לטענת ניוטון; כאשר נסובב דלי מלא מים ,פני המים ....
מכאן הסיק כי קיים מרחב מוחלט וכוכבי השבת מהווים מערכת
ייחוס מיוחסת (אינרציאלית) על כל המשתמע מכך.
לאיינשטין ולעוד מספר מדענים היו דעות אחרות.
ידידנו מאך טען שאם לא נסובב את הדלי אך במקום זה נסובב את כל
כוכבי השבת נקבל מצב זהה לזה שבדלי המסתובב שבציור משמאל.
טענה מאוד מעניינת ,אך לא נראה לי שנצליח לבצע ניסוי שיאשר אותה.
למאך היו עוד כמה ניסויים עם אותה בעיה של ביצוע ,לא היה משעמם בזמנו.
עד היום מנסים להכריע באמצעות כל מיני ניסויים להכריע בעניין זה.
אמנם לא נראה שקיים סיכוי לפתרון הבעיה ,אך החיפושים עשויים להוביל
להשגים נוספים בפיזיקה (בדומה לשאול ,שיצא לחפש אתונות ומצא מלוכה)
אגב ,גם כוכבי שבת הם כוכבי שבת בשמם בלבד ולמעשה ....
על מנת לגלות סיבוב איטי לא משתמשים בדלי מים או במדידת כוחות . ....
קיימים ג'ירומטרים אופטיים שמסוגלים למדוד סיבוב אחד בשנה.
בהודעה רשמתי " -:על פי איינשטיין( ,אתייחס בשלב זה לתאוצה קבועה ) ;
תאוצה קבועה – אין שינוי בכיוון התנועה ,כלומר אין מדובר בסיבוב.
שתי מערכות הייחוס;  Aו B -נופלות חופשית מנקודת מבטו של צופה
על הקרקע .תאוצתו של  Aגדולה מתאוצתו של  Bמטעמים מובנים.
 ,Aרואה את עצמו במנוחה והכדור הטעון המרחף מעיד שהוא נמצא
במערכת אינרציאלית( ,מהדורת כיס ,על פי איינשטיין).
 ,Bנמצא ממש באותומצב; יחסית לעצמו אינו נע ואינו מאיץ וגם הכדור
המרחף מעיד כי מערכת הייחוס  Bהינה מערכת ייחוס אינרציאלית.
שתי מערכות הייחוס מאיצות זו ביחס לשנייה וזה יוצר בעיה נוספת אותה
פתר איינשטיין על ידי . ...
העניין הוא שחייבת להיות תשובה חד משמעית ,כי קרינה אלקטרומגנטית אפשר למדוד בקלות.
אם ה -ינוע תנוע הרמונית בין  Aל B -במשרעת של 1מ' וזמן מחזור של 11דקות,
תווצר קרינה אלקרומגנטית שתהיה מאוד קשה למדידה .ככל שתדירות גבוהה יותר,
יותר קל לגלות את הקרינה .יש הרבה רעשי רקע.
במהירות גבוהה בין מגנטים חזקים נוכל לקבל קרינה שקל מאוד
אם נניע אלקטרון
לגלות אותה ,ובאורכי גל שונים ורציפים ,גם של אור נראה.

B

A

