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אני הייתי מאוד שמח להתקדם ולענות על שאלות כמו " :מה יש בתנועה עצמה שכה משנה את תפיסת המרחב-זמן שלנו?"
היה לי הרושם שהשארתי מספיק רמזים ,אבל נמשיך בה מאוחר יותר ונראה איך היא משתלבת ב"תעלול".
אך כרגע אני לא משוכנע שהתרחיש שסיפקת מקרב להתקדמות שכזו,
ולכן קודם אציג את הטענה שלי לגבי התרחיש (הפעם זה עם הרכבת המעגליתׂ).
אז לגבי התרחיש עם הרכבת המעגלית .עשית פה תעלול !
ממערכת הייחוס של  Aאני *מסכים* עם כל האמרות (הסיבה היחידה  -לפיה הגדרת את סנכרון השעונים על הרכבת) .ממערכת ייחוס
של כל שעון ברכבת ,השעונים אינם מסונכרנים ,ולפי הטענה שלך וההגדרה המחמירה שלך לבו-זמניות ,נוצר פה פרדוקס.
קל לומר שבגלל ששעונים סמוכים מסונכרנים ומכיוון ששיטת הסנכרון שאינשטיין הציג מקיימת יחס טרנזיטיבי ,אז גם שעונים רחוקים
אחד מהשני אמורים להיות מסונכרנים.
אך הדיליי המינימאלי הזה יוצר את הבעיה ,צריך להתחשב גם בו! מסכים!
אפשר להשליך את זה גם על תרחיש קודם .אפשר.
נחזור לפתיח של הקובץ הקודם;
" ...ראינו את איינשטיין מפעיל שיקולים אפריוריים .אלה מובילים לדרישה מהטבע שיעשה דברים
מופרכים בעליל ,על -פי מאמר החכמים" ,צדיק גוזר והקדוש ברוך-הוא מקיים" :שעונים מאטים
בצייתנות את מהלכם ,ובצייתנות לא  -פחותה מתקצרים הגופים הנעים ,ובלבד שלא יהיה צופה אחד
ביקום שימדוד מהירות אור השונה מזו שנקבעה לו בחוקי הפיסיקה !!"
.

ובכן ,מה הניע את אינשטיין לבצע מהלך "מוזר" שכזה ? מה הניע אותו להקנות לאור מעמד על ?
תשובה לשאלה זו משמעותית יותר להבנת עקרונות היחסות ,מאשר הצבת נתונים בנוסחאות.
בתוספת ציטוט החוקים  . .....מה עשיתי בנדון; שאלתי (על פי המלצתו של איינשטיין) .וגם קיבלתי תשובות .האם התשובות
תשו
לאותה שאלה ,היו זהות ?? לא ממש!! לפנינו שתי תשובות לשאלה זהה עקרונית ,שנשאלה בפורים שונים;
" .1התארכות הזמן תלויה רק בגודל המהירות כפי שנמדדת על ידי הצופה (לא בכיוון) .לכן " ......
 ..." .2תורת היחסות הפרטית מדברת על מערכות אינרטיות – כלומר מערכות שנעות לאורך קוים ישרים במהירות קבועה .יכולנו ."..
לתשובה  .1יש גיבוי בספרות מקצועית .תשובה  .2ניתנה על מנת לצאת ממצב מביך בעקבות תרחיש דומה לזה שעסקנו בו.
עכשיו נעבור ל;" -התרחיש עם הרכבת המעגלית" עם ה"תעלול" .נדלל את מספר השעונים ברכבת  .Bכפי שרואים בתרשים
החדש .הרציף  ,Aמרוצף בשעונים ,כך שתמיד יימצא שעון אדום כלשהו מול שעון כחול ושעון ירוק של רכבת  .Cברגע מסוים
לכל השעונים שהחלו לתקתק החל מ; . 0000 -קצב תקתוקם של כל השעונים נשאר קבוע בכל מערכת.
נשלח מ;
מנקודת מבאם של האדומים שעוני שתי הרכבות אמורים לפגר במידה שווה( .התארכות הזמן תלויה רק בגודל המהירות ).
דיווחם של כל האדומים הצופים בשעונים הסמוכים להם והמדווחים רק במצב בו שני השכנים חולפים ממש לידם ,זהים.
לדוגמה ,כל אדום שזכה לרואת את שני שכניו בו זמנית ,ידווח; .)0000-0002 -0002( -את הנתונים האלה בדיוק יקלוט
באיחור מה ,מסיבות מובנות .לסיכום נשארנו עם אותה בעיה שהצגנו באמצעות החלליות הארוכות .גם בתרחיש הקודם יכולנו
לדלל את השענים השכנים של החללית  .Aהאם שעני שתי הרכבות מסונכרנים במצב המתואר ? על פי הגדרת הסנכרון של
אינשטין ,התשובה שלילית ,אך גם לא רלוונטית לצורך העניין .יכולתי להציג רק שעון כחול בודד ושעון ירוק בודד הנעים
אותה מסילה באותו גודל של מהירות בכיוונים הפוכים ועדיין לקבל את התוצאה המביכה; .)0000-0002 -0002( -התרחיש של
הקרון הבודד מדגים את החוסר הרלוונטיות של הסנכרון לבעיה שהצגנו ,אך מאוד רלוונטי להמשך הדיון בעקרונות היחסות.
"...
נחזור כעת לנושא הסינכרון על פי המאמר מ" -;1000 -
הגדרת סינכרון מבוססת על ההנחה שהיא חופשית מסתירות .כאן אציג קטע מדיון בנושא זה בעבר;" -איינשטיין עצמו
הסביר ונימק את הבו-זמניות על בסיס הנחות שהזכרת .ואם אצטט אותך; "-הטלת ספק היא נשמת אפו של
המדע ,זוהי הגישה הנכונה ללימוד מדעים ".אזי מותר גם להטיל ספק בהנחות אלו ".ובתגובה קיבלתי;-
" אני מקבל את שתי הנחות היסוד של תורת היחסות הפרטית (אחת מההנחות היא שמהירות האור שווה בכל מערכות היחוס .בזמנו של
איינשטיין היא הייתה הנחה לא בדוקה ,היום יש ניסויים שמאשרים אותה) .לאחר מכן אני בודק מה נובע מההנחות האלה והתוצאה היא
תורת היחסות .כלומר ,אם מהירות האור קבועה בכל מערכות היחוס ,אז צריך להיות הבדל בסימולטניות של אירועים יחסית

למערכות הייחוס השונות ,אחרת תהיה סתירה לוגית .אם יש הבדל בסימולטניות אז צריך להיות הבדל במדידת האורכים
אחרת תהיה סתירה לוגית .אם מהירות האור קבועה אז חייבת להיות התרחבות של הזמן ,וכן הלאה .המאמר לא מסביר ,ואני לא
חושב שמישהו יכול להסביר ,למה מהירות האור קבועה בכל המערכות ,ומכאן שהוא גם לא מסביר למה כל הדברים האחרים נכונים.
העובדה שמהירות האור קבועה כמו העובדה שגופים בעלי מסה נמשכים אחד אל השני ,הן עובדות שמסתברות לנו מבדיקת המציאות ואין
לנו הסבר הגיוני למה זה ככה ולא אחרת".

ועוד קטע מדיון דומה בעבר ,המציג את הנחת הסינכרון כמעט בעייתית ?!?
נערוך ניסוי מחשבתי -:נניח שהרציף נמצא על קו המשווה ,ב גם הרכבת שלנו נמצאת במקביל
לו .הרציף אורכו כהיקף כדור הארץ וגם הרכבת שלנו בנויה כך שהקרון הראשון מחובר לאחרון .אם
בחרנו באופן אקראי זוג שעוני מצלמה ( Aו )'A -המראה זוג מספרים  8,21והזוג הסמוך יראה
 8,20לשיטתך ,וזה שאחריו  8,10וכך הלאה .לאחר זמן מה נצליח לעשות סיבוב מחשבתי
סביב הארץ ונחזור בסופו של הדבר לזוג הראשון ( Aו)'A -
נניח לצורך עניין שבדקנו  20זוגות שעוני מצלמה ברווחים פח ות או יותר שווים על היקף הארץ.
כאשר חזרנו במחשבתנו לזוג הנבחר ( Aו )'A -שהראה על זוג מספרים  8,21בראשית
הסיבוב הווירטואלי ,אבל כעת הוא אמור על פי הכלל שרשמת להציג זוג מספרים . 8,0

