על סקירת הקונפליקטים שהובילו את אינשטיין לפרסום המאמר ב ,5091 -אפשר לקרוא באתרים שונים ,אך
במסגרת הנפח המכסימאלי של הקובץ באתר זה ננסה למצוא את הסיבות האפשריות שהמאמר קיבל מעמד על
למרות שהמחבר עצמו מצא שראוי להוסיף עליו ,לשנות אותו וכו' ( .כבר ב 5091 -פרסם שהתיאוריה אינה כללית דיה).
כמו כן ,ננסה לשלב את ממצאיו המאוחרים יותר של אינשטיין ,על מנת למצוא פתרון אפשרי לשני התרחישים
מהקבצים האחרונים ,שעדיין מחפשים פתרון הגיוני ותקף.
קטעים רלוונטיים לדיון מ .... " 5091 -אנו נכנה את מערכת הצירים הזו בשם "המערכת הנייחת".
 ....שהצגה מתמטית מסוג זה היא חסרת משמעות פיזיקאלית ,כל עוד לא הבהרנו לגמרי מה אנו מבינים
במונח "זמן" ..... .ייתכן וניתן להתגבר על כל הקשיים הנוגעים להגדרת ה" -זמן" על ידי החלפתו ב"מיקום של
המחוג הקטן בשעון שלי"  .למעשה הגדרה שכזאת מספקת עבור המקרה שבו הזמן מוגדר רק במקום בו השעון
נמצא ,אבל ההגדרה לא מספקת כאשר  .... .......קביעת הזמן של מאורעות המתרחשים במקומות הרחוקים
מהשעון .אם בנק'  .... Aיש שעון ,אז הצופה  ....שנמצא בנק'  Aיוכל לקבוע את ערכי הזמן של אירועים בסמיכות
מיידית ל A -על ידי  . ....אם יש בנק'  ..... Bשעון נוסף  ....אז הצופה ב B -יוכל לקבוע את ערכי הזמן בסמיכות

המיידית של  .Bאבל ללא הנחות נוספות לא נוכל . .....
עלינו להגדיר "זמן" משותף עבור  Aו ,B -אבל "זמן" משותף שכזה לא ניתן כלל להגדרה ,אלא אם בונים הגדרה
שאומרת שהזמן שלוקח ל -אור לעבור מנק'  Aלנק'  Bשווה לזמן שלוקח ל -אור לעבור מנק'  Bלנק' " .A
הגדרה הזו יכולה להיות תקפה במרחב איזוטרופי .מרחב דמיוני ללא צבירי כוכבים וכו' .המרחב הממשי אינו
איזוטרופי כלל ,כפי שהתברר על פי אינשטיין בהמשך; " יש לנו שתי ישויות; חומר ושדה .... .לפי שעה אנו
מקבלים את שני המושגים .אך כלום יכולים אנו לחשוב על חומר ועל שדה כעל שתי ישויות נפרדות ?  ....לפני
שרכשנו לנו ידיעה בתורת היחסות ,היינו יכולים לישב בעיה זו  ......אך הרי אנו יודעים כבר  ,לאור הידיעות
שרכשנו ,שהתשובה הזו אינה מספקת .... .... .ואולם אם כך הדבר ,הרי ההבחנה בין חומר ושדה אינה
הבחנה איכותית אלא כמותית בלבד" .
הקטע האחרון לקוח מספרו של אינשטיין ואינפלד שפורסם לראשונה ב 5091 -ומצוטט ממהדורת ( 5099עמוד .)519

השפעת שדה הכבידה של הארץ על מהירות האור דומה איכותית להשפעת אטמוספרה של הארץ .מסלול קרן
האור יכול להשתנות בהשפעת האטמוספרה וגם בהשפעת שדה הכבידה .השפעת הצפיפות האטמוספרה על
מהירות האור דומה להשפעת גודלו של שדה הכבידה .השפעתו של שדה הכבידה הארצי על מסלול האור קטנה
מאוד ביחס להשפעת האטמוספרה ,אך על פי תובנות המאוחרות של אינשטיין היא קיימת.
אם ההבחנה בין שדה לחומר היא כמותית בלבד ,נוכל להסיק שהמרחב אינו ריק הואיל וקיים בו שדה כבידה.
שדה הכבידה בסביבה הקרובה לנו מושפע בעיקר ממסת הארץ.
תנועת הארץ סביב השמש אינה גורמת לרוח במהירות של  30km/sכפי סברו מתנגדי גלילאו ,ותנועת הארץ
סביב השמש אינה גורמת ל"רוח" האתר הדמיוני המתואר יפה בניסוי של מייכלסון ומורלי.
וכאן אצטט קטע רלוונטי מ" -שעה אינה שעה " ..של א .אליצור; , ......" -והוסיף לו את התכונה החשובה של
היכולת להתעקם בסביבת מאסה .לא במקרה יש הרואים במרחב-זמן את חזרתו של האתר" ...
ה"אתר" הזה או שדה הכבידה על פי אינשטיין מושפעים
בעיקר מהארץ בסביבתו הקרובה ,וקיומו יכול להוביל
לפתרון של בעיית שלשת הגופים שממתינה עדיין ל . ...

