρω από τη γη µια αιθερόσφαιρα, όπως π.χ. ο αέρας σχηµατίζει
γύρω από την γη την ατµόσφαιρα) τότε, ως προς τον παρατηρητή Ρ που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D θα έχουµε:
O χρόνος t1 που κάνει η φωτεινή δέσµη L1 για να φθάσει από την φωτεινή
πηγή Φ, έως τον κεντρικό κροσσό Κο στη διόπτρα d, διαµέσου των σωλήνων µε
το νερό, είναι:

t1 =

l
l
+
c
c
− f 1υ + υ
+ f 1υ − υ
n1
n1

(1)

Οµοίως, ο χρόνος t2, που κάνει η φωτεινή δέσµη L2 για να φθάσει από την
φωτεινή πηγή Φ, έως τον κεντρικό κροσσό Κο στην διόπτρα d διαµέσου των
σωλήνων µε το βενζόλιο είναι:

t2 =

l΄

c
+ f 2υ − υ
n2

+

l΄

c
− f 2υ + υ
n2

(2)

Παρατήρηση: Οι αποστάσεις Μ1 Μ2 και Μ1΄ Μ2΄ θεωρούνται πολύ µικρές,
σχετικά µε τα µήκη ℓ και ℓ΄ και συνεπώς ο χρόνος που κάνουν αντιστοίχως οι
φωτεινές δέσµες L1 και L2 για να διανύσουν τις αποστάσεις αυτές δεν λαµβάνεται υπόψη, στις παραπάνω σχέσεις (1) και (2).
Έτσι λοιπόν, από τις σχέσεις (1) και (2) έχουµε:

⎧
⎫ ⎧
⎫
⎪⎪
⎪
⎪
⎪⎪
l΄
l΄
l
l
⎪ ⎪
∆t = t 2 − t 1 = ⎨
+
−⎨
+
⎬
⎬
⎪ c + f 2υ − υ c − f 2υ + υ ⎪ ⎪ c − f 1υ + υ c + f 1υ − υ ⎪
⎪⎩ n 2
⎪⎭ ⎪⎩ n 1
⎪⎭
n2
n1
3

(3)

όπου: n1 = δείκτης διάθλασης του νερού
n2 = δείκτης διάθλασης του βενζολίου
f1 = συντελεστής αντιστάσεως του Fresnel για το νερό
f2 = συντελεστής αντιστάσεως του Fresnel για το βενζόλιο
c = η ταχύτητα του φωτός = 3 108 m/sec, ως προς το σύστηµα αναφοράς
της αιθερόσφαιρας της γης.
Ειδικότερα στη σχέση (3), ως προς τον παρατηρητή Ρ που βρίσκεται επάνω
στην κινούµενη πλατφόρµα D, είναι:

c
− f 1υ + υ = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L1 µέσα στον
n1
σωλήνα S1 µε το νερό
c
+ f 1υ − υ = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L1 µέσα στον
n1
σωλήνα S2 µε το νερό

c
+ f 2 υ − υ = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L2 µέσα στον
n2
σωλήνα S3 µε το βενζόλιο
c
− f 2 υ + υ = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L2 µέσα στον
n2
σωλήνα S4 µε το βενζόλιο
Επίσης, ως γνωστό είναι:

f1 = 1−

1
n 12

(4)

f2 = 1−

και

1
n 22

(5)

Συνεπώς, σύµφωνα µε τα παραπάνω κατά την φάση ΙΙ του πειράµατος, ο
παρατηρητής Ρ που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D θα πρέπει
να παρατηρήσει µέσα στο σταυρόνηµα της διόπτρας d µια µετατόπιση όλων
των κροσσών συµβολής (συνεπώς και του κεντρικού κροσσού Κο), ίση µε:

δ=

c ∆t
λ

κροσσοί

(6)

όπου στη σχέση (6), το ∆t δίδεται από τη σχέση (3), το c = 3 108 m/sec και το λ
είναι το µήκος κύµατος του µονοχρωµατικού φωτός που εκπέµπει η φωτεινή
πηγή Φ.
Παρατήρηση: Όπως είδαµε παραπάνω κατά την εκτέλεση του πειράµατος
την µετατόπιση δ των κροσσών συµβολής σχέση (6) που θα παρατηρήσει ο
παρατηρητής Ρ που βρίσκεται πάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D, την ίδια
ακριβώς µετατόπιση δ θα παρατηρήσει και ο παρατηρητής Ρ΄ που βρίσκεται
ακίνητος επάνω στην επιφάνεια της γης.
Η απόδειξη αυτή είναι απλή και αφήνεται στην αυτενέργεια του αναγνώστη.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατά την εκτέλεση του πειράµατος, ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται επάνω
στην πλατφόρµα D:
α) Εάν από την αρχική κατάσταση της ηρεµίας της πλατφόρµας υ = 0 (Φάση Ι), στην κατάσταση που η πλατφόρµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ ≠ 0
ως προς την γη, ήτοι ως προς την αιθερόσφαιρα της γης (Φάση ΙΙ), παρατηρήσει µέσα στην διόπτρα d, µια µετατόπιση δ των κροσσών συµβολής,
ίση µε:
δ=0
τότε η Θεωρία της Σχετικότητας είναι ΟΡΘΗ.
β) Αντιθέτως όµως, εάν η µετατόπιση αυτή των κροσσών συµβολής είναι:
δ≠0
τότε η Θεωρία της Σχετικότητας είναι αναµφισβήτητα ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Ας υποθέσουµε τώρα, ότι εκτελούµε το πείραµά µας µε τα εξής δεδοµένα:
ℓ = 1,00 m
ℓ΄ = 0,90 m
υ = 0,1 m/sec
λ = 5,3 10-7 m (µονοχρωµατικό κίτρινο φως)
c = 3 108 m/sec
n1 = 1,33 (δείκτης διάθλασης του νερού)
n2 = 1,50 (δείκτης διάθλασης του βενζολίου)

(Α)

Τότε, από τα παραπάνω δεδοµένα (Α) επειδή είναι n1 = 1,33 και n2 = 1,50
από τις σχέσεις (4) και (5) θα έχουµε αντιστοίχως:

και

f1 = 1−

1
1
= 1−
= 0,43
2
1,332
n1

(7),

f2 = 1−

1
1
= 1−
= 0,55
2
n2
1,502

(8)

οπότε, αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιµές (Α), (7) και (8) στη σχέση (3) έχουµε:
∆t = 1,333333 10-10 sec
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(9)

∆ηλαδή, µε αυτή την διαφορά χρόνου ∆t θα φθάσουν οι φωτεινές δέσµες L1
και L2 από την φωτεινή πηγή Φ έως τον κεντρικό κροσσό Κο µέσα τη διόπτρα d,
κατά την φάση ΙΙ του πειράµατος. Προφανώς, αυτή τη διαφορά ∆t θα παρατηρήσει ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D,
καθώς και ο παρατηρητής Ρ΄ που βρίσκεται ακίνητος επάνω στην επιφάνεια της
γης, όπως αποδείξαµε στα προηγούµενα.
Έτσι µε βάση τις τιµές των c και λ από τα δεδοµένα (Α) και την τιµή (9), η
σχέση (6), µας δίνει µια µετατόπιση κροσσών συµβολής ίση µε:
δ = 75.471

κροσσοί

(10)

Μετά τα παραπάνω, γεννιέται τώρα, το εξής κρίσιµο ερώτηµα:
Ο παρατηρητής Ρ, που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D θα
παρατηρήσει µια µετατόπιση κροσσών συµβολής δ = 0 κροσσοί, όπως ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας ή θα παρατηρήσει µια µετατόπιση κροσσών
συµβολής δ = 75.471 κροσσοί;
Η απάντηση στο παραπάνω αυτό ερώτηµα είναι η εξής:
α) Κατά την προσωπική µου γνώµη, εάν εκτελεστεί το πείραµα κατά τις φάσεις Ι και ΙΙ, ο παρατηρητής Ρ θα παρατηρήσει µια µετατόπιση κροσσών συµβολής, δ = 75.471 κροσσοί, γεγονός που σηµαίνει, ότι η Θεωρία της Σχετικότητας θα αποδειχθεί κατά αναµφισβήτητο τρόπο, ότι είναι µια λανθασµένη θεωρία
Φυσικής.
β) Επίσης στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι, κατά την διάρκεια
του χρόνου που η πλατφόρµα D κινείται συνεχώς µε σταθερή ταχύτητα υ
ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης)
εάν ο παρατηρητής Ρ περιστρέψει το συµβολόµετρό του (την πειραµατική του
συσκευή) π.χ. κατά µια γωνία φ, ως προς την διεύθυνση της ταχύτητας υ της
πλατφόρµας D, τότε στην περίπτωση αυτή, ο παρατηρητής Ρ θα παρατηρήσει
µέσα στην διόπτρα d µια αντίστοιχη µετατόπιση δ΄ των κροσσών συµβολής,
σχετικά µε τη θέση που είχαν οι κροσσοί συµβολής, πριν ο παρατηρητής Ρ περιστρέψει το συµβολόµετρό του.
∆ηλαδή στην περίπτωση αυτή το συµβολόµετρο αποτελεί ένα είδος «ταχυµέτρου» για τον παρατηρητή Ρ της πλατφόρµας D.
Προφανώς, εάν η πλατφόρµα D είναι ακίνητη ως προς την επιφάνεια
της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης) τότε για οποιαδήποτε
περιστροφή του συµβολοµέτρου ο παρατηρητής Ρ δεν θα παρατηρήσει
καµία µετατόπιση των κροσσών συµβολής, µέσα στη διόπτρα d.
Μετά λοιπόν από αυτά που αναφέραµε παραπάνω καταλήγουµε τώρα στο
εξής βασικό και γενικό συµπέρασµα:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ένας παρατηρητής που βρίσκεται επάνω σε ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς, µε οπτικά (ηλεκτροµαγνητικά) πειράµατα που εκτελεί στο σύστηµα αναφοράς του, µπορεί εύκολα να αποδείξει, εάν κινείται ή είναι ακίνητος ως προς την επιφάνεια της γης
(ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης).
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Συνέπεια του πιο πάνω συµπεράσµατος είναι ότι, όλα τα αδρανειακά (Γαλιλαϊκά) συστήµατα αναφοράς δεν είναι ισοδύναµα για όλους τους νόµους
της Φυσικής (όπως ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας) αλλά αντίθετα,
τα παραπάνω συστήµατα αναφοράς είναι ισοδύναµα, µόνο για τους νόµους της Μηχανικής και γι’ αυτούς µόνο και όχι π.χ. και για τους νόµους
της Ηλεκτροδυναµικής, όπως λανθασµένα ισχυρίζεται ο Einstein.
Άρα λοιπόν, µετά από αυτά καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι, η αξιωµατική
θεµελίωση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας θα πρέπει να θεωρηθεί λανθασµένη, καθότι δεν συµφωνεί µε τη φυσική πραγµατικότητα, όπως αυτή ερµηνεύεται µε την εκτέλεση του πειράµατος GL που αναπτύξαµε στα προηγούµενα.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΟ GL
Όπως παρατηρούµε, η πειραµατική συσκευή του σχ. 3 στην πραγµατικότητα
είναι ένα συµβολόµετρο (συµβολόµετρο GL, νερού – βενζολίου) υψηλής ευαισθησίας στις διάφορες µετακινήσεις του.
Αυτό συµπεραίνεται από το γεγονός ότι, όπως είδαµε και στο παράδειγµά
µας για ταχύτητα υ = 0,1 m/sec αλλά και για µικρότερες ακόµη ταχύτητες, όπως
π.χ. υ = 0,01 m/sec ή υ = 0,001 m/sec, εύκολα θα παρατηρούµε µια αντίστοιχη
µετατόπιση δ κροσσών συµβολής µέσα στη διόπτρα d.
Όπως είναι φανερό, αυτή η απλότητα κατασκευής και η ευαισθησία που έχει
το συµβολόµετρο GL στις διάφορες µικροκινήσεις του, το καθιστούν χρήσιµο
όργανο για πολλές πειραµατικές και πρακτικές εφαρµογές.
Παρατήρηση: Το συµβολόµετρο GL, επειδή όπως είδαµε είναι πολύ ευαίσθητο στις διάφορες µικροκινήσεις του, καλό θα είναι, στο πείραµα GL η πλατφόρµα D να επιπλέει σε υδράργυρο, ορυκτέλαιο, νερό κ.λ.π. για την καλύτερη
εκτέλεση του πειράµατος. Τέλος, µε το συµβολόµετρο GL του σχήµατος 3 µπορούµε να εκτελέσουµε το πείραµά µας, καταργώντας π.χ. τους τρεις σωλήνες
S2, S3, και S4 και να διατηρήσουµε µόνο τον ένα σωλήνα S1, προφανώς για λόγους απλότητας της πειραµατικής συσκευής.
Σηµείωση: Στον τίτλο «Το Πείραµα GL» τα κεφαλαία αγγλικά γράµµατα G
και L είναι, τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «Greek Light» (Ελληνικό Φως).
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Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα τρία πειράµατα που αναπτύξαµε παραπάνω, εγκαινιάζουν µια νέα
φιλοσοφία πειραµάτων Φυσικής, και τούτο διότι:
Όλα ανεξαιρέτως τα πειράµατα Φυσικής που έγιναν από την εποχή του πειράµατος των Michelson – Morley µέχρι και σήµερα και που είχαν όλα ως σκοπό
να επαληθεύσουν τα δύο αξιώµατα της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, εάν
στα πειράµατα αυτά οι πειραµατικές τους συσκευές, τοποθετηθούν επάνω
σ’ ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς που να κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ, ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης), τότε τα αποτελέσµατα που θα µας δώσουν θα είναι
εντελώς διαφορετικά από αυτά που µας είχαν δώσει, (όπως π.χ. τα πειράµατα Fizeau, Mascart – Jamin, Michelson – Morley, Piccard, J.P. Cedarholm –
C.H. Townes, κ.λ.π.). ∆υστυχώς όµως, για τις παραπάνω πειραµατικές συσκευές, αυτό δεν έγινε ποτέ κι από κανένα. ∆ιότι, εάν γινόταν αυτό, το πρόβληµα του αιθέρα θα είχε ήδη λυθεί από τότε και δεν θα είχε καθυστερήσει, τόσα
πολλά χρόνια.
∆ηλαδή µε απλά λόγια, εάν η πειραµατική συσκευή π.χ. του πειράµατος J.P.
Cedarholm – C.H. Townes τοποθετηθεί επάνω σε ένα κινούµενο όχηµα π.χ.
επάνω σε ένα κινούµενο τρένο, τότε το αποτέλεσµα που θα προκύψει θα
µας αποδείξει αµέσως την ύπαρξη του αιθέρα και µάλιστα την ύπαρξη της
αιθερόσφαιρας η οποία περιβάλλει τη γη.
Αυτό λοιπόν είναι, το σοβαρότατο λάθος και η σοβαρότατη παράλειψη
που έγινε από τους Φυσικούς στην προσπάθειά τους να αποδείξουν την «ορθότητα» των δύο αξιωµάτων της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας.
Όπως είναι φανερό, η παραπάνω αυτή βασική επισήµανση συνιστά το βαθύτερο επιστηµονικό νόηµα και τη µεγάλη σηµασία που έχουν για τη Φυσική τα
τρία αυτά πειράµατα που αναπτύξαµε στα προηγούµενα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η Θεωρία της Σχετικότητας (κατά την προσωπική µου γνώµη) είναι µια λανθασµένη θεωρία Φυσικής, στην οποία όλα αυτά τα χρόνια (από την εµφάνισή
της µέχρι σήµερα) έγιναν λανθασµένες παραδοχές, σε ότι αφορά την ουσία, την
σύσταση και τις ιδιότητες του αιθέρα.
Η Θεωρία της Σχετικότητας είναι µια «Πτολεµαϊκή πλάνη» και τίποτα περισσότερο.
Επίσης, όσο και να φαίνεται παράξενο (πάντοτε κατά την προσωπική µου
γνώµη) από την εµφάνιση της Θεωρίας της Σχετικότητας µέχρι σήµερα, έγιναν
και αποσιωπήθηκαν εσκεµµένως από τους «Ειδικούς» πολύ σοβαρά λάθη,
τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο, σε ότι αφορά την ορθότητα της θεωρίας
αυτής.
Για το ποια είναι τα συγκεκριµένα αυτά σοβαρά λάθη, ελπίζω ότι ίσως κάποτε να µας δοθεί η ευκαιρία να τα γνωστοποιήσουµε αναλυτικότερα στην επιστηµονική κοινότητα.
Είναι φυσικό, να υπάρχουν αντιρρήσεις για όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω. Εάν όµως τα πράγµατα είναι έτσι, τότε οι έχοντες τις αντιρρήσεις αυτές
«ας κάνουν τον κόπο» να προβούν στην εκτέλεση των τριών αυτών πειραµάτων που αναπτύξαµε στα προηγούµενα και τότε, βλέπουµε ποιος έχει δίκιο.
Προσωπικά, εκφράζοντας µια «Γαλιλαϊκή βεβαιότητα», πιστεύω ακράδαντα
ότι σε περίπτωση που εκτελεστούν τα τρία αυτά πειράµατα από τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν θα αποδειχθεί κατά αναµφισβήτητο τρόπο, ότι η Θεωρία της Σχετικότητας είναι µια λανθασµένη θεωρία Φυσικής, που δυστυχώς
για τόσα πολλά χρόνια νοµίζαµε, ότι είναι ορθή.
Για όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω, αναλαµβάνουµε την επιστηµονική
ευθύνη και είµαστε στην διάθεση των «Ειδικών».
Οψόµεθα.
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