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            Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
 
 

                                                 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Θα αποδεχτούµε ότι το παν αποτελείται από το κενό και τα άτοµα, όπως 

υποστήριξε ο ∆ηµόκριτος; Αν δεχτούµε σαν αξίωµα αυτή την υπόθεση, τι είναι το 

κενό και τι είναι τα άτοµα ; (άτοµα λέγονται αυτά που δεν διαιρούνται). Θα 

διαπραγµατευθούµε λοιπόν τι είναι τα άτοµα και το κενό και θα προκύψει ποια είναι 

η φύση της βαρύτητας. Αν ανακαλύψουµε την φύση της βαρύτητας, ίσως 

µπορέσουµε να κατασκευάσουµε διαστηµόπλοια τα οποία θα µπορούν να υπερβούν 

κατά πολύ µάλιστα την ταχύτητα που αποδεχόµαστε ότι έχει το φως. 

 

                                      ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ CASIMIR 

 

     Ο Hendrick Casimir το 1948, πήρε δύο αγώγιµες αφόρτιστες πλάκες, παράλληλες 

και σε κενό, τις τοποθέτησε σε κατάλληλη απόσταση και αυτές ήλχθησαν (Φυσική 

Στοιχειωδών Σωµατίων, Παν. Τσιλιµίγκρα ,σελ. 70, επίσης δες www.physics4u.gr,µε 

λέξη αναζήτησης Casimir).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Σχ. 2.17 Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατίων 
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     Ο Casimir υπέθεσε  ότι δηµιουργούνται εν δυνάµει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα από 

την διέγερση του κενού, κατάλληλης συχνότητας, τα οποία δηµιουργούν την έλξη 

των πλακών. 

     Το 1958 ο M. Spaarnay µέτρησε την δύναµη αυτή και διαπίστωσε ότι η δύναµη 

υπάρχει και όταν η θερµοκρασία τείνει στο απόλυτο µηδέν. Η δύναµη είναι: 

                                          F= AS/a  4

Και S=επιφάνεια κάθε πλάκας, a = απόσταση µεταξύ των πλακών και Α=σταθερά= 

1.3x10 erg.cm. 18−

 

                     Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΕΙ ΦΩΤΟΝΙΩΝ 

 

     Ο Casimir προφανώς επειδή θα πλήττονταν η αρχή διατήρησης της ενέργειας, 

θεώρησε ότι δηµιουργούνταν εν δυνάµει φωτόνια (ηλεκτροµαγνητικά κύµατα) και 

όχι φύσει, γιατί τότε θα δηµιουργούνταν ενέργεια από το  µηδέν. 

     Θεωρούµε ότι η ταλάντωση του κενού προκαλείται από τα υπάρχοντα 

µικροσωµατίδια, ηλεκτρόνια πρωτόνια και ενδεχοµένως τα νετρόνια. Αν θεωρήσουµε  

ότι τα νετρόνια είναι σύζευξη ενός πρωτονίου  και ενός ηλεκτρονίου µε κατάλληλο 

τρόπο, τότε η ταλάντωση του κενού προκαλείται από τα υπάρχοντα µικροσωµατίδια, 

ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια των δύο πλακών. ∆ιαφορετικά θεωρούµε ότι η 

ταλάντωση του κενού γίνεται από τα φορτισµένα µόνο σωµάτια (ηλεκτρόνια και 

πρωτόνια). 

     ∆ηµιουργούνται λοιπόν πραγµατικά ηλεκτροµαγνητικά κύµατα από το κενό που 

διεγείρεται, τα οποία πίπτουν πάνω στα σωµάτια και εκεί ακολουθούν δεσµευµένη 

κίνηση, ελικοειδή και φθίνουσα προς το κεντρικό απειροστικό κενό. Το απειροστικό 

αυτό κενό, είναι κάτι σαν µία µαύρη τρύπα και το ηλεκτροµαγνητικό κύµα δέχεται 

την τριβή του κενού, χάνει ενέργεια και σβήνει όταν φθάσει στο κεντρικό κενό (δες 

«Η Βιβλος Του Λόγου», του Α. Χαραλαµπόπουλου). Αποδίδουµε λοιπόν ιδιότητες 

στο κενό, όπως ότι σε κατάλληλη περίπτωση διεγείρεται και παράγει φωτόνια (ύλη) 

και παράλληλα ασκεί τριβή στα φωτόνια και τα απαξιεί. Με τις αποδοχές αυτές 

θεωρούµε ότι το φως από ένα άστρο, θα απορροφάται και επανεκπέµπεται από τα 

ενδιάµεσα µόρια αερίου, το οποίο είναι αραιό και µε τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζεται 

η απαξίωση από την τριβή του κενού, αφού τα µόρια του αέρα αναπληρώνουν την 

χαµένη ενέργεια. 
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           ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ 

 

     Θεωρούµε ότι δύο υλικά σηµεία που αλληλεπιδρούν βαρυτικά, είναι δυνατό να 

περιστρέφονται περί το κέντρο µάζας (σχετικό παράδειγµα είναι η γη και η σελήνη 

που είναι διαπιστωµένη η περιστροφή τους περί το κέντρο µάζας τους). Με 

κατάλληλη επιλογή των µαζών των δύο σωµάτων, είναι δυνατό το κέντρο µάζας να 

βρίσκεται στον ενδιάµεσό τους χώρο, που είναι πιθανό να είναι κενός. Έτσι το κάθε 

σώµα κινείται περί το κέντρο µάζας, που  είναι δυνατό να είναι το σηµείο αυτό 

απειροστικό κενό. Υποστηρίζουµε ότι το κενό αυτό ασκεί την δύναµη έλξης στην 

κάθε µάζα και η δύναµη για  κυκλική ισοταχή κίνηση είναι: 

                      F=  =K/=rm 2ω 322 /))(( rrrm ωω 3r  

     Αυτή είναι η δύναµη που ασκεί το απειροστικό κενό του κέντρου µάζας. 

Επεκτεινόµενοι µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το απειροστικό αυτό κενό µπορεί να 

βρίσκεται και µέσα στον χώρο ουρανίου σώµατος και ότι µπορεί να προσδιορίζεται 

από πολλά υλικά σηµεία και γιατί όχι από τα άστρα του σύµπαντος. Τότε το 

απειροστικό κενό ασκεί δύναµη και το  σύµπαν περιστρέφεται γύρω από αυτό όπως  

να είναι γεωκεντρικό το σύστηµα (περιγράφηκε στο «Γεωκεντρικό Σύστηµα του 

Κόσµου από τον Α. Χαραλαµπόπουλο). 

     Όµως τώρα  αποδίδουµε στο απειροστικό κενό ιδιότητες, ότι ασκεί  δύναµη έλξης 

και µάλιστα αντίστροφη της ακτίνας. Όµως από το  πείραµα Casimir θεωρήσαµε ότι 

ταλαντώνεται διεγειρόµενο το κενό και παράγονται φωτόνια. Έτσι θεωρούµε ότι στο 

απειροστικό κενό του  κέντρου µάζας, διεγείρεται και ταλαντώνεται αυτό και παράγει 

φωτόνια που είναι φορείς της βαρυτικής έλξης. Θα θυµάστε ότι διατυπώσαµε ότι τα 

φωτόνια υπόκεινται στην τριβή του κενού και σβήνουν και ότι απορροφώνται και 

επανεκπέµπονται από άτοµα ενδοαστρικού αερίου για  να διανύσουν µεγάλη 

απόσταση. Εδώ δηµιουργείται το ερώτηµα για τα βαρυτικά  κύµατα και αυτά 

απορροφώνται και επανεκπέµπονται; Μία τέτοια διαδικασία θα καθιστούσε αναγκαία 

τα ενδιάµεσα µόρια αερίου και αυτά θα γίνονταν εκποµποί βαρύτητας. Θεωρούµε ότι 

τα βαρυτικά κύµατα δεν απορροφώνται από τα µόρια του διαστήµατος, γιατί δεν 

έχουν την αδυναµία της τριβής από το κενό.  Το κενό δεν φθείρει αυτά τα φωτόνια 

και αυτά θα απορροφηθούν από τα ουράνια σώµατα τα οποία προσδιορίζουν το 

κέντρο µάζας. Έτσι θα αποδώσουµε στα κύµατα αυτά ιδιότητες που πηγάζουν από το 

κενό, σέβονται την αρχή δηµιουργίας τους και ταξιδεύουν ολόκληρη την ακτινική 
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διεύθυνση του σύµπαντος, χωρίς να είναι αναγκαίο να απορροφηθούν και 

επανεκπεµπούν από τα ενδιάµεσα µόρια αερίου. 

     Τα φωτόνια του ορατού φωτός και µη, παράγονται από ταλαντώσεις φορτισµένων 

σωµατίων που έχουν µάζα και τα φωτόνια αυτά έχουν βαρυτική µάζα (δες 

«Μηχανική» του πανεπ. του Berkeley για την µάζα βαρύτητας φωτονίων). 

 

                            ΠΩΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΑΡΥΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ  

 

     Θεωρείστε µία κεραία εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Αποτελείται από 

άτοµα και αυτά από ηλεκτρόνια , πρωτόνια και νετρόνια. Για τα νετρόνια κάναµε 

µνεία, ότι είναι δυνατό να είναι ζεύγος πρωτονίου- ηλεκτρονίου. Όταν διέρχεται το 

ταλαντωνόµενο ρεύµα  από την κεραία, τα φορτισµένα σωµάτια ταλαντώνονται και 

κάθε ζεύγος ηλεκτρονίου-πρωτονίου, παράγουν τις δύο συνιστώσες του 

ηλεκτροµαγνητικού κύµατος που εκπέµπεται. Η µία έχει θετικό πεδίο, η άλλη 

αρνητικό και οι δύο σε µακρινή απόσταση εξουδετερώνονται. 

     Εστιάζοντας την προσοχή µας στο απειροστικό κενό του κέντρου µάζας των 

βαρυτικών σωµάτων, θα θεωρήσουµε την στιγµιαία  δηµιουργία και ταλάντωση του 

κενού και την εµφάνιση δύο ετερόσηµων φορτίων και ετερόσηµων µαζών (θετικής 

και αρνητικής). Το κενό διαιρείται σε δύο σωµάτια τα οποία αθροιστικά έχουν 

µηδενική µάζα και φορτίο. Τα σωµάτια για απειροστική απόσταση αποµακρύνονται 

και επανέρχονται στο απόλυτο µηδέν. Αυτή η ταλάντωση, αυτή η επιτάχυνση 

φορτίων δηµιουργεί τα βαρυτικά κύµατα. Αυτά αποτελούνται από δύο σωµάτια όπως 

και τα ηλεκτροµαγνητικά που γνωρίζουµε, αλλά το ένα έχει θετική και το άλλο 

αρνητική µάζα και θετικό και αρνητικό φορτίο. Τα βαρυτικά κύµατα ταξιδεύουν στο 

σύµπαν και στο ταξίδι τους οι δύο συνιστώσες ταλαντώνονται, επανέρχονται στο 

µηδέν  και αποµακρύνονται, σε µία διαρκή διακύµανση του κενού που είναι 

διαδιδόµενη. Έτσι αυτά τα κύµατα αποφεύγουν την τριβή του κενού αφού είναι 

διαρκής ταλάντωση αυτού και διατηρείται η ενέργεια αφού έχοµε ίση θετική και 

αρνητική µάζα. 

     Εντοπίσαµε την φύση της βαρύτητας και τώρα γίνεται αντιληπτό γιατί σε τόσα 

πειράµατα δεν έγιναν αντιληπτά αυτά τα κύµατα. Τα κύµατα αυτά αφού έχουν 

µηδενική µάζα, έχουν σταθερή ταχύτητα. 
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                       Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 

 

     Τα ουράνια σώµατα ελκόµενα από το κέντρο µάζας που είναι κάποιο απειροστικό 

κενό, έχουν δυναµική ενέργεια και η κινητική είναι: 

             =kE ∫ ∫= ωmFdx ∫ == 22 )2/1()/( mvdxdtdvmrdr  

     Εάν ξέρουµε την ταχύτητα περιστροφής της σελήνης, γνωρίζουµε και την ενέργεια 

και πρέπει να αποφασίσουµε αν η σελήνη περιστρέφεται σε µία µέρα γύρω από την 

γη, ή σε 27  ηµέρες. Η µάζα της σελήνης προσδιορίστηκε από αστρονοµικές 

παρατηρήσεις κίνησης περί κέντρου µάζας και είναι m= 7.36x10 Kgr. 22

     Σε µία µέρα v1 =ωr 2.7x10 m/sec  και σε 27 ηµέρες v 2 =ωr=1028 m/sec. ≅ 4

     Τότε  Ε 1 =2.x10 30 J  και Ε J. 28
2 108.3 x=

     Η σελήνη υπόκειται σε τριβή του κενού, οπότε θα έπρεπε να µειωθεί η ταχύτητα, 

αλλά κερδίζει ενέργεια από τα βαρυτικά κύµατα που καταφθάνουν. 

     Η δυναµική ενέργεια είναι Ε ∫ −== 23 /3)/( rKdrrKd  και ίση  απολύτως µε την 

κινητική, για να είναι µηδέν συνολικά.  

     Θεωρούµε ότι το κενό είναι ουδέτερο, οπότε η δυναµική ενέργεια που είναι 

αρνητική, προσδιορίζεται από αρνητική µάζα. Η  δυναµική ενέργεια είναι: 

                                               E 2
0 )(
r

mGm
d

−
=  

Όπου m 0  είναι η µάζα του κεντρικού απειροστικού κενού και –m είναι η αρνητική 

µάζα του κέντρου µάζας που ανήκει στην σελήνη και η οποία προέρχεται από την 

διακύµανση του κενού (στον τύπο της δύναµης λαµβάνεται υπ’ όψη η θετική µάζα 

διακύµανσης του κενού). Όταν µπορέσουµε να προσδιορίσουµε την m 0  του 

σύµπαντος , τότε θα προσδιορίσουµε εάν είναι γνωστό το G της σελήνης  , την 

ταχύτητα των βαρυτικών κυµάτων που θα είναι: 

                                             c  2
0

2 / rGm=
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