Αγαπητοί φίλοι,
Αυτό το πείραµα είναι το τέλος της Θεωρίας
της Σχετικότητας.
Το πείραµα Michelson-Morley είναι σωστό αλλά δεν είναι αρκετό
για την πειραµατική απόδειξη του αιθέρα.

Χρήστος Α. Τσόλκας
Οκτώβριος 2002

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΙΙ (βλ. www.tsolkas.gr)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της εκτέλεσης του πειράµατος ΙΙ, που θα αναπτύξουµε αµέσως
παρακάτω, είναι να αποδείξουµε πειραµατικώς, ότι:
a. Ο αιθέρας υπάρχει µέσα στη φύση.
b. Όλα τα ουράνια σώµατα (προφανώς και η γη) περιβάλλονται από µία
αιθερόσφαιρα.
c. Η ταχύτητα c του φωτός δεν είναι σταθερή για όλα τα αδρανειακά
συστήµατα αναφοράς, όπως λανθασµένα ισχυρίζεται η Θεωρία της
Σχετικότητας.

1. Ο έλεγχος των χρονοµέτρων
Για την εκτέλεση του πειράµατος ΙΙ, χρησιµοποιήσαµε δύο υψηλής ακρίβειας
χρονόµετρα Τ1 και Τ2, (HAMEG – 8122).
Πριν την εκτέλεση του πειράµατος, έγινε ο έλεγχος των δύο αυτών χρονοµέτρων
Τ1 και Τ2.
Ο έλεγχος αυτός, έγινε ως εξής:
Τα δύο χρονόµετρα Τ1 και Τ2, συνδέθηκαν αντιστοίχως µε δύο δέκτες R1 και R2 και
κατόπιν, τοποθετήθηκαν ακίνητα σε δύο θέσεις του εδάφους, Α0 και Β0.
Στη θέση C0, τοποθετήθηκε ένας ποµπός Τ, ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων,σχ1.

σχ. 1
Από τον ποµπό Τ, εκπέµπουµε ν, (ν = 1,2,3,...300) ζεύγη παλµών, ήτοι, τα (P1 –
P2)1, (P3 – P4)2, (P5 – P6)3, ...... (P599 – P600)300 ζεύγη παλµών.
( 300 )
,
Ο χρόνος διάρκειας του κάθε ζεύγους παλµών, είναι αντιστοίχως, t ′0 , t ′0′ , t ′0′′,...... t 0
όπου:

1sec < t′0 , t′0′ , t′0′′,....t 0

( 300 )

< 2 sec

(1)

Επίσης, ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ των διαδοχικών ζευγών παλµών, είναι
περίπου 5 sec.

Σηµείωση: Στο πρώτο ζεύγος παλµών π.χ. το (P1 – P2)1 σχ. 1, το P1 είναι το
έµπροσθεν τµήµα (µέτωπο) του πρώτου παλµού και το P2 είναι επίσης, το
έµπροσθεν τµήµα (µέτωπο) του δεύτερου παλµού.
Προφανώς, το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα ζεύγη παλµών.

Κάτω από ιδανικές συνθήκες και τα δύο χρονόµετρα Τ1 και Τ2, έπρεπε να
( 300 )
.
καταγράφουν αντιστοίχως, τους ίδιους ακριβώς χρόνους t ′0 , t ′0′ , t ′0′′,...... t 0
Αυτό όµως στην πράξη δεν συµβαίνει, διότι υπεισέρχονται διάφορα είδη
σφαλµάτων κατά την διαδικασία των µετρήσεων.
Συνεπώς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι χρόνοι t′0, t′0′, t′0′′,......t 0( 300) καταγράφονται
αντιστοίχως, ως χρόνοι t1, t2, t3,....t300 από το χρονόµετρο Τ1 και ως χρόνοι t′1, t′2 , t′3 ,.... t′300
από το χρονόµετρο Τ2.
Έτσι π.χ. ο χρόνος διάρκειας t ′0 του πρώτου ζεύγους παλµών (P1 – P2)1,
′1 χρόνος
από το
καταγράφεται ως χρόνος t1 από το χρονόµετρο Τ1 και tως
χρονόµετρο Τ2, κ.ο.κ. και για τα άλλα ζεύγη παλµών.
Ας υποθέσουµε τώρα ότι, για κάθε ν, (ν = 1,2,3,...300) ζεύγος παλµών, tν είναι ο
χρόνος που καταγράφει το χρονόµετρο Τ1 και tν′ είναι ο αντίστοιχος χρόνος που
καταγράφει το χρονόµετρο Τ2.
Τότε, από το σύνολο των παραπάνω ν = 300
ζευγών παλµών που εκπέµψαµε
από τον ποµπό Τ, κάνουµε δεκτές, µόνο εκείνες τις µετρήσεις για τις οποίες η
διαφορά χρόνου tν − t′ν που δείχνουν τα δύο χρονόµετρα Τ1 και Τ2, είναι:
− 10 µ sec < t ν − t ′ν < + 10 µ sec

(2)

Οι υπόλοιπες µετρήσεις απορρίπτονται, σχ. (a).

σχ. (a)

Συνεπώς, σύµφωνα µε την σχέση (2) από τα ν = 300
ζεύγη παλµών που
εκπέµψαµε , έγιναν δεκτές οι µετρήσεις για (102) ζεύγη παλµών. Οι µετρήσεις αυτές,
περιλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα Ι.
Σηµείωση: Η σχέση (συνθήκη) (2), επελέγη, ως η πιο κατάλληλη για το καλύτερο
στατιστικό αποτέλεσµα των µετρήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
accept..
measur.

Timer T1
(sec)

Timer T2
(sec)

Timers T1 and T2
time difference
(sec)

S1 =153,386328

tm =

S1
102

tm = 1,50378753

S2 = 153,3861097

t′m =

S2
102

t′m = 1,50378538

S3 = 0,00021859

δm =

S3
102

δm = 2,15.10−6

Τελικώς, µετά από αυτά που αναφέραµε παραπάνω, προκύπτει ότι:
Σύµφωνα µε την σχέση (2) και τον πίνακα Ι, η µέση τιµή tm των χρόνων που
κατέγραψε το χρονόµετρο Τ1, είναι:

t m = 1,50378753

(3)

Επίσης, η µέση τιµή t′m των χρόνων που κατέγραψε το χρονόµετρο Τ2, είναι:

t′m = 1,50378538
Εξετάζουµε τώρα τον λόγο

(4)

tm
.
t′m

Από τις σχέσεις (3) και (4), έχουµε:
 tm 
1,50378753
 =

 .1,50378538
 t ′m measur

ή

 tm 

 = 1,000001430
 t ′m measur .

(5)

Προφανώς, κάτω από ιδανικές συνθήκες (δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν σφάλµατα)
t
θα έπρεπε ο λόγος m να είναι:
t′m
 tm 
  = 1
 t′m  theoret .

(6)

Έτσι λοιπόν, ο λόγος t m , από τις σχέσεις (5) και (6) έχει µία διαφορά ∆, η οποία
t′m
είναι:
 tm 
 −


 t ′m measur

 tm 
 = ∆ = 1,000001430


 t ′mtheoret

−1

∆ = 1,430.10-6

ή
(7)

Συµπέρασµα
Η διαφορά αυτή ∆ = 1,430.10-6 της σχέσης (7), είναι το σφάλµα των µετρήσεων
των χρονοµέτρων Τ1 και Τ2 κατά την φάση του ελέγχου τους.
Προφανώς την διαφορά αυτή ∆ θα την λάβουµε υπόψη µας κατά την εκτέλεση
ά
θ
ύξ
έ
ά
Επίσης παρατηρούµε ότι, όπως προκύπτει από τις σχέσεις (3) και (4), το
χρονόµετρο Τ1, προηγείται του χρονοµέτρου Τ2 κατά µία διαφορά χρόνου δm, η οποία
είναι:
ή
δ m = t m − t′m = 1,50378753 − 1,50378538
δ m = 2 ,15 . 10 − 6 ή
δ m = 2 , 15 µ sec

2. Η εκτέλεση του πειράµατος
Το πείραµα εκτελέστηκε σε µία ευθεία οδό (R), µήκους περίπου 4 Km, σχ. 2.

σχ. 2

Το χρονόµετρο Τ1, συνδέθηκε µε τον δέκτη R1 και τοποθετήθηκε σταθερά στο
έδαφος, στη θέση Α0.
Επίσης, το χρονόµετρο Τ2, συνδέθηκε µε τον δέκτη R2 και τοποθετήθηκε σε ένα
αυτοκίνητο Α, το οποίο εκινείτο µε ταχύτητα υ = 120km/h , προς τον ποµπό Τ.
Κατά την κίνηση του αυτοκινήτου Α, εκπέµπουµε από τον ποµπό Τ, (300) περίπου
ζεύγη παλµών, ( ν = 300 ) .
Οι χρόνοι διάρκειας t ′0 , t ′0′ , t ′0′′,...... t 0
των ζευγών των παλµών αυτών,
καταγραφότανε αντιστοίχως, ως χρόνοι t 1 , t 2 , t 3 ,.... t 300 από το χρονόµετρο Τ1 του
εδάφους και ως χρόνοι t′1, t′2, t′3,....t′300 από το χρονόµετρο Τ2 του αυτοκινήτου Α.
( 300 )

Ο χρόνος που µεσολαβούσε µεταξύ των διαδοχικών ζευγών παλµών, ήταν
περίπου 5 sec. Η καταγραφή των ενδείξεων των χρόνων που έδειχναν τα δύο
χρονόµετρα Τ1 και Τ2, γινότανε αντιστοίχως, µε δύο βιντεοκάµερες.

Έτσι λοιπόν, σύµφωνα µε την σχέση (2), από τα (300) ζεύγη παλµών που
εκπέµψαµε από τον ποµπό Τ, έγιναν δεκτές οι µετρήσεις για (105) ζεύγη παλµών.
Οι υπόλοιπες µετρήσεις, απορρίφθηκαν, καθότι δεν συµφωνούσαν µε την σχέση
(2).
Τελικά, οι µετρήσεις για τα (105) ζεύγη παλµών που έγιναν δεκτές,
περιλαµβάνονται στον παρακάτω Πίνακα ΙΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
accept.
measur.

Timer T1
(sec)

Timer T2
(sec)

Timers T1 and T2
time difference
(sec)

S1 =163,6603051
tm =

S1
105

tm = 1,55866957

S2 = 163,6600422
t′m =

S2
105

t′m = 1,55866706

S3 = 0,00026286
δm =

S3
105

δm = 2,51.10−6

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από στατιστικής άποψης, είναι προφανές ότι, όσο µεγαλύτερος είναι
ο αριθµός ν (π.χ. ν = 10.000), των ζευγών παλµών που εκπέµπονται από τον ποµπό
Τ, τόσο µικρότερο, είναι και το σφάλµα του αποτελέσµατος του πειράµατος.

Έτσι λοιπόν, µετά από αυτά που αναφέραµε παραπάνω, παρατηρούµε ότι:
a. Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε την Θεωρία της Σχετικότητας, η ταχύτητα Vκ
των ηλεκτροµαγνητικών παλµών των ζευγών (P1 – P2)1, (P3 – P4)2, (P5 – P6)3,.....
(P599 – P600)300, σχετικά ως προς το αυτοκίνητο Α, σχ. 2 θα πρέπει να είναι:
Vκ = c

(8)

b. Αντίθετα όµως, σύµφωνα µε την «Νέα Θεωρία του Αιθέρα» (βλ. www.tsolkas.gr),
η παραπάνω αυτή ταχύτητα Vκ θα πρέπει να είναι:
Vκ = c + υ
όπου,

Vκ = c

(9)

t
t′

(10)

[βλ. πείραµα ΙΙ, σχέσεις (4) και (5)].
Στη σχέση (10), για ένα ζεύγος παλµών π.χ. το (P1 – P2)1, το οποίο έχει χρόνο
διάρκειας t′0, είναι:
t = ο χρόνος που κατέγραψε το σταθερό χρονόµετρο Τ1 του εδάφους, και
t΄= ο χρόνος που κατέγραψε το χρονόµετρο Τ2 του αυτοκινήτου Α.
c = 3 ⋅ 108 m / sec η ταχύτητα του φωτός.
Αλλά όµως, κατά την εκτέλεση του πειράµατος και µε βάση τις µετρήσεις του
πίνακα ΙΙ, προέκυψε, ότι είναι:

και

t m = 1,55866957 


t ′m = 1,55866706 

(11)

όπου t m είναι η µέση τιµή των χρόνων που κατέγραψε το χρονόµετρο Τ1 και t′m είναι
η µέση τιµή των χρόνων που κατέγραψε το χρονόµετρο Τ2.

Έτσι από τις σχέσεις (11), έχουµε:
tm
= 1,000001610
t′m

(12)

Από την σχέση (12), αφαιρώντας τώρα το αρχικό σφάλµα των χρονοµέτρων Τ1 και
Τ2, ήτοι την διαφορά ∆, της σχέσης (7), έχουµε:
tm
= 1,000001610 − 1,430 . 10− 6
t ′m
tm
= 1, 000000180
t ′m

ή
( 13 )

Συµπέρασµα

Η τιµή

tm
= 1,000000180 της σχέσης (13), είναι η τελική τιµή (καθαρή τιµή), που
t′m

µας δίδει το πείραµα, απαλλαγµένη από κάθε είδους σφάλµατα.

Άρα λοιπόν, από τις σχέσεις (13) και (10), έχουµε:

Vκ = c

tm
= 3.108 m / sec −(1,000000180)
1,000000180
t′m

ή

(14)

Vκ = 300000054m / sec

Συνεπώς, µε βάση την σχέση (14), αποδείχθηκε πειραµατικώς ότι, η ταχύτητα Vκ
των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, ως προς το αυτοκίνητο Α, που πλησιάζει τον
ποµπό Τ µε ταχύτητα υ, είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτόςc = 3 ⋅ 108 m / sec ,
ήτοι είναι Vκ = c + υ.

Επαλήθευση. Από τις σχέσεις (14) και (9), έχουµε:
Vκ = c + υ

ή

υ = Vκ – c = 300000054 m/sec – 3.108 m/sec
υ = 194,4 km/h

ή

(15)

∆ηλαδή, σύµφωνα µε την σχέση (15) και µε βάση τις µετρήσεις που έγιναν κατά
την εκτέλεση του πειράµατος (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ), προέκυψε ότι, το αυτοκίνητο Α, κινείται

προς τον ποµπό Τ µε ταχύτητα υ = 194,4 km/h, ενώ στην πραγµατικότητα το
αυτοκίνητο Α, κινείται µε ταχύτητα υ = 120 km/h.
Έχουµε δηλαδή, ένα σφάλµα ε = 62 %, επί της πραγµατικής ταχύτητας υ = 120
km/h, του αυτοκινήτου Α.
Κατ’ αρχήν το σφάλµα αυτό ε = 62%, θεωρείται ικανοποιητικό.
Εύχοµαι, η εκτέλεση του παραπάνω πειράµατος να επαναληφθεί µε τα τελειότερα
µέσα που διαθέτει σήµερα η Τεχνολογία µας, οπότε το σφάλµα αυτό ε = 62% θα
είναι προφανώς, πάρα πολύ µικρότερο.
Τελικώς, από την εκτέλεση του πειράµατος που αναφέραµε παραπάνω,
προκύπτει ένα πολύ βασικό συµπέρασµα:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ταχύτητα Vκ των ηλεκτροµαγνητικών παλµών ως προς το αυτοκίνητο Α, το
οποίο πλησιάζει τον ποµπό Τ µε ταχύτητα υ, είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα
του φωτός c = 3 ⋅ 108 m / sec , ήτοι είναι, Vκ = c + υ .
Σηµ: Εάν το αυτοκίνητο Α, αποµακρύνεται από τον ποµπό Τ, µε ταχύτητα υ, τότε
η ταχύτητα Vκ θα είναι µικρότερη από την ταχύτητα του φωτός c = 3 ⋅ 108 m / sec ,
ήτοι είναι Vκ = c − υ .
Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι, το δεύτερο αξίωµα της Ειδικής Θεωρίας της
Σχετικότητας δεν ισχύει.
∆ηλαδή, η ταχύτητα του φωτός c, δεν είναι σταθερή για όλα τα αδρανειακά
συστήµατα αναφοράς.
Συνεπώς, µε βάση τα αποτελέσµατα του πειράµατος, θα πρέπει να δεχθούµε
ότι, η Θεωρία της Σχετικότητας είναι απόλυτα λανθασµένη και ότι, ο αιθέρας
υπάρχει µέσα στη φύση.
Τέλος θα πρέπει να τονίσουµε ότι, το θετικό αποτέλεσµα του πειράµατος που
προέκυψε, σε συνδυασµό µε το αρνητικό αποτέλεσµα του γνωστού
πειράµατος των Michelson – Morley, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, ο
αιθέρας υπάρχει µέσα στη φύση και η γη (όπως και όλα τα ουράνια σώµατα)
περιβάλλονται από µία αιθερόσφαιρα (όπως π.χ. είναι η ατµόσφαιρα του
αέρα που περιβάλλει τη γη).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παραπάνω πείραµα, µπορεί να εκτελεσθεί και µε δύο
διαφορετικούς τρόπους, ως εξής:

a. Αντί για αυτοκίνητο να χρησιµοποιήσουµε ένα αεροπλάνο Α, µεγάλης
ταχύτητας υ, φωτ. 1. Ο χρόνος διάρκειας, όλων των ζευγών παλµών που
εκπέµπει ο ποµπός Τ, σχ. 2 να είναι σταθερός, π.χ:
t′0 = t′0′ = t′0′′ = ...... = t 0

( 300 )

= 1sec

Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί, χρησιµοποιώντας µία παλµογεννήτρια
σήµατος, συνδεδεµένη µε τον ποµπό Τ. Ο χρόνος που µεσολαβεί, µεταξύ των
διαδοχικών ζευγών παλµών να είναι π.χ. 3 sec.

b. Αντί για αυτοκίνητο να χρησιµοποιήσουµε ένα αεροπλάνο Α, µεγάλης
ταχύτητας υ, φωτ. 1, και ένα µόνο ζεύγος παλµών π.χ. (P1 – P2)1, σχ. 2. Ο
χρόνος διάρκειας, αυτού του ζεύγους παλµών (P1 – P2)1 να είναι αρκετά
µεγάλος π.χ. t ′0 = 180 sec

Φωτ. 1

3. Η Τεχνολογία των οργάνων του πειράµατος
Κατά την εκτέλεση του παραπάνω πειράµατος, χρησιµοποιήθηκαν:
∆ύο χρονόµετρα υψηλής ακρίβειας HAMEG – 8122.
Ένας ποµπός VHF 50w.
Μία κεραία εκποµπής VHF.
∆ύο δέκτες VHF 5w.
∆ύο βιντεοκάµερες.
∆ύο Inverters για ~ 220 V.
Τρεις µπαταρίες αυτοκινήτου 12V.
Ένα αυτοκίνητο.
Οι παλµοί που εξέπεµπε ο ποµπός Τ, ήταν συχνότητας V = 144 MHz.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η εκτέλεση του πειράµατος ΙΙ που αναφέραµε παραπάνω, απέδειξε ότι, η Θεωρία
της Σχετικότητας είναι λανθασµένη.
Εάν κάποιος αµφιβάλλει, µπορεί να επαναλάβει την εκτέλεση αυτού του
πειράµατος. Το κόστος της εκτέλεσης είναι σχετικά χαµηλό, (περίπου 5.000 $).
Λυπάµαι ειλικρινά, που διάφορα Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα,
Επιστήµονες κ.λ.π. δεν κατάλαβαν (ή δεν θέλουν να καταλάβουν!!!) την µεγάλη
σηµασία των (3) πειραµάτων που αναφέρονται στο www.tsolkas.gr.

Πιστεύω ότι, σύντοµα οι ειδικοί θα καταλάβουν την µεγάλη σηµασία των (3) αυτών
πειραµάτων και θα προβούν στην εκτέλεσή τους, µε τα πιο σύγχρονα µέσα που
διαθέτει σήµερα η Τεχνολογία µας.
Είµαι βέβαιος ότι, η εκτέλεση των (3) αυτών πειραµάτων θα αλλάξει ριζικά την
ιστορία της Φυσικής.
Τελειώνοντας, στους φίλους αναγνώστες, έχω να τους γνωρίσω για άλλη µια
ακόµη φορά, ότι:
Αγαπητοί φίλοι,
Η Θεωρία της Σχετικότητας είναι µία επιστηµονική πλάνη, που οδήγησε σε
λάθος δρόµο την Επιστήµη της Φυσικής.
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!
Γιατί οι ειδικοί, αποφεύγουν να εκτελέσουν τα (3) αυτά πειράµατα;
Χρήστος Α. Τσόλκας
Οκτώβριος 2002

ΥΓ: Για όλα αυτά που αναφέραµε στα προηγούµενα, εάν κάποιος από τους
αναγνώστες, έχει αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια κ.λ.π., ας τις δηµοσιεύσει στο
Internet.
Ευχαριστώ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
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