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                          ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

                                           Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

 

          Μία προσέγγιση από φιλοσοφικής και φυσικής πλευράς, της 

παραγωγής και της φύσης της Βαρύτητας. 

 

                                           ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Είναι κοινή πείρα η έλξη της γης, την οποία ονοµάζουµε δύναµη της βαρύτητας. 

Από το γεγονός αυτό, την κοινή πείρα µας, πρέπει να θεωρήσουµε ότι η δύναµη αυτή 

είναι µία διαδικασία της φύσης, ένας µηχανισµός, που προκαλεί την έλξη. Εκτός από 

την κοινή αυτή εµπειρία, θα πρέπει να καταφύγουµε σε επινόηση για να 

προσεγγίσουµε αυτό τον µηχανισµό.  

     Στο προηγούµενο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, µίλησα σε 

παράπλευρη αίθουσα για την φύση του κενού και της βαρύτητας. Ήταν κάτι που δεν 

πρόσεξαν ιδιαίτερα οι σύνεδροι και δεν µε παρακολούθησαν πολλοί. 

 

                                         ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ CASIMIR 

 

     ∆ιαφωνώ µε την Κυµατοµηχανική του Schroedinger και σεις θα βρείτε τις 

διαφωνίες µου στο βιβλίο µου «η αναθεώρηση  της Φυσικής» που µόλις εκδόθηκε, 

αλλά και στο site : http://www.omas-e.gr. To  παράξενο είναι ότι από την 

Κυµατοµηχανική αυτή και µάλιστα από τον κβαντικό ταλαντωτή, προήλθε το 

φαινόµενο  Casimir. Όπως γνωρίζετε η 1
η
 , 2

η
  κλπ στάθµες του κβαντικού ταλαντωτή 

για την ενέργεια, έχουν ενέργεια  1.5 hν, 2.5hν κλπ. Αναρωτήθηκε ο Casimir η 

ενέργεια 0.5hν τι είναι. Θεώρησε λοιπόν ότι παράγονται ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 
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από διέγερση του κενού µεταξύ των σωµατίων που ταλαντώνονται (π.χ. δύο άτοµα 

διατοµικού µορίου) , αυτή είναι η ενέργεια 0.5hν. Προέβλεψε ότι σε κοντινή 

απόσταση και σε κενό , δύο πλάκες θα έλκονται και σε διάφορες θερµοκρασίες. 

      

 

 

 

  

     Ο Markus Spaarnay το 1958 στα εργαστήρια της Philips στην Ολλανδία, 

πραγµατοποίησε  το πείραµα µε διάφορα υλικά και το πείραµα πέτυχε. Θεωρήθηκε 

ότι παρήχθησαν ηλεκτροµαγνητικά κύµατα από διέγερση του κενού µεταξύ των 

πλακών που παρήγαγε την έλξη. Άλλοι θεώρησαν ότι η παραγωγή κυµάτων είναι 

µικρή και η εξωτερική των πλακών πίεση ακτινοβολίας µεγαλύτερη της εσωτερικής. 

       

                                ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ 

 

     Θεωρείστε ότι παρήχθησαν ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Σε απόσταση 0.5 µm των 

πλακών και αν το κύµα είχε αυτό το µήκος  θα ήταν φωτεινό. Αν ήταν µεγαλύτερο 

και µάλιστα τέτοιο ώστε να ανήκει στα µικροκύµατα ή τα ραδιοφωνικά που είναι 

µεγάλο το κύµα, πως θα υπήρχε κύµα στο µισό µικρό αφού δεν υπάρχει µία, η πρώτη 

ταλάντωση; 
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     Ακόµη και αν δεν δεχτείτε την απόρριψη της Κυµατοµηχανικής , πρέπει να 

απαντήσετε στο ερώτηµα, στο µέρος του πρώτου παραγόµενου ηλ/γνητικού κύµατος, 

τι ενέργεια υπάρχει και αν υπάρχει κύµα που ενεργεί. Υποστηρίζω ότι δεν υπάρχει 

κύµα µέχρι να ολοκληρωθεί το πρώτο κύµα που παράγεται (που να φέρνει 

αποτελέσµατα) και ότι διεγέρθηκε το κενό και παρήγαγε βαρυτικά κύµατα που 

προκάλεσαν την πειραµατική έλξη. 

 

                                    ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΟ 

 

     Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν ότι το κενό είναι πραγµατικό (Είναι δ’ έφασαν 

Πυθαγόρειοι κενόν… κατά τον Αριστοτέλη) και η ύλη φανταστική. Όµως πιο 

προσγειωµένος ο ∆ηµόκριτος θα αναφέρει ότι η ύλη είναι πραγµατική και το κενό 

φανταστικό (Κενόν τε µη είναι.. θα αναφέρει ο ∆ιογένης Λαέρτιος ).  

     Ο ∆ηµόκριτος κατά τον ∆ιογένη και τον Αριστοτέλη θα υποστηρίξει ότι υπάρχει 

το πλήρες και το κενό και το πλήρες αποτελείται από τις άτοµες (γένους θυληκού, όχι 

τα άτοµα). ∆εν τις άτοµες ονόµαζε και δεν και µηδέν είναι τα πάντα (το δεν, του 

δενός….). Από τα δένα ξεκινά η ύλη. 

      Όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης οι από τον Πυθαγόρα και τον Θαλή σε άπειρη 

είναι η τοµή της ύλης υποστήριζαν. Οι άτοµες του ∆ηµόκριτου, µπορούν να 

θεωρηθούν ως άπειρα (πέρα από την εµπειρία άτοµες) τµητές. Τις άτοµες καλεί ο 

Αριστοτέλης και στιγµές. Θεωρεί ότι οι άτοµες σχεδόν εφάπτονται και είναι 

συνεχόµενες και τις καλεί άτοµες γραµµές, ενώ ο Πλούταρχος τις αναφέρει ως άτοµες 

ιδέες.  

     Ο Αριστοτέλης θα αναφέρει για την κίνηση του κενού, που προκαλεί την γένεση 

του χώρου και τον χρόνο και από αυτή την κίνηση γίνεται η ύλη (περί ουρανού 310). 

Αυτή η κίνηση γίνεται σε απειροστικά άλµατα (που υποστήριξα από το 95 

ανεξάρτητα από τους αρχαίους) και είναι οι άτοµες του ∆ηµόκριτου.  Αυτές σαν 

κίνηση του κενού, επηρεάζεται από το κεντρικό απειροστικό κενό που δρα σαν 

ελκυστής και τις καµπυλώνει ώστε να κινούνται κυκλικά. Πρώτα παράγεται το 

φωτόνιο σαν δύο σωµάτια θετικού και αρνητικού φορτίου, που αντιστοιχούν σε 

οµαδοποιηµένες φορές των ατόµων γραµµών. Έπειτα το ηλεκτρόνιο ή το πρωτόνιο 

παράγονται από φωτόνια δεσµευµένα
1
 από κεντρικό απειροστικό κενό (δρα σαν 

                                                
1
 Την θεωρία των δεσµευµένων φωτονίων ανέπτυξε ο καθηγητής Κοµηνός το 1965 περίπου. 
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ελκυστής) και κινούµενα τα σωµάτια τότε τα φωτόνια ελίσσονται σαν σπείρα 

ελατηρίου. Αλλά όλα αυτά αναφέρθηκαν για να δειχτεί ο καταλυτικός ρόλος του 

κενού, αφού τα βαρυτικά  κύµατα θα υποστηρίξω ότι είναι διέγερση και διάσπαση 

του κενού . 

 

                                 ΤΟ ΒΑΡΥΤΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 

 

     Έτσι λοιπόν, στο πείραµα Casimir , µεταξύ των πλακών που απείχαν από µισό έως 

240 µικρά, στο κενό, παρήχθησαν βαρυτικά κύµατα. ∆εν µπορώ να αναφέρω πλήρως 

τον µηχανισµό, όµως απειροστικό κενό «άνοιξε» σε δύο σωµάτια που αναπτύχθησαν, 

θετικού και αρνητικού φορτίου και µαζών (καλύτερα ύλης). Τότε ένας διαρκής 

παλµός επαναφοράς στο µηδέν και να ξαναανοίγει αυτό, σαν δύο µάζες να 

συνδέονται µε ελατήριο όταν ανοίγουν, τα επαναφέρει στο µηδέν και µετά ανοίγουν 

από την άλλη πλευρά το καθένα. Αυτό είναι το σωµάτιο βαρυτόνιο το οποίο  κινείται 

µε εκπληκτική ταχύτητα και σίγουρα πάνω από 10 24   m/sec! 

 

                                  ΤΟ ΠΡΟΣΦΙΛΕΣ ΑΤΟΜΟ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ 

 

 

Πυρήνας υδρογόνου και ηλεκτρόνιο κινούµενα περί το κέντρο βάρους (µάζας) µε 

ανταλλαγή φωτονίων. 
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     Στο άτοµο του υδρογόνου όπως και σε κάθε άτοµο, η κίνηση γίνεται γύρω από το 

κέντρο µάζας (βάρους). Λόγω επιτάχυνσης των φορτίων, από τις κυκλικές περιφορές 

περί το κέντρο µάζας, ακτινοβολούνται φωτόνια. Το πρωτόνιο ακτινοβολεί φωτόνιο 

και βρίσκει το κινούµενο ηλεκτρόνιο και πάλι το ηλεκτρόνιο µε την ίδια κυκλική 

συχνότητα, ακτινοβολεί ίδιο φωτόνιο που βρίσκει το πρωτόνιο στην κίνησή του. 

∆ηλαδή τα δύο επιταχυνόµενα φορτία, ανταλλάσσουν από ένα ίδιο φωτόνιο 

(διατηρείται έτσι η ενέργεια των σωµατίων και δεν χρειάζεται να πέσει το ένα πάνω 

στο άλλο, λόγω διαρκούς ακτινοβολίας) . Αυτό είναι µία βελτίωση της  

Κβαντοηλεκτροδυναµικής και της θεωρίας του Bohr. 

     Αλλά ανταλλάξτε ένα τόπι µε ένα φίλο σας, δεν θα ελχθείτε. Η ηλεκτρική έλξη 

πρωτονίου –ηλεκτρονίου, προέρχεται από αυλάκωση του κενού που παράγουν τα 

φωτόνια που ανταλλάσσονται και έτσι το αυλακούµενο κενό λειτουργεί σαν 

τεντωµένη χορδή και συνδέει τα σωµάτια . Στην περίπτωση που οµόσηµα φορτία 

ανταλλάσσουν φωτόνια, γίνεται πλαστική κρούση φωτονίου σωµατίου και άπωση. 

     Παράλληλα µε αυτή την ανταλλαγή στο άτοµο, η ύπαρξη των ατόµων γραµµών 

του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου, τανίζει  το αναµεταξύ των κενό, διεγείρεται και 

διασπάται αυτό και εξαπολύονται βαρυτικά κύµατα. 

     Το δεσµευµένο φωτόνιο και οι άτοµές του, διεγείρουν και παράγουν την βαρύτητα 

του ηλ/νίου, ή πρωτονίου.  

     Όταν τα σωµάτια ενώνονται σε σχηµατισµό µεγαλύτερου, οι διεγέρσεις των κενών 

συντονίζονται στην νέα πραγµατικότητα.  


