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DYLATACJA DYLATACJI CZASU

W roku 1881 pan Michelson zbudowal interferometr, ktorego celem mialo byc
wykazanie istnienia eteru czyli osrodka, w ktorym i w stosunku do ktorego,
propaguje sie swiatlo.
Interferometr skladal sie z dwoch wzajemnie prostopadlych law optycznych,
ramion, o dlugosci okolo 1.2 m kazde, na koncach ktorych zamontowane zostaly
lusterka. Dwa promienie swietlne pochodzace z tego samego zrodla, rozdzielone
na polprzepuszczalnym lusterku, biegly w tych dwoch ukladach optycznych tam i z
powrotem i na tym rozdzielajacym je wczesniej lusterku, ze soba interferowaly.
Michelson przewidywal, ze jesli eter istnieje a Ziemia sie w nim kreci, to powinien
uzyskac ruch prazkow pochodzacych z interferencji tych dwoch przebiegow
falowych. Zakladajac, ze jesli „wiatr eteru” wieje prostopadle do jednego z
ramion to ten wiatr musi wiac rownolegle do drugiego. Po obrocie urzadzenia o
90 stopni, ramiona niejako zamieniaja sie funkcjami; to podluzne staje sie
poprzecznym a poprzeczne - podluznym.
Niestety, pomiary nie wykazaly zauwazalnych ruchow tych prazkow
interferencyjnych. Pozniejsze pomiary wykonane przez Michelsona z udzialem
Mreleya w 1887 roku na aparacie o dlugosciach ranion okolo 11 m, te zerowe
wyniki potwierdzily.
Owczesni uczeni intensywnie szukali powodu braku tych przesuniec.
Wtedy pan Lorentz, ktory zjawisko to interpretowal jako zachodzace w
nieruchomym eterze, przeanalizowal ten uklad i wyliczyl czasy przelotu promieni
swietlnych w tych dwu wzajemnie prostopadlych ramionach. Czasy te wyszly mu
rozne. Czas przelotu promienia w ramieniu "podluznym" wyszedl mu dluzszy a w
ramieniu poprzecznym - krotszy.
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Lorentz podzielil te czasy przez siebie i jako wynik dzielenia uzyskal jeden z
najlepiej znanych pozniej wzorow na tzw. "Bete" lub tez "czynnik Lorentza". Lub
gamme, bedaca algebraiczna odwrotnoscia tej Bety. Wzor ten ma postac
gamma = 1 / [(1-(v/c)^2]^0.5
Lorentz przedlozyl nowa hipoteze, ze jesli dlugosc ramienia podluznego
interferometru podzielic przez ten czynnik, to ono sie skroci i dzieki temu czas
przelotu swiatla rowniez sie skroci tak, ze wtedy czasy przebiegow swiatla w obu
ramionach beda identyczne. I tym wytlumaczyl brak przesuniec prazkow
interferencyjnych w interferometrze Michelsona. I tym samym „wynalazl”
skrocenie sie dlugosci odcinka bedacego w stosunku do eteru w ruchu. To
skrocenie znane jest pod nazwa kontrakcji Lorentza.
O dziwo, tlumaczenie to, bledne, z braku innych wyjasnien, uzyskalo aprobate
wielu wspolczesnych Lorentzowi uczonych.
Kilkanascie lat pozniej, w roku 1905, pan Einstein, udajac, ze nie slyszal ani o
Michelsonie ani o Lorentzie, opublikowal prace znana powszechnie pod nazwa
"Szczegolna Teoria Wzglednosci" (STW).
Prace oparl na swym postulacie stalosci predkosci swiatla 'w prozni' i
niezaleznosci tej predkosci od predkosci zrodla swiatla.
Zapytany w stosunku do czego ta predkosc swiatla w prozni ma stala wartosc
odrzekl, ze swiatlo ma stala predkosc w prozni w stosunku "do wszystkiego".
W tym sformulowaniu tkwi sprzecznosc, gdyz zgodnie z trescia postulatu, zrodlo
swiatla bedace w ruchu, jest tu wyjatkiem. Moim zdaniem predkosc swiatla w
prozni okreslana w stosunku do tego ruchomego zrodla swiatla ma inna od c
wartosc.
W oparciu o te postulaty Einstein “zgadl” wzory na gamme, wymyslil dylatacje
czasu i relatywistyczna kontrakcje dlugosci. Oczywiscie wspolczynnik zwalniajacy
uplyw czasu mial identyczna do Lorentza forme, tyle ze Einstein nazwal go beta,
ktorej odwrotnosc byla tozsama z gamma.
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Kilkadziesiat lat pozniej (2013) autor niniejszego opracownia postawil teze, ze
powietrze atmosferyczne jest osrodkiem, medium, forma eteru, w stosunku do
ktorego predkosc swiatla jest stala we wszystkich kierunkach.
Z tego wynika wniosek, ze doswiadczenia typu Michelsona, wykonywane w
nieruchomym powietrzu, w mrocznej piwnicy, pod cisnieniem atmosferycznym
bliskim cisnieniu na poziomowi morza, nie mialy i nie maja prawa wykazac
jakichkolwiek roznic predkosci swiatla w powietrzu, zalezych od kierunku
propagacji swiatla.
Dlatego, ze w stosunku do medium, czyli powietrza atmosferycznego, te ramiona
interferometru pozostaja w bezruchu. Gdy je w tym powietrzu bedziemy wozic,
lub przyrzad umiescimy w tunelu aerodynamicznym, wtedy on wykaze
anizotropie predkosci swiatla, zatem ruch prazkow interefrencyjnych.
Wykaze je rowniez interferometr pracujacy w powietrzu pod obnizonym
cisnieniem, czego w latach 1905 -1923 dowiodl pan Dayton Miller wykonujacy
identyczne do Michelsona pomiary na gorze Mt Wilson w Californii.
Pan Einstein bezkrytycznie ekstrapolowal sobie stalosc predkosci swiatla w
powietrzu, na proznie a pomiary Millera, ktore wykazaly niezerowe wartosci
przesuniec w rozrzedzonym powietrzu - zignorowal.

Zegar swietlny
Na zasadzie konstrukcji interferometru Michelsona mozna zbudowac zegar
swietlny.
Zasada pracy i budowa takiego zegara jest stosunkowo prosta. Zegar sklada sie z
impulsowego zrodla swiatla oraz umieszczonego w pewnej odleglosci L od niego,
lustra, od ktorego wyemitowny impuls swiatla sie odbija i wraca do zrodla. Czas
przelotu impulsu swietlnego tam i z powrotem, w prozni, moze byc bardzo
dobrym wzorcem jednostki czasu.
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Pod pojeciem medium, rozumiem materialny lub niematerialny osrodek
wypelniajacy przestrzen, w stosunku do ktorego swiatlo propaguje sie we
wszystkich kierunkach ze stala predkoscia c.
Kazde medium ma parametry elektromagnetyczne; µ i 𝜀, od wartosci ktorych
ta predkosc swiatla zalezy.
Medium tym dla swiatla jest oczywiscie rowniez proznia. Poniewaz ona posiada
najmniejsze ze znanych w przyrodzie wartosci liczbowe µ i 𝜀, dlatego, w
porownaniu z innymi osrodkami, predkosc swiatla w prozni uzyskuje/ma wartosc
najwieksza.
Matematyczna forme tej funkcji dla fal EM przewidzial pan Maxwell, zanim
jeszcze Hertz doswiadczalnie potwierdzil istnienie fal elektromagnetycznych.
Ma ona postac

c=√

1
µ𝜀

.

Schemat budowy i dzialania zegara swietlnego
Zegar swietlny sklada sie ze sztywnej szyny, na jednym koncu ktorej instaluje sie
ustawione prostopadle lusterko a drugi koniec wyposaza w pulsujace zrodlo
swiatla oraz detektor swiatla umozliwiajacy pomiar czasu przelotu promienia
swietlnego tam i z powrotem. Szyna, czyli baza takiego zegara ma stala dlugosc L.
Schemat konstrukcji zegara swietlnego przedstawiam na rys. 1

lustro
promienie swietlne

L (dlugosc bazy zegara)

Zrodlo swiatla i detektor

Rys.1
Zegar ten, nieruchomy w stosunku do medium, bedzie chodzil stalym tempem,
zaleznym tylko od dlugosci L bazy i wartosci predkosci c swiatla w medium.
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Twierdze, ze ten sam zegar bedacy w stosunku do medium w ruchu, bedzie
zwalnial tempo swego chodu, czyli bedzie odmierzal dluzsze interwaly czasowe.
Ponizej udowadniam, ze zegary swietlne, wozone, beda zwalniac tempo swego
chodu nie tylko w zaleznosci od predkosci v, ich wozenia, lecz rowniez w
zaleznosci od ich orientacji w stosunku do kierunku ich ruchu w stosunku do
medium.
Analiza pracy zegara stacjonarnego, nieruchomego w stosunku do medium
Generator wysyla krotki impuls swietlny (rys. 1). Fala kulista rozchodzi sie we
wszystkich kierunkach z jednakowa predkoscia rowna c. Jeden z promieni tej fali
dociera do lustra, od ktorego odbity, wraca do miejsca, z ktorego zostal
wyemitowany. Czas To, jego przelotu tam i z powrotem, rejestruje fotodioda
zainstalowana obok zrodla swiatla.
Czas To, jaki bedzie odmierzal ten zegar, bedzie ‘czasem prawdziwym’ czyli
stacjonarnym i niezaleznym od orientacji tego zegara. Bedzie on rowny:
To = 2L/c . . . . . . . . . . . [0]
gdzie L - dlugosc bazy w [m], c - predkosc swiatla, rowna okolo 300000000 m/s.
Jesli baza (zakladamy) bedzie miala dlugosc L = 150000 km, zegar ten bedzie
odmierzal 1-no sekundowe interwaly czasowe. To = 1 sek.
Mozemy zbudowac taki zegar o znacznie krotszej bazie np. L = 1.5 m. Zegar
bedzie wowczas odmierzal interwaly czasowe rowne
To = 2L / c = 2*1.5 m / 300000000 m/s = 0.00000001 sek czyli = 1 e-8 sek = 10 ns.
Czas ten nalezy rozumiec jako okres lub tempo chodu zegara czyli czas jego
pojedynczego “tykniecia”.
Zegar ten mozemy zmodyfikowac. Jesli zamiast generatora pojedynczych
impulsow swietlnych zastosujemy generator pojedynczych impulsow, ale
wyzwalany w momencie powrotu do detektora impulsu poprzedniego, oraz licznik
impulsow zliczajacy do stu milionow, mozemy uzyskac na wyjsciu, rowniez 1-no
sekundowe interwaly czasowe, czasu ‘prawdziwego’ To.
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Czasu prawdziwego, gdyz "roboczy" promien swietlny przelatujacy z generatora
do lustra i z powrotem, w zegarze stacjonarnym przebiega po najkrotszej z
mozliwych drodze. Promien ten pada na lusterko i odbija sie od niego dokladnie
pod katem prostym. Zegar taki, stacjonarny, bedzie wtedy mial najszybsze z
mozliwych tempo chodu To.
Analiza pracy zegara swietlnego w ruchu, w aspekcie jego orientacji w stosunku
do kierunku ruchu.
1. Zegar wieziony poprzecznie
Ustawiamy zegar poprzecznie do kierunku lotu rakiety. Oczywiescie zegar musi
byc zainstalowany na zewnatrz rakieety. Kat pomiedzy baza L zegara a kierunkiem
jego ruchu bedzie rowny fi = 90 st. Rakieta porusza sie z predkoscia v okreslana
jako iloraz przebytej drogi przez czas stacjonarny. Rys. 2 bedzie pomocny w
obliczeniu tempa chodu tego zegara w ruchu.
C

T*c

L

T*c

v

α
A

v*T

B

v*T

D

Rys. 2
Tempo chodu tego zegara Tp, bedzie funkcja predkosci v, jego ruchu w stosunku
do medium, w ktorym swiatlo propaguje siue ze stala predkoscia c.
Promien swietlny wyemitowany przez generator w punkcje A, biegnie po
przeciwprostokatnej trojkata prostokatnego ABC.
W przedziale czasowym T = ½ Tp zegar przejedzie droge AB a w tym samym czasie
promien swietlny przeleci droge AC. Widzimy, ze promien swietlny biegnie pod
katem α do kierunku ruchu ukladu zegara i trafia do detektora, ktory jadac ze
stala predkoscia v, po czasie Tp znajdzie sie w punkcie D.
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Rozpatrujac polowe przebiegu czyli trojkat ABC i wykorzystujac twierdzenie
Pitagorasa, formulujemy rownanie:
(0.5Tp*c)^2 = (0.5Tp*v)^2 + L^2
Z tego uzyskujemy czas przelotu impulsu swietlnego od generatora (punkt A) do
lustra (punkt B) i z powrotem do detektora, ktory znajdzie sie w punkcie D.
Ten zegar bedzie odmierzal interwaly czasowe, nazwijmy je poprzeczne, o
dlugosci Tp, rowne:
Tp = 2L / [c^2-v^2]^0.5

. . . . . . . . . . [1]

Zegar ten bedzie chodzil w stosunku do zegara stacjonarnego wolniej, gdyz
"roboczy" promien swietlny bedzie biegl po linii zygzakowatej czyli po
przeciwprostokatnych trojkatow prostokatnych utworzonych przez droge swiatla
Lc, droge zegara vT i stala dlugosc bazy L. (rys.2).
2. Zegar wieziony wzdluznie .
Ten sam zegar ustawiamy teraz rownolegle do kierunku ruchu. Impuls swietlny
wyemitowany ze zrodla, (generatora impulsow) biegnie do lusterka, ktore mu w
czasie jazdy "ucieka" w kierunku ruchu z predkoscia v. Promien ten odbija sie od
niego i wraca do detektora, ktory sie "zbliza". To uciekanie i zblizanie sie nalezy
rozumiec jako zjawiska ruchu zachodzace w stosunku do nieruchomego medium,
w ktorym swiatlo propaguje sie ze stala predkoscia c, w ktorym to osrodku
odbywa sie ruch tego zegara.
Rys. 3 przybliza sposob oblicznie tempa chodu zegara “wzdluznego”.

Lustro po czasie 𝑇1

Generator i detektor
impulsow swietlnych

L

𝑇1 = L / (c-v)

v

Generator impuls. po czasie 𝑇1 + 𝑇2

Lustro po 𝑇2
L

Rys. 3

𝑇2 = L / (c+v)

8

Czas Tw przelotu impulsu swietlnego tam i z powrotem bedzie rowny sumie
czasow T1 i T2.
Zegar wieziony wzdluznie, bedzie odmierzal interwaly czasowe o dlugosci Tw,
rowne
Tw = L/(c+v) + L/(c-v).
Po algebraicznym przeksztalceniu, czas ten bedzie rowny:
Tw = 2Lc / (c^2 - v^2)

..........

[2]

3. Obliczenie tempa chodu zegara poprzecznego w stosunku do tempa
chodu zegara stacjonarnego.
Liczymy ile razy wolniej, w stosunku do zegara stacjonarnego, bedzie chodzil zegar
wieziony z pedkoscia v, poprzecznie do kierunku jego ruchu.
Dzielimy tempo chodu [1] przez tempo chodu [0]
Tp / To = 2L / [c^2-v^2]^0.5 / 2L/c = 1/[1-(v/c)^2]^0.5
Stad Tp = To * 1/[1-(v/c)^2]^0.5
Zauwazamy, ze wartosc 1/[1-(v/c)^2]^0.5 jest rowna Lorentzowskiej gammie.
Tp = To * gamma
gdzie gamma = 1 / [1-(v/c)^2]^0.5
Uwaga: W obliczeniach wygodniej jest stosowac wzor wyprowadzony przeze
mnie w oparciu o funkcje cyklometryczne.
Poniewaz przyprostokatna trojkata ABC (rys. 2) jest rowna L = c*To i
przeciwprostokatna tego trojkata jest rowna c*T, wiec stosunek tych bokow
cTo/cT jest rowny sinusowi kata α. Po uproszczeniu przez c otrzymujemy
To/T = sin α .

Stad czas T =To* / sin arc cos(v/c).
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Zgodnie z umowna terminologia gamma = 1 / sin arc cos(v/c)
Interesujacy nas interwal czasowy T jest rowny T = To * gamma
Do wyprowadzenia tego wzoru na gamme, nie potrzeba zadnych nowych zalozen
ani postulatow; wystarczaja klasyczne prawa ruchu, optyki i znajomosc funkcji
cyklometrycznych.
Wzor ten jest tozsamy z klasycznym wzorem relatywistycznym,
gamma = 1 / sin arc cos(v/c) == 1 / [1-(v/c)^2]^0.5

4. Obliczenie tempa chodu zegara wdluznego
Liczymy ile razy wolniej od zegara stacjonarnego, bedzie chodzil zegar swietlny,
wieziony z predkoscia v, wzdluznie, czyli rownolegle do kierunku jego ruchu.
Dzielimy tempo chodu [2] przez [0]
Tw / To = 2Lc/[c^2-v^2] / 2L/c = 1 / [1-(v/c)^2]
Zauwazamy, ze stosunek tych czasow jest kwadratem gammy.
Stad Tw = To * 1 / [1-(v/c)^2]
Otrzymujemy:

Tw = To * gamma^2

Z powyzszych analiz i obliczen wynika, ze
Zegar swietlny wieziony poprzecznie, bedzie w odniesieniu do zegara
stacjonarnego, zwalnial tempo swego chodu zgodne z Lorentzem, czyli gamma
razy.
Ten sam zegar wieziony wzdluznie, bedzie zwalnial tempo swego chodu, razy
gamma do kwadratu!
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Pojecie "tempo chodu" nalezy rozumiec jako odmierzany tym zegarem interwal
czasowy T, ktory w porownaniu z interwalem To, odmierzanym przez zegar
stacjonarny - bedzie zawsze dluzszy.
Z powyzszego wynika, ze kazdy zegar swietlny, wozony, bedzie zwalnial. Tempo
tego zwalniania bedzie funkcja predkosci v oraz orientacji zegara w stosunku do
kierunku jego ruchu.

Kilka uwag krytycznych odnosnie obowiazujacej aktualnie Szczegolnej Teorii
Wzglednosci.
Pan Einstein jest autorem, czy wynalazca “dylatacji czasu”. Zauwazyl, ze zegar
wieziony, poruszajacy sie w prozni z predkoscia v, jest to ten sam zegar, zegar o
identycznej do zegara stacjonarnego konstrukcji.
Jego rozumowanie bylo nastepujace. Skoro ten sam zegar, identycznie
skonstruowany, wieziony z predkoscia v, zwalnia tempo swego chodu, gamma
razy, no to zdaniem pana Einsteina, nie ma innego wytlumaczenia przyczyny tego
zjawiska, jak tylko taka, ze czas w ukladzie odniesienia bedacym w ruchu, musi
zwalniac tempo swego uplywu czyli sie dylatowac...
Uwazam, ze wiekszej bzdury trudno sobie nawet wyobrazic. Tylko czlowiek o
calkowitym braku wyobrazni przestrzennej i braku znajomosci podstawowych
praw fizyki klasycznej, mogl taka teze zapodac.
Uzasadnienie:
Zegar swietlny, pomimo identycznej konstrukcji mechanicznej, w czasie jego
ruchu, zachowuje sie i pracuje znaczaco roznie od zegara stacjonarnego.
W zegarze stacjonarnym, "roboczy" promien swietlny biegnie po najkrotszej z
mozliwych drodze, gdyz biegnie do lustra pod katem prostym i odbija sie od niego
pod tym samym katem prostym. Czyli leci do lustra i wraca do zrodla po tej samej,
najkrotszej z mozliwych, linii prostej. Dzieki temu tempo jego chodu jest
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maksymalne. Zegar stacjonarny bedzie odmierzal najkrotsze z mozliwych
interwaly czasowe.
W zegarze wiezionym poprzecznie do kierunku ruchu, promien roboczy, biegnie
do lustra pod katem α, (okreslonym w stosunku do kierunku jazdy oraz
plaszczyzny lusterka). Wartosc tego kata jest rowna
α = arccos(v/c).
Pod tym samym katem α, promien ten od lustra sie odbija, ale juz nie wraca do
punktu w przestrzeni, z ktorego zostal wygenerowany. On dolatuje do miejsca, w
ktorym znajdzie sie generator (i sprzezony z nim detektor), ktory w czasie lotu
promienia roboczego, przebyl droge s = v*To.
Niestety, "gienialny" wniosek pana Einsteina, ze to nie zegar zwalnia tempo
swego chodu lecz czas zwalnia tempo swego uplywu, zostal przez wielu
naukowcow i swiatowa prase odtrabiony jako najwieksze osiagniecie naukowe XX
wieku.
Zwlaszcza, ze to zwalnianie uplywu czasu wg pana Einsteina, moze byc tak duze,
ze uplyw czasu mozna zatrzymac! Wystarczy tylko odpowiednio szybko jechac. A
nawet mozna cofnac sie w czasie, gdyby udalo sie predkosc swiatla przekroczyc!
I wielu wspolczesnych Einstenowi naukowcow w te jego bzdury uwierzylo.
I wielu wspolczesnych nam naukowcow, nadal w te absurdy wierzy.

Podsumowanie
Udowodnilem, ze zegar swietlny wieziony poprzecznie do kierunku jazdy, w
odniesienieniu do zegara stacjonarnego, zwalnia tempo swego chodu gamma
razy.
Udowodnilem, ze zegar wieziony wzdluznie do kierunku jazdy, w stosunku do
zegara wiezionego poprzecznie, zwalnia tempo swego chodu znowu gamma
razy.
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Wykazalem, ze zegar swietlny wieziony wzdluznie, w stosunku do zegara
stacjonarnego zwalnia tempo swego chodu gamma * gamma razy.
Tymi obliczeniami udowodnilem, ze zegary swietlne zwalniaja tempo swego
chodu w zaleznosci nie tylko od predkosci v ich wozenia, lecz rowniez w
zaleznosci od ich orientacji w stosunku do kierunku ich ruchu. Roznice sa duze;
zegar wieziony porzecznie zwalnia w tempie funkcji gamma, zas ten sam zegar
wieziony wdluznie, zwalnia tempo swego chodu w funkcji gamma do kwadratu!
Podkreslam, powyzsze wspolczynniki gamma okreslaja tempa chodu zegara
swietlnego a nie zwalniania tempa uplywu czasu.
Czas jest stala materialowa zatem jego tempo uplywu nie moze sie zmieniac.
Czas uplywa w calym Wszechswiecie swym stalym i niezmienniczym tempem.
Utozsamianie tempa chodu zegarow, w tym „atomowych”, z tempem uplywu
czasu, uwazam za najwiekszy przekret naukowy XX wieku.

Uwagi koncowe.
Dla porownania roznic miedzy wartosciami dylatacji "normalna" a zdylatowana,
zakladamy predkosc rakiety v = 0.1 c. Wtedy gamma "normalna" czyli okreslona
dla zegara poprzecznego, bedzie rowna 1.005, zas gamma nazwijmy ja
kwadratowa, czyli wzdluzna, bedzie miala wartosc 1.005^2 = 1.01.
Dla predkosci podwietlnych, powiedzmy v = 0.999 c, odnosne wartosci
wspolczynnika gamma beda rowne 22.35 i 500.25.
Dociekliwy Czytelnik zauwazy, ze zegar swietlny przedstawiony na rys. 1, czyli
stacjonarny, w rzeczywistych warunkach kosmicznej miedzygalaktycznej prozni,
w ktorej my z Ziemia orbitujemy wokol Slonca a ono orbituje wokol Jadra Drogi
Mlecznej, ktora z kolei wedruje gdzies na poludnie widzialnego Wszechswiata, to
ten zegar rowniez nie bedzie wskazywal poprawnego tempa uplywu czasu, ktory
nazwalem czasem prawdziwym lub stacjonarnym. I Czytelnik bedzie mial racje.
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Pozytek z tego zegara, bedzie rownie jak fakt istnienia gammy kwadratowej –
nieoczekiwany.
Za pomoca takiego zegara umieszczonego w prozni, mozemy wyznaczyc kierunek
naszej, w sensie US wedrowki we Wszechswiecie. Po prostu w stosunku do kilku
odleglych pulsarow, czy galaktyk, ktore mozemy potraktowac jako kosmiczne
latarnie morskie, mozemy znalezc taki kierunek, w ktorym nasz zegar bedzie
chodzil najwolniejszym tempem. Bedzie to oznaczac, ze w tym kierunku sie
poruszamy. Na podstawie wskazan naszego zegara mozemy rowniez okreslic swa
predkosc bezwzgledna w miedzygalaktycznej prozni.
Predkosc zdefiniowana w stosunku do Uniwersalnego Ukladu Odniesienia, ktorym
jest widoczny Wszechswiat. Do tego celu uzyjemy zegara wzdluznego. Znajac
wartosc wspolczynnika gamma okreslonego jako stosunek temp chodu zegara
wzdluznego do poprzecznego, czyli klasycznej gammy Lorentza, potrafimy okreslic
swa predkosc poruszania sie w stosunku do tej nieruchomej, trojwymiarowej
przestrzeni, znamiennej tym, ze w niej i w odniesieniu do niej odbywa sie wszelki
ruch cial materialnych a swiatlo propaguje sie w niej ze stala predkoscia c.
Przestrzen te definiuje jako Uniwersalny Uklad Odniesienia. (UUO).
Jakie moje “odkrycie” moze miec konsekwencje dla Teorii Wzglednosci?
Dotychczas nie uwzglednialo sie mozliwosci innego niz okreslonego przez
Lorentza, tempa zwalniania chodu zegara. Tempa okreslonego przez
wspolczynnik gamma. Przy czym to tempo jest blednie utozsamiane z tempem
uplywu czasu.
Tymczasem zegar w tym samym ukladzie inercjalnym, jakim jest moj UUO,
wieziony z identyczna predkoscia v, lecz zorientowany rownolegle do kierunku
ruchu, bedzie zwalnial znaczaco wiecej!
Fizycy wierni postulatom i tezom Szczegolnej Teorii Wglednosci, za jej Autorem
twierdza, ze zegary chodza zawsze jednakowym tempem tylko czas im sie
dylatuje, co jest ewidentnym absurdem.
Zakladamy na chwile, ze to prawda.
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Po moim odkryciu powstanie problem, ktora dylatacje bedzie sie teraz w STW
stosowac? Te poprzeczna czy podluzna. Poprzeczna, czyli stosowana od czasow
Lorentza do chwili obecnej, czy tez wzdluzna, autora, ktora moim skromnym
zdaniem nalezaloby stosowac we wszystkich ukladach, w ktorych dotychczas
blednie stosowano dylatacje poprzeczna.
Bedzie to niewyczerpane zrodlo nowych doswiadczen myslowych i nowych
tematow do akademickich dyskusji. W tym nowych absurdow zwiazanych z Teoria
Wzglednosci.
Jak zachowa sie, czyli co zauwazy wyimaginowany obserwator, ktory ze swojego
ukladu odniesienia, przez super teleskopy, bedzie obserwowal tempa chodu
dwoch zegarow w rakiecie, z ktorych jeden ustawiony bedzie poprzecznie do
kierunku lotu, a drugi podluznie? Okaze sie, ze jednak ta "dylatacja czasu" jest
zjawiskiem realnym, mozliwym do obserwacji na biezaco przez obserwatorow
jadacych razem z zegarami, w ich ukladach odniesienia. Zatem relatywistyczne
przeskakiwanie z ukladu na uklad, aby ja zobaczyc - nie jest w ogole konieczne.
Czyzby dylatacja czasu, jak wg pana Einsteina - swiatlo, miala miec rowniez
charakter dualny?
I jak bedzie sie starzal ten kultowy blizniak skoro jego proces starzenia bedzie
zalezny od tego, na ktory z zegarow sie zapatrzy? I czy przypadkiem nie bedzie sie
starzal szybciej w kierunku zgodnym z kierunkiem a znaczaco wolniej w kierunku
poprzecznym do kierunku lotu rakiety?
I jak teraz bedzie przebiegal proces jego relatywistycznego skracania sie, wraz z
rakieta oczywiscie? W kierunku poprzecznym do kierunku lotu - w lewo a na
zakrecie - bardziej?
Byc moze zdaniem wiernych TW moje obliczenia okaza sie nielegalne w sensie
braku zgodnosci z postulatem stalosci predkosci swiatla oraz wzglednoscia ruchu.
W wyprowadzeniu wzoru na tempo chodu zegara wzdluznego, wzorem Lorentza i
w opariu o zasady fizyki klasycznej, oparlem sie na stalosci predkosci swiatla w
prozni i predkosci ruchu zegara rowniez w prozni a nie w stosunku do jakiegos
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niezdefiniowanego obserwatora czy tez innego ukladu odniesienia, do ktorego
nalezy przeskoczyc, aby te „dylatacje czasu” zobaczyc,
I dlatego wyszlo mi, ze “dylatacja czasu sie dylatuje.”
Co nalezy oczywiscie rozumiec, ze zegar swietlny wieziony wzdluznie, w stosunku
do zegara stacjonarnego, zwalnia tempo swego chodu w funkcji gamma do
kwadratu.
Czyz nie bedzie to bijace wrecz zrodlo nowych absurdow zwanych pieszczotliwie
paradoksami tej absurdalnej "teorii"?
No bo wg dotychczas obowiazujacych w teorii zasad, blizniak bedzie sie skracal
tylko w kierunku jazdy. A tu wychodzi, ze on bedzie sie stawal szczuplejszy
rowniez w kierunku poprzecznym.
Dla malych predkosci roznice beda zaniedbywalnie male ale dla przykladowej v =
0.999 c, juz ogromne. Pilot stanie sie szczuplejszy poprzecznie 22 razy ale skroci
sie razy 500. A przy predkosci v = 0.9999 c zostanie z niego tylko listek o grubosci
rzedu 1/5000 grubosci kosmonauty w pasie, gdy do rakiety wsiadal. W tych
samych proporcjach zmniejsza sie wymiary rakiety.
Przy predkosci lotu rakiety rownej predkosci swiatla, rakieta uleglaby fizycznej
anihilacji...
Tadeusz Wajda, 12 lipiec 2014 r.

