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               ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΔΥΩ  ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ  ΠΕΔΙΟ  ΤΗΣ  ΓΗΣ  KAI  ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ   
                                                            ΣΩΜΑΤΩΝ.  
                                       
                                                  Επεξηγηματικό σημείωμα. 
                                                
               Η μελέτη των πειραματικών  δεδομένων  μας  φέρνει  στο συμπέρασμα  περί  της   
               ύπαρξης  κάποιου  πεδίου της  Γης, άγνωστης  φύσεως. Μελετείται η δομή  και οι  
               ιδιότητες του πεδίου  αυτού  πάνω στην  επιφάνεια της Γης.  Αποδείχνεται  ότι  το   
               πεδίο  αυτό συνδέεται με την κίνηση της  ύλης, και, ιδιαιτέρως,  με τις εσωτερικές  
               κινήσεις της Γης. Ως εκ τούτου, μπορεί να περιέχει τους  προδρόμους  σεισμών,  
               που συμφωνεί με το πείραμα. Δείχνουν  λογικές οι  ανακαλυφθέντες  στατιστικές   
                σχέσεις της σεισμικότητας  με τη διαμόρφωση των πλανητών, με  τις δύσεις  και   
               τις  ανατολές  του  Ήλιου,  με  την  επίδραση  του  pulsar.  Παρόμοια πεδία πρέπει 
               να  έχουν και οι  άλλοι  πλανήτες, οι  δορυφόροι τους, ο Ήλιος και η Σελήνη. 
               .   
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.  Πριν περίπου 30 χρόνια οι κκ. Μεντόου και Σάλεχ  είχαν εντοπίσει ένα φαινόμενο, 
που είχε τραβήξει το ενδιαφέρων των ειδικών - την επίδραση του pulsar СЗ1133 στην σεισμικότητα 
[1]. Ο ακαδημαϊκός  Μπ.Γ. Ζελντόβιτς ακαριαία είχε εκτιμήσει την σημασία αυτού του γεγονός και  
είχε τότε  αναφέρει, ότι εάν αυτή η ανακοίνωση  περιέχει έστω και 10% της αλήθειας, τότε ο ίδιος 
θα ασχολούνταν μόνο μ’ αυτό το θέμα. Κατά την εκτίμηση του  Βέμπερ, η ενέργεια των βαρυτικών 
κυμάτων του pulsar είναι πολλές τάξεις μεγέθους μικρότερη της ενέργειας, που απαιτείται για την 
εντοπισμένη επίδραση του pulsar στην σεισμικότητα. Το ενδιαφέρον σιγά-σιγά εξαλείφθηκε, κυρίως 
επειδή αυτό το φαινόμενο δεν βρήκε καμία λίγο-πολύ λογική ερμηνεία. Περίπου εκείνη την ίδια 
εποχή, ο γνωστός σεισμολόγος Μπεν-Μενάχεμ ανακάλυψε κάποια συσχέτιση της σεισμικότητας με 
τις δύσεις και τις ανατολές του Ήλιου, η οποία επίσης δεν βρήκε καμία λογική  εξήγηση. Συνεπώς, η 
αναφερόμενη ανακάλυψη του Μπεν-Μενάχεμ  είχε απορριφθεί, αν και ο ίδιος επέμενε, ότι στα 
πειραματικά του αποτελέσματα δεν υπάρχει σφάλμα. Πρόσφατα οι σεισμολόγοι της Γεωργίας είχαν 
εντοπίσει τη συσχέτιση  της σεισμικότητα με την διαμόρφωση των πλανητών [2]. Και όπως 
επεδείχθη, μερικοί απόμακροι πλανήτες παίζουν μεγαλύτερο ρόλο σ’ αυτήν την συσχέτιση παρά οι 
πλησιέστεροι πλανήτες. Η Τ. Τσιερνογλάζοβα είχε εντοπίσει μια ισχυρή συσχετίσει των σεισμών με 
την σύνοδο της Σελήνης με τους πλανήτες και τον Ήλιο. Ο Α.Γ. Λεζντίνις  είχε προχωρήσει  
παραπέρα. Καταφέρνει να  προβλέπει συγχρόνως τον τόπο, το χρόνο και το μέγεθος των σεισμών 
στην Καμτσιάτκα, προσδιορίζοντας την συσχέτιση των σεισμών  με την τοποθέτηση των ουράνιων 
σωμάτων σχετικά με τη Γη και το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα [3]. Στο διαγωνισμό για την 
καλύτερη μέθοδο πρόγνωσης σεισμών είχε πάρει την πρώτη θέση (με τη μέγιστη απόκλιση του 
μεγέθους σεισμού κατά 0.4 μονάδες). Στις δύσεις και στις ανατολές, στα άνω και στα κάτω 
κορυφώματα του Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών, ο δέκτης του Σμιρνόβ – ένα ειδικό 
γυροσκόπιο – βραχύχρονα (γενικά, στην διάρκεια 1,5-3 λεπτών) μεταβάλει την μέση γωνιώδης 
ταχύτητα περιστροφής του κατά 0,7-1.5% [4-8] (εκπόνηση Μηχανικό-Φυσικού Ινστιτούτου Μόσχας 
και Ινστιτούτου Κουρτσιάτοβ). Επ’ αυτού, η  βαρυτική επίδραση στις ανατολές και τις δύσεις του 
μεγαλύτερου πλανήτη Δία είναι ενάμισι δισεκατομμύρια φορές ασθενέστερη τής βαρυτικής 
επιρροής τού  πειραματιστή, κινούμενου  γύρω απ’ το όργανο καταγραφής1.  Και όμως το όργανο 

                                            
1 Για να υπολογιστεί σωστά η βαρυτική επίδραση των πλανητών πάνω στην Γη, επιβάλλεται να ληφθεί υπ’ όψιν η 
πτώση της Γης στο εξωτερικό βαρυτικό πεδίο. 
Σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: 
  Βασίλιεβ Σ.Α. Περί του δύο συνιστωσών πεδίο της Γης και των ουράνιων σωμάτων. // Στο βιβλίο «System Planet 
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αντιδρούσε στο πλανήτη και όχι στο πειραματιστή. Και εδώ, όπως και στα άρθρα [1,2,3], επίσης 
παρατηρείται η επίδραση των πλανητών πάνω στις γήινες κινήσεις, παρά την ανεπάρκεια της 
ενέργειας επίδρασης και πόσο μάλλον υπό το φως άλλων, ενεργειακά πολύ πιο ισχυρών 
επιδράσεων. Ο δέκτης του Σμιρνοβ εντοπίζει κάποια χαρακτηριστικά ανώμαλα σήματα – πιθανοί 
πρόδρομοι των ισχυρών σεισμών πριν 2-10 ημέρες. Αυτά τα  ανώμαλα σήματα διαφέρουνε από όλα 
τα  υπόλοιπα σήματα  στην ασυνήθιστη  δύναμή τους  και στην αυξημένη διάρκεια τους (βλέπε οικ. 
4 και 5 του άρθρου [9]). Και επειδή ο δέκτης του Σμιρνόβ υποδεικνύει ακόμα και την κατεύθυνση 
προς την πηγή του σήματος, ανοίγουν οι προοπτικές της γωνιογράφησης του τόπου των επικείμενων 
ισχυρών σεισμών, απέχων από το δέκτη σε απόσταση μέχρι χιλιάδες χιλιόμετρα. Αυτό απαιτεί μια 
κοπιαστική, αλλά αναγκαία βελτίωση της μεθοδολογίας πρόβλεψης. Οι δέκτες του Σνολ και του 
Σμιρνόβ  αντιδρούν στα ίδια αστρονομικά φαινόμενα, με τη διαφορά, ότι στο δέκτη του Σνολ δεν 
μεταβάλλεται η γωνιώδης ταχύτητα, αλλά μεταβάλλεται το σχήμα του ιστογράμματος των 
μακροσκοπικών διακυμάνσεων της ταχύτητας των τρεχόντων, πάσης φύσεως διεργασιών - 
Ινστιτούτο  Θεωρητικής και Πειραματικής Βιοφυσικής Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών. Στα 
πειράματα της ομάδας του Σνολ [10-15] μελετούνται τα ιστογράμματα G διάφορης φύσεως 
διεργασιών και διάφορου κορεσμού ενέργειας -  από τις πυρηνικές διασπάσεις και τις βιοχημικές 
αντιδράσεις  μέχρι τους θορύβους στις βαρυτικές κεραίες. Τα ιστογράμματα G διάφορης φύσεως 
διεργασιών απεδείχθησαν  συγχρόνως  όμοια2, παρά την διαφορά του μεγέθους της ενέργειας τους 
κατά 10 εις την 40η δύναμη (1040). Εντοπίσθηκε η επιρροή στα ιστογράμματα  G του Ήλιου και της 
Σελήνης. Με άλλα λόγια, ξανά παρατηρείται κάποια εξ αποστάσεως επίδραση πάνω στις διεργασίες 
χωρίς να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της ενέργειας επίδρασης και  της ενέργειας διεργασιών. Κατά 
την γνώμη του Σ.Ε. Σνολ, οι μεταβολές των σχημάτων των ιστογραμμάτων αποδίδονται στις  
διακυμάνσεις του χωροχρόνου, διότι ο χωροχρόνος είναι το μοναδικό κοινό για τα τόσο διαφορετικά 
προτσές [14]. Ο Σ.Ε. Σνολ είχε παρατηρήσει ένα πολύ σημαντικό γεγονός – την μη ενεργειακότητα 
των αναφερόμενων επιδράσεων [15]: «…Το φάσμα των ενεργειακών αλλαγών των ερευνούμενων 
διεργασιών διαφέρουν κατά 10 εις την 40η δύναμη (1040). Από αυτό συνεπάγεται ότι η «εξωτερική 
δύναμη» που προκαλεί συγχρόνως την μεταβολή του σχήματος των ιστογραμμάτων έχει μη ενεργειακή 
φύση». Πρόσφατα κατά παράκλησή μου, ο Β.Α.Ζούμποβ με τους συνεργάτες του  (Γερμανία, 
επιστημονικό  project) με ειδικό τρόπο προγραμματίσανε τη μεθοδολογία διεξαγωγής των 
πειραμάτων τους. Το ευθύς φυσικό πείραμα επιβεβαίωσε, επιτέλους, την αισθητή επίδραση των 
πλανητών πάνω στην ζωντανή ύλη της Γης [20]. Έτσι κατά τη διάρκεια της ανώτερης 
αποκορύφωσης του Δία παρατηρήθηκαν αιχμηρές ωθητικές μεταβολές στο μέσο μοριακό βάρος των 
συστάδων βιομήτρας της πατάτας, στον αριθμό των διαφορετικών συστάδων και στην ενέργεια 
ακτινοβολίας τους [20]. Αναφέρω: «Κατά την αποκορύφωση του Δία, αποκαλύπτεται μια αξιόπιστη 
εικόνα της επίδρασής της στη βιομήτρα πατάτας. ... η επίδραση του Δία είναι απροσδόκητα ισχυρή 
κατά τη διάρκεια της κορύφωσής της», από τα πειραματικά δεδομένα «προκύπτει η συμμέτρηση της 
επιρροής του πλανήτη και της Σελήνης».  
 
Τα λεγόμενα απαιτούν κάποια εξήγηση. Κάτωθι δίνεται το αποτέλεσμα σχεδίασης φυσικού 
μοντέλου, το οποίο λογικά έπεται από τα πειραματικά δεδομένα. Το μοντέλο επιτρέπει να 
πλησιάσουμε στην κατανόηση πολλών από τα περιγραφόμενα φαινομενικά παράδοξα γεγονότα. Η 
Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης, την επίδραση του οποίου  μπορούμε να μελετήσουμε απ’ όλες τις 
πλευρές σε σχέση ως προς το κέντρο του, μετακινώντας τον ανιχνευτή κατά μήκος της επιφάνειας 
της Γης. Ενώ τις επιδράσεις των άλλων πλανητών, του Ήλιου και της Σελήνης  μπορούμε να 
ερευνήσουμε, βρίσκοντας πάνω στη Γη, μόνο στα σημεία της τροχιάς της. Με τον ανιχνευτή του 

                                                                                                                                                  
  Γη », υλικά του XVI επιστημονικού σεμιναρίου, Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας, Μόσχα, 2008. Σελ. 98-119. και 
Vasiliev Sergey A. On the Physical Model of the Phenomena Registered in the Experiments by Shnoll’s Group and 
Smirnov’s Group // Progress in Physics, 2009. V. 2, p. 29-43.  
σε περίπτωση προσωρινής δυσλειτουργίας του ιστότοπου www.nonmaterial.pochta.ru, δείτε ένα αντίγραφο του στη 
διεύθυνση www.nonmaterial.narod.ru και αντίστροφα 
2 Για ακρίβεια, παρατηρείται  μια  ταυτόχρονη αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης ομοίων ιστογραμμάτων. Άλλα για 
συντομία θα μιλάμε περί  εμφάνισης  ομοίων ιστογραμμάτων.  
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Σνολ διεξήχθησαν έρευνες στις πλέον διάφορες γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
γειτνίασης του Βόρειου Πόλου και της Ανταρκτικής. Γι’ αυτό το λόγο η αναζήτηση εδώ βασίζεται 
στην αναδίφηση των ενδείξεων του δέκτη και στην μελέτη των αντίστοιχων επιδράσεων, βασικώς 
του πλανήτη Γη [16,17].   
 
2. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΝΟΛ ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΤΩΝ  ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΤΟΥΣ. Αρχικά, η διάρκεια  Dt  των ιστογραμμάτων G κρατούσε 
μία ώρα. Τώρα η διάρκεια  Dt  έχει φτάσει μέχρι κλάσματα του δευτερολέπτου. Το ιστόγραμμα 
διάρκειας Dt αφιερωμένο στο χρόνο παρατήρησης t θα το παριστάνουμε ως G (t)3. Τα 
ιστογράμματα των δεκτών A και  B θα τα παριστάνουμε ως  GA(t)  και  GB(t), αντιστοίχως. Βάσει 
ενδείξεων των δεκτών οι πειραματιστές σχεδιάζουν το διάγραμμα πιθανότητας της εμφάνισης  
ομοιομόρφων ιστογραμμάτων  GB(t+ δt*)  και  GA(t), ανάλογα με τη χρονική μετατόπιση δt* μεταξύ 
των ιστογραμμάτων. Κατόπιν,  βρίσκουν την οξεία κορυφή (ή κορυφές) αυξήσεως τής εν λόγω 
πιθανότητας και προσδιορίζουν εκείνη τη χρονική μετατόπιση δt, στην οποία βρίσκεται το μέγιστο 
της κορυφής (το pick). Μετά, μελετούνται οι νομοτέλειες εμφανίσεων των ομοιομόρφων  
ιστογραμμάτων  GB(t+ δt )  και  GA(t) στα  μέγιστα  των κορυφών, αναλόγως με την μετατόπιση δt 
και την τοποθεσία του δέκτη. Για συντομία τα  ιστογράμματα  ομοιόμορφα  στα  μάξιμουμ  των 
κορυφών της πιθανότητας εμφάνισης  ομοιόμορφων  ιστογραμμάτων, θα τα καλούμε απλώς  όμοια  
ιστογράμματα  και συμβατικά  θα  παριστάνουμε  αυτήν  την ομοιότητα  των ιστογραμμάτων με το 
σύμβολο  «» σύμφωνα με την σχέση  GB(t+ δt )GA(t), ενώ την σύμπτωση  των  ιστογραμμάτων 
συμβατικά  θα την παριστάνουμε  με το σύμβολο «=» σύμφωνα με την σχέση GB(t+ δt )= GA(t). Οι 
εν λόγο ισότητες δεν εννοούν τις τυχαίες ομοιότητες κάποιου μεμονωμένου ζεύγους 
ιστογραμμάτων, αλλά εννοούν  την ομοιότητα  δύο  ιστογραμμάτων, παρμένων στα μάξιμουμ των 
αναφερόμενων κορυφών και εφόσον υπάρχουν τέτοιες κορυφές. Μόνο χάριν συντομίας τα  
ιστογράμματα ομοιόμορφα ακριβώς στα  μάξιμουμ  των κορυφών της πιθανότητας εμφάνισης  
όμοιων ιστογραμμάτων, θα τα καλούμε απλώς όμοια ιστογράμματα. Κατά την εμφάνιση 
ομοιομόρφων  ιστογραμμάτων εντοπίσθηκε μια σειρά κύκλων και νομοτελειών. Για την κατανόηση 
της φυσικής τους έννοιας  παρίσταται ανάγκη κατάστρωσης κάποιων φυσικών αρχών της ερμηνείας 
τους, οι οποίοι δίνονται κάτωθι σε μορφή αριθμημένων  παρατηρήσεων.  
       ΠΡΩΤΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Όπως είχε αναφερθεί, η μορφή  των ιστογραμμάτων μεταβάλλεται  
υπό την επίδραση εξ αποστάσεως, τουλάχιστο, του Ηλίου και της Σελήνης. Η ουσία που 
προσδιορίζει την εξ αποστάσεως επίδραση ονομάζεται στη φυσική πεδίο. Γι’ αυτό το λόγο θα  
θεωρούμε, ότι το  σχήμα των ιστογραμμάτων μεταβάλλεται υπό την επίδραση κάποιου πεδίου4 F 
(ίσως ηλεκτρομαγνητικού ή βαρυτικού). Δεν αποκλείεται το πεδίο F να είναι πολλών συνιστωσών 
(δηλαδή, να αποτελείται από συνιστώσες  F1, F2, F3  κ.τ.λ. ), και να υπάρχει πλήθος διαφόρων 
πηγών του πεδίου F. Κατά την διάρκεια της ερμηνείας των καταγραφέντων από τους δέκτες Σνολ 
δεδομένων, θα χρησιμοποιούμε τούς ακόλουθους  κανόνες-αιτήματα. Ο χαρακτήρας της επίδρασης 
του πεδίου  F πάνω στο δέκτη  αντανακλάται στο σχήμα του  ιστογράμματος. Στα ίδια ομοιόμορφα 
ιστογράμματα, στα μέγιστα των αναφερόμενων κορυφών, αντιστοιχεί ίδιος χαρακτήρας της 
επίδρασης του πεδίου F. Επί του ίδιου χαρακτήρα της επίδρασης κάποιας συνιστώσας του πεδίου Fi, 
i=1,2,3, …  μιας πηγής, τα  ιστογράμματα στα  μάξιμουμ δεν είναι ίδια, ενώ είναι μόνο όμοια, λόγω 
διάφορης επίδρασης των πεδίων άλλων πηγών, και/ή άλλων συνιστωσών του πεδίου  της ίδιας 
πηγής. Στις εντοπισμένες επαναλήψεις εμφανίσεων όμοιων ιστογραμμάτων αντιστοιχούν οι  
επαναλήψεις του χαρακτήρα επιδράσεων κάποιας συνιστώσας του πεδίου  Fi ή κάποιου πεδίου F . 
Εάν η Σελήνη, ή ο ΄Ήλιος, ή η Γη κατέχει το πεδίο  Fi , τότε το πεδίο αυτό κατέχουν και η Σελήνη, 
και ο Ήλιος, και η Γη5 – τέλος της παρατηρήσεως.   

                                            
3 Η στιγμή  t μπορεί, π.χ. , να είναι η μέση ή η αρχή του ιστογράμματος  G(t). 
4 Στις εργασίες της ομάδας του κ. Σνολ, αντί για την έννοια «πεδίο», χρησιμοποιείται μια θολή έννοια περί  
κ ά π ο ι ω ν  «δ ο μ ώ ν »,  ε π ι δ ρ ώ ν τ ω ν  σ τ α  ι σ τ ο γ ρ ά μ μ α τ α ,  η  σ η μ α σ ί α  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  δ ε ν  ε ξ η γ ε ί τ α ι .       
5 Γιατί αυτό είναι σωστό, θα γίνει κατανοητό στο τμήμα του άρθρου «Περί των αιτίων δημιουργίας των πεδίων πρώτου 
και δεύτερου τύπου».   
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            Σύμφωνα με την παρατήρηση 1, εάν η επίδραση πάνω στο δέκτη τής εν λόγω συνιστώσας 
είναι πολύ πιο ισχυρή των άλλων επιδράσεων, τότε πρέπει να παρατηρείται σχεδόν το ίδιο 
ομοιόμορφο  σχήμα ιστογράμματος με σχεδόν 100% πιθανότητα. Η Γη περικλείεται από διάφορα 
ουράνια σώματα. Την μεγαλύτερη μεταξύ αυτών επίδραση πάνω στη Γη ασκεί ο Ήλιος και η 
Σελήνη. Η μέγιστη επίδρασή τους αναμένεται στην περίπτωση, όταν ενεργούν από κοινού και 
εγκαθίστανται σε μια «ακτίνα» κατεύθυνσης προς την Γη. Όντως, κατά την έκλειψη του Ηλίου όλοι 
οι δέκτες, τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία , έδωσαν ταυτόχρονα, στην ουσία,  ίδια ιστογράμματα , 
σχεδόν με πιθανότητα 100% [14]. Αυτό, πρώτον, επιβεβαιώνει την ορθότητα των θέσεων-
αιτημάτων της Παρατηρήσεως 1, δεύτερον, δείχνει ότι οι στατιστικές ιδιότητες των μακροσκοπικών 
διακυμάνσεων απεικονιζόμενες στα ιστογράμματα δεν είναι τυχαίες, ενώ αναφύονται εξ 
αποστάσεως εκ των κοσμικών σωμάτων, δηλαδή, κάποιων πεδίων τους  F. Έπ’ αυτού, το δυνάμωμα 
τής εν λόγω επίδρασης  Fi  υπό το φως των άλλων επιρροών, ανταποκρίνεται  στα ιστογράμματα με 
την αύξηση της πιθανότητας στα μάξιμουμ των αναφερόμενων κορυφών. Επομένως, από τα 
ιστογράμματα μπορούμε να κρίνουμε όχι μόνο για το χαρακτήρα , αλλά και για τη σχετική δύναμη 
της επίδρασης του πεδίου Fi , διαβαθμίζοντας την τελευταία με την βοήθεια των μεγεθών 
πιθανοτήτων στα μάξιμουμ των αναφερόμενων κορυφών. Τότε η αντίληψη περί των πεδίων θα 
αρχίσει να αποκτά ποσοτικό χαρακτήρα. Απ’ ότι  μου είναι γνωστό, μελέτες τέτοιων δυναμικών 
γνωρισμάτων δεν διεξάχθηκαν. Θα ήταν χρήσιμο να διεξαχθούν, μελετώντας ποσοτικά την 
κατανομή στο χρόνο και στο χώρο της σχετικής δύναμης επίδρασης κάθε συνιστώσας  Fi  κάθε 
πηγής. Γι’ αυτό το σκοπό καλύτερα ταιριάζουν οι εντοπισμένες παρατηρήσεις σε υπέρ μικρές 
αποστάσεις μεταξύ δεκτών [11].  Σύμφωνα με το πείραμα, κατά την έκλειψη του Ηλίου, το πλάτος  
της προαναφερόμενης κορυφής είναι πολύ πιο μικρό από την διάρκεια έκλειψης του Ηλίου. 
Επομένως, η αλληλεπίδραση των πεδίων F του Ήλιου και της Σελήνης, στην ένωσή τους, κατέχει 
έκδηλα αλματώδη  χαρακτήρα με πολύ βραχύ κυμάτισμα. Αντίστοιχο φαινόμενο συμβαίνει και  
κατά τις μέρες πανσέληνου  και νουμηνίας [14]. 
      ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ περί του σταθερό στο χρόνο χαρακτήρα της επίδρασης. Εάν ο 
χαρακτήρας κάποιας επίδρασης  πάνω στο δέκτη είναι σταθερός στο χρόνο, τότε, σύμφωνα με την 
πρώτη Παρατήρηση, εξ αιτίας αυτής της επίδρασης (εάν, βέβαια, είναι αισθητή υπό το φως των 
άλλων επιδράσεων) προκύπτουν ιστογράμματα G(t), τα σχήματα τον οποίων δεν εξαρτώνται από το 
χρόνο:  G(t1)=G(t2) για οποιαδήποτε t1 και  t2. Τότε, προφανώς, έχουμε G(t+ δt*)=G(t) για κάθε 
χρονική μετατόπιση δt* μεταξύ ιστογραμμάτων. Επομένως, δεν υπάρχει αιχμή ομοιότητας των 
ιστογραμμάτων σε κάποια συγκεκριμένη μετατόπιση δt* μεταξύ αυτών. Όταν ο χαρακτήρας της 
επίδρασης ολίγον κατ’ ολίγον γίνεται σταθερός, η αιχμή ομοιότητας των ιστογραμμάτων σιγά-σιγά 
διαβρώνεται και εξαφανίζεται. Γι’ αυτό το λόγο, η μέθοδος του Σ. Ε. Σνολ, βασιζόμενη στην 
απόσπαση των κορυφών ομοιότητας ιστογραμμάτων, δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις 
επιδράσεις στην περίπτωση σταθερού χαρακτήρα τους. Στη δεδομένη περίπτωση,  η μέθοδος του 
Σ.Ε.Σνολ δίνει την εντύπωση της έλλειψης της επίδρασης, παρ’ ότι ο ίδιος ο δέκτης 
καταγράφει και τις μεταβλητές, και τις σταθερές εκ χαρακτήρα επιδράσεις. Στην τελευταία 
περίπτωση χρειάζεται άλλη μέθοδος, η οποία να συνίσταται την εξέταση ως προς την παράμετρο δt* 
στις χρονικές συχνότητες γύρω απ’ το μηδέν. Όταν η σταθερή επίδραση πραγματεύεται υπό το φως 
πολλών άλλων μεταβλητών επιδράσεων πάνω στο δέκτη, τα συμπεράσματα παραμένουν τα ίδια, 
αλλά η σύμπτωση των ιστογραμμάτων αντικαθίσταται με την ομοιότητά τους (εάν, βέβαια, η 
σταθερή επίδραση δεν εξαλείφθηκε υπό το φως των άλλων επιδράσεων) - τέλος της παρατηρήσεως.   
      Έστω  { m

dV } είναι το σύνολο των παραμέτρων κίνησης του δέκτη, όπου m = 0,1,2,3,…, m
dV  

είναι η m- ιοστή παράγωγος της ταχύτητας του δέκτη  Vd  ως προς το χρόνο, 0
dV ≡ V. Στο άρθρο, το 

ίδιο σύνολο παραμέτρων κίνησης { m
SV } κάθε αντικειμένου S  θα παριστάνεται με τον κάτω δείκτη 

«S». 
      ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Δεν αποκλείεται, ο χαρακτήρας της επίδρασης πάνω στο ανιχνευτή, 
να καθορίζεται, όπως από το πεδίο F, έτσι και από τον προσανατολισμό O μερικών, εκ του συνόλου 
{ m

dV } παραμέτρων ,
m
d aV  ως προς την ακτίνα L, κατά μήκος της οποίας διαπερνάει η επίδραση του 
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πεδίου  ( αντίστοιχα της περίπτωσης του μαγνητικού και ηλεκτρικού φορτίου). Θα καλούμαι αυτές 
τις παραμέτρους δραστήριες και θα τις παριστάνουμε με το σύμβολο a. Με άλλα λόγια, δεν 
αποκλείεται ο χαρακτήρας της επίδρασης να εξαρτάται από τις γωνίες ,

m
d a  μεταξύ των 

διανυσμάτων ,
m
d aV  και της ακτίνας L. Επ’ αυτού, η δύναμη της επίδρασης μπορεί βέβαια να 

συναρτάται  με τα μεγέθη των παραμέτρων κινήσεως. Ενδεχομένως, οι δραστήριες παράμετροι  

,
m
d aV  να είναι η επιτάχυνση, και/ή οι παράγωγοι της  επιτάχυνσης, και/ή η ταχύτητα κ.τ.λ. Τα πεδία 

F, ο χαρακτήρας της επίδρασης των οποίων εξαρτάται  από τον προσανατολισμό Ο θα τα καλούμε 
πεδία δεύτερου τύπου F2, παριστάνοντάς τα με το δείκτη «2», σε αντίθεση προς τα πεδία πρώτου 
τύπου F1 , ο χαρακτήρας της επίδρασης των οποίων δεν εξαρτάται από τον προσανατολισμό των 
παραμέτρων κίνησης του δέκτη. Στα πλαίσια του αναπτυσσόμενου φυσικού μοντέλου, αν υπάρχουν 
ενδείξεις εξάρτησης από τον προσανατολισμό των παραμέτρων κίνησης, θα θεωρούμε τα ακόλουθα: 
η επίδραση του γήινου πεδίου εξαρτάται  από τις παραμέτρους κίνησης του ανιχνευτή σε σχέση με 
τη Γη, η επίδραση του ηλιακού πεδίου εξαρτάται  από τις παραμέτρους κίνησης του δέκτη σχετικά 
με τον Ήλιο κ.τ.λ. Με άλλα λόγια, η επίδραση του πεδίου κάποιας πηγής εξαρτάται  από τις 
παραμέτρους κίνησης του δέκτη σχετικά με αυτήν την πηγή. Εγείρεται η ερώτηση περί της ύπαρξης 
πεδίων πρώτου και δευτέρου τύπου – τέλος της παρατηρήσεως. 
          Θα μελετούμε τα πειραματικά δεδομένα, γενικώς, στο γεωκεντρικό σύστημα συντεταγμένων 
ΓΣΣ και στο ηλιοκεντρικό ΗΣΣ. Το γεωκεντρικό σύστημα συντεταγμένων δεν περιστρέφεται ως 
προς τα «ακίνητα» άστρα. Στο ΓΣΣ η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Θα καθορίσουμε 
στο δοσμένο ΓΣΣ το πλάτος φ και το μήκος  θ των σημείων της γήινης επιφάνειας ως προς τους 
γεωγραφικούς πόλους της Γης με το συνηθισμένο τρόπο, αλλά οι μεσημβρινοί  θ=const  και οι 
παράλληλοι  φ=const δεν θα περιστρέφονται ως προς τα «ακίνητα» άστρα. Έστω  δύο δέκτες Α και 
Β  τοποθετούνται  πάνω στην επιφάνεια της Γης  και έχουν την χρονική στιγμή  t, στο σύστημα ΓΣΣ,  
πλάτη  φΑ(t)  και  φB(t), επίσης μήκη  θΑ(t) και  θB(t), αντίστοιχα. Για την οριστικότητα, εάν οι δέκτες 
είναι τοποθετημένοι σε διαφορετικούς περιστρεφόμενους γεωγραφικούς μεσημβρινούς, θα 
θεωρούμε ότι ο δέκτης Α είναι τοποθετημένος εμπρός του δέκτη Β ως προς την πορεία περιστροφής 
της Γης. Στο ΓΣΣ οι δέκτες περιστρέφονται γύρω από τον άξονα της Γης, μετατοπίζοντας κατά 
μήκος των ακίνητων παράλληλων φ=const. 
      Σύμφωνα με τα πειράματα [10,11,14], κατά την μετακίνηση του δέκτη επί της ακίνητης 
παράλληλης φ=const τα ιστογράμματά του μεταβάλλονται, αλλά ισχύουν οι εξής ισότητες, οι 
οποίες, στην ορολογία των πειραματιστών, εκφράζουν  το  εφφέ της τοπικής  αστρικής ώρας: 
  
                             GB(t+ δtST)GA(t)   όταν   φΑ(t)=φB(t)=const,                           (1) 
                                GB(t)GA(t)  όταν   θΑ(t)=θB(t),                                                   (2) 
                                      GA(t+ TST)GA(t),                                                                   (3) 
 
Εδώ TST  είναι το  αστρικό ημερονύχτιο (αστρική μέρα), δtST = tST,A-tST,B,  όπου  tST,A и tST,B  είναι η 
τοπική αστρική ώρα στα σημεία τοποθέτησης των δεκτών A  και  B, αντίστοιχα. Η αστρική μέρα 
TST  είναι ο χρόνος μιας ολόκληρης  περιστροφής της Γης στο ΓΣΣ γύρω απ’ τον άξονά της, μαζί και 
των δεκτών. Την χρονική στιγμή  t+ TST  ο δέκτης Α επιστρέφει στο ΓΣΣ στο ίδιο σημείο, που ήτανε 
στη χρονική στιγμή t. (Η κύκλος (3)  είναι συνέπεια της ισότητας (1), εάν τείνουμε το δtST  προς το  
TST.) Στο ΓΣΣ, όταν ο δέκτης είναι σταθερά τοποθετημένος πάνω στην επιφάνεια της Γης, οι 
παράμετροί του  m

dV  θα είναι οι αντίστοιχες παράμετροι  ,SPIN m
dV  της περιστροφικής (spinning) 

κίνησης γύρω από τον άξονα της Γης του σταθερού σημείου του δέκτη   
        
                                                           m

dV = ,SPIN m
dV ,                                                       (4) 

 
Με περίοδο  TST, προφανώς, επαναλαμβάνονται στο ΓΣΣ και οι κατευθύνσεις (επίσης και τα μεγέθη) 
των παραμέτρων της περιστροφικής κίνησης m

dV  των δεκτών ως προς τα «ακίνητα» άστρα. Η 

ταχύτητα Vd  και οι άρτιου βαθμού παράγωγοί της έχουν κατεύθυνση κατά μήκος της εφαπτομένης 
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της τοπικής παράλληλης στο σημείο εγκατάστασης του δέκτη. Η επιτάχυνση 1
dV  και οι παράγωγοι 

τής  ταχύτητας  Vd  περιττού  βαθμού  έχουν κατεύθυνση κατά μήκος της τοπικής κάθετης προς τον 
άξονα της Γης, αγόμενης από το σημείο εγκατάστασης του δέκτη. Γι’ αυτό το λόγο οι κατευθύνσεις 
των παραμέτρων m

dV  δεν μεταβάλλονται στο ΓΣΣ κατά μήκος των μεσημβρινών. Η τοπική αστρική 

ώρα  tST,A και  tST,B  μονοσήμαντα  χαρακτηρίζει την γωνία στροφής των δεκτών γύρω απ’ τον άξονά 
της Γης σχετικά με κάποια αρχική τους θέση  στο ΓΣΣ την χρονική στιγμή tST,A = tST,B=0. Η διαφορά 
δtST  αποτελεί το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο δέκτης  B έρχεται (στο ΓΣΣ) στο ίδιο σημείο, 
όπου πριν βρισκότανε ο δέκτης A τη στιγμή t. Γι’ αυτό το λόγο και δυνάμει της Παρατήρησης 1, οι 
ισότητες (1)-(3) σημαίνουν:  
           Ισχυρισμός 1. Υπάρχουν κάποια πεδία F, ο χαρακτήρας  της ολικής επιρροής των οποίων 
στα σημεία της γήινης επιφάνειας εξαρτούνται από την θέση του σημείου επίδρασης στο ΓΣΣ, όχι, 
όμως, από τον χρόνο (ισότητες (1) και (3)), και μεταβάλλεται στο ΓΣΣ κατά μήκος των ακίνητων 
παράλληλων και δεν μεταβάλλεται κατά μήκος των  γήινων μεσημβρινών (ισότητα (2)).  
     Τα εφέ (1) έως (3) μπορούν να εξηγηθούν, π.χ., με την ύπαρξη του ιδίου πεδίου της Γης πρώτου 
τύπου, μη περιστρεφόμενου στο ΓΣΣ, μεταβαλλόμενου στο ΓΣΣ κατά μήκος των παράλληλων και 
μη μεταβαλλόμενου κατά μήκος των μεσημβρινών της Γης. Τα εφέ (1) και (3) μπορούν να 
εξηγηθούν με την ύπαρξη εξωτερικού πεδίου  F2ext  δεύτερου τύπου,  οι ακτίνες του οποίου  L2ext  
είναι παράλληλες μεταξύ τους, ενώ το ίδιο το πεδίο είναι αμετάβλητο στα όρια της γήινης τροχιάς. 
Αυτό, δυνάμει της Παρατηρήσεως 3, οδηγεί στην επανάληψη του χαρακτήρα της επίδρασης του 
πεδίου F2ext  όταν επαναλαμβάνονται οι κατευθύνσεις και οι τιμές των παραμέτρων m

dV . Αντίστοιχα, 

δυνάμει της Παρατηρήσεως 3, το εφέ (2) μπορεί να προσκαλεστεί από το πεδίο F2S του Ήλιου 
δεύτερου τύπου, διότι κατά μήκος του γήινου μεσημβρινού, στην ουσία, δεν μεταβάλλονται οι 
κατευθύνσεις  των ηλιακών ακτινών και των παραμέτρων m

dV , και συνεπώς,  κατά μήκος του 

μεσημβρινού δεν μεταβάλλονται και οι γωνίες μεταξύ τους. Όπως βλέπουμε, εάν χρησιμοποιήσουμε 
μόνο τα εφέ της τοπικής  αστρικής ώρας, η ερμηνεία θα είναι πολυσήμαντη.  
      Αντίστοιχα του αφηγούμενου, το  εφέ της τοπικής  ηλιακής  ώρας επίσης είχε ανακαλυφθεί 
πειραματικά [14], και εκφράζεται μέσα από τρεις ισότητες (οι δέκτες Α  και  Β, όπως και πριν, 
βρίσκονται σταθερά τοποθετημένοι στην  επιφάνεια της Γης).  
 
                                          GB(t+ δtS)GA(t)  όταν  φΑ(t)=φB(t)=const,                (5) 
                                              GB(t)GA(t)  όταν   θΑ(t)=θB(t),                              (6)                       
                                                        GA(t+ TS)GA(t),                                           (7)      
 
Ο χρόνος  TST – αποτελεί το  ηλιακό ημερονύχτιο (ηλιακή μέρα), δtS = tS,A-tS,B,  όπου  tS,A  και  tS,B 
είναι η τοπική  ηλιακή  ώρα  στα σημεία των δεκτών Α  και  Β, αντίστοιχα. Με τον ίδιο τρόπο 
μπορούμε να προάγουμε τις έννοιες των εφέ της τοπικής σεληνιακής ώρας, της τοπικής πλανητικής 
ώρας κ.τ.λ. , αλλά αυτά τα εφέ δεν ερευνήθηκαν πειραματικά από την ομάδα Σνολ. Εφόσον στα εφέ 
(5), (7) φιγουράρει η ηλιακή ώρα, αυτά σαφές είναι  συνδεμένα με τις επιδράσεις του Ηλίου. Η 
ηλιακή ημέρα TST είναι ο χρόνος, κατά τον οποίο επαναλαμβάνονται τα άνω κορυφώματα του 
Ήλιου. Λόγω της κίνησης της Γης επί της τροχιάς της, κατά την διάρκεια της ημέρας, η κατεύθυνση 
Γη-Ήλιος λίγο αλλάζει – περίπου κατά μία μοίρα ανά ημέρα. Γι’ αυτό το λόγο η ηλιακή ημέρα είναι 
4 λεπτά μεγαλύτερη της αστρικής ημέρας. Οι παράμετροι m

dV  κίνησης του δέκτη ως προς τον Ήλιο, 

ήτοι, στο ηλιοκεντρικό σύστημα συντεταγμένων (ΗΣΣ), αποτελούνται από την περιστροφή του 
δέκτη ως προς τον άξονα της Γης και από την κίνησή του μαζί με την Γη   πάνω στην τροχιά της. 
Επομένως, στο ΗΣΣ 
 
                                                     m

dV = ,SPIN m
dV + ,ORB m

dV ,                                          (8) 

Όπου ,ORB m
dV είναι οι παράμετροι  της τροχιακής κίνησης του δέκτη και της Γης, ταυτόχρονα. Παρ’ 

όλο που οι τύποι (1)-(3) και (5)-(7) συμπίπτουν, η φυσική τους έννοια σημαντικά διαφέρει.   
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Προφανώς, με την πάροδο του χρόνου δεν αλλάζει ο προσανατολισμός των παραμέτρων ,ORB m
dV  ως 

προς την ηλιακή ακτίνα LS, διερχόμενης δια του δέκτη6 . Μετά από μια ηλιακή ημέρα TS , με υψηλή 
ακρίβεια επαναλαμβάνεται  ο προσανατολισμός των παραμέτρων ,SPIN m

dV ως προς την ηλιακή ακτίνα 

LS . Η επανάληψη τού εν λόγω προσανατολισμού θα ήταν απολύτως ακριβή, εάν στη διάρκεια του 
χρόνου  TS   δεν μεταβάλλονταν  ούτε κατ’ ελάχιστον η γωνία κλίσης του γήινου άξονα ως προς την  
ακτίνα LS. Επειδή όμως μεταβάλλεται λίγο η γωνία κλίσης περίπου κατά μέσο όρο σε ένα τέταρτο 
της μοίρας ημερησίως, η επανάληψη του εν λόγω προσανατολισμού δεν είναι απολύτως ακριβής. 
Αντίστοιχα, οι ομώνυμες παράμετροι της περιστροφικής κίνησης του δέκτη Β την  χρονική στιγμή 
t+ δtS  και του δέκτη Α την  στιγμή t έχουν, στην ουσία, ίδιο προσανατολισμό ως προς την ακτίνα LS. 
Γι’ αυτό το λόγο και δυνάμει της Παρατήρησης 3, τα εφέ (5) και (7), μπορούν να εξηγηθούν με την 
ύπαρξη του ηλιακού πεδίου F2S δεύτερου τύπου, σχεδόν ή ακριβώς κυλινδρικά συμμετρικού ως 
προς τον άξονα της τροχιάς της Γης και σχεδόν ή ακριβώς κάθετου του επίπεδου της γήινης τροχιάς. 
Εάν τέτοιο πεδίο F2S  υπάρχει, τότε ο χαρακτήρας  της επίδρασής του θα πρέπει σχεδόν ή ακριβώς 
να επαναλαμβάνεται σε κάθε επανάληψη του προσανατολισμού των παραμέτρων ,SPIN m

dV ως προς 

την ακτίνα LS. Αυτό και παρατηρείται σύμφωνα με τα εφέ  (5) και (7). Τα ίδια εφέ μπορούν να 
εξηγηθούν, π.χ., με τις επαναλήψεις τις συνολικής επίδρασης των πεδίων της Γης και του Ηλίου 
λόγω επανάληψης των γωνιών μεταξύ της ηλιακής ακτίνας LS και ακτίνας LE του  πεδίου της Γης, 
εισερχόμενου από το κέντρο της Γης είτε από τον άξονά της. Όπως βλέπουμε, και εδώ η ερμηνεία 
είναι πολυσήμαντη, εάν χρησιμοποιούμε μόνο τα εφέ της τοπικής ηλιακής ώρας.  
      Η ύπαρξη ποίων πεδίων μπορεί να αποκαλυφθεί μονοσήμαντα;  Για την απάντηση σε αυτό το 
ερώτημα θα χρησιμοποιήσουμε άλλα πειράματα. Αποφασιστική σημασία για την απάντηση σε 
αυτήν την ερώτηση έχουν τα πειράματα με το κατευθυντήρα (κολλημάτορ). Η θεωρητική ανάλυση 
των πειραμάτων με τα κολλημάτορ προλέγει πολλά απ’ τα εφέ (1)-(3), (5)-(7), όπως και τα 
αποτελέσματα άλλων πειραμάτων. Στην βάση της εξέτασης βρίσκεται ο εντοπισμός και 
υπολογισμός των σημαντικών διαφορών της φυσικής έννοιας των πειραματικών αποτελεσμάτων με 
τη βοήθεια δεκτών διαφόρου τύπου.  
3. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ  ΡΟΛΟΣ  ΤΩΝ  ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ  ΔΕΚΤΩΝ ΤΟΥ  ΣΝΟΛ. Τα εφέ της τοπικής 
ώρας (1)-(3), (5)-(7) πειραματικά επιβεβαιώθηκαν βάσει της καταγραφής των ιστογραμμάτων για 
τις διεργασίες διάφορης φύσεως. Έτσι, υπάρχει μια παραλλαγή του ανιχνευτή Σνολ Dα, όπου ο 
κατασκευασμένου για την καταγραφή των ιστογραμμάτων του αριθμού των α-σωματιδίων, 
εκπεμπόμενων από τη συμπαγή ραδιενεργή  πηγή του Πλουτώνιου 239 (239Pu). Στην δεύτερη 
εκδοχή του δέκτη Dnoise, ο δέκτης είναι κατασκευασμένος για την καταγραφή  ιστογραμμάτων των 
θορύβων στους ημιαγωγούς. Θα ‘λεγε κανείς, δεν έχει σημασία ποια διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί, 
αφού οι διαδικασίες διαφορετικής φυσικής φύσης έχουν συγχρόνως παρόμοια ιστογράμματα (βλ. 
Εισαγωγή). Γι’ αυτό το λόγο η ομάδα του Σνολ δεν κάνει διάκριση μεταξύ της φυσικής έννοιας των 
πειραματικών αποτελεσμάτων, συνεπαγόμενων από την χρήσει των δεκτών Dα και των δεκτών 
Dnoise. Και όμως, στην πράξη, η διαφορά είναι σημαντική. Χωρίς την κατανόηση αυτής της 
διαφοράς, είναι αδύνατη η σωστή αντίληψη μιας σειράς σημαντικών πειραματικών αποτελεσμάτων 
της ομάδας του Σνολ. Παρακάτω αναλύεται  αυτή η διαφορά.  
     Οι παράμετροι κίνησης mV  των α-σωματιδίων εκπεμπόμενων προς διάφορες κατευθύνσεις, είναι 

διαφορετικά προσανατολισμένοι στο χώρο, και επομένως πάνω σ’ αυτούς διαφορετικά θα πρέπει να 
επιδρούν τα πεδία δευτέρου τύπου. Στην περίπτωση ύπαρξης πεδίων F2 τα ιστογράμματα των α-
σωματιδίων, εκπεμπόμενων προς διάφορες κατευθύνσεις, θα πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους, 
δηλαδή στο επίπεδο των μακροσκοπικών διακυμάνσεων αφήνεται η εντύπωση της ανισοτροπίας του 
χώρου. Το αναφερόμενο φαινόμενο πραγματικά παρατηρείται στα πειράματα με τα κολλιμάτορ τα 
οποία αποκόπτουν μια στενή δέσμη κατευθύνσεων των α-σωματιδίων [13,14]. Από τα 
αποτελέσματα όλων των πειραμάτων με τα κολλιμάτορ ο κ. Σνολ καταλήγει στην άποψη: «τα 
σχήματα των ιστογραμμάτων εξαρτώνται από την κατεύθυνση των α-σωματιδίων ως προς 
συγκεκριμένο σημείο της ουράνιας σφαίρας» [14]. 
                                            
6 Με ακρίβεια της απόκλισης από την κυκλοτερή τροχιά.   
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     Θεωρητικά, ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου F2 δευτέρου τύπου θα πρέπει να εξαρτάται 
από τις γωνίες ,

m
d a  μεταξύ των διανυσμάτων ,

m
d aV  και της ακτίνας L2, επί της οποίας εισέρχεται στο 

δέκτη η επίδραση του πεδίου F2. Και όμως, τα σημεία του ισημερινού της Γης περιστρέφονται γύρω 
από τον άξονα της με γραμμική ταχύτητα VEQV=0,465 km/sec. Η μέση ταχύτητα κινήσεως της Γης 
πάνω στην τροχιά εκτιμείται  VORB=29,765 km/sec. Η μέση κινητική ενέργεια των α-σωματιδίων 
του Πλουτώνιου 239, είναι 5,15 Мev, που αντιστοιχεί στην ταχύτητα των α-σωματιδίων Vα=15760 
km/sec . Όπως βλέπουμε οι ταχύτητες VEQV και  VORB  είναι μηδαμινές σε σχέση με την ταχύτητα 
Vα. Η πράξη της ακτινοβολίας των α-σωματιδίων είναι τόσο βραχέα (ελάχιστο μέρος του 
δευτερολέπτου), που για την επιτάχυνση και  τα παράγωγα της επιτάχυνσης η αναλογίες δεν είναι 
πλέον υπέρ αυτών των κινήσεων της Γης. Γι’ αυτό το λόγο, ο χαρακτήρας της επιδράσεως των 
πεδίων  δεύτερου τύπου F2 πάνω στο δέκτη Dα , δεν εξαρτάται  από τους παραμέτρους ,SPIN m

dV  

και ,ORB m
dV .  Ο χαρακτήρας  αυτός εξαρτάται  μόνο  από το πεδίο  F2  και από τις κατευθύνσεις 

εκπομπής των α-σωματιδίων ως προς την ακτίνα L2. Στο δέκτη-κολλιμάτορ DαK όλοι οι 
παράμετροι κινήσεως m

V  των α-σωματιδίων κατευθύνονται κατά μήκος του κολλιμάτορ.  

Επομένως, πρώτον, οι δέκτες  DαK , στην ουσία, είναι ακατάλληλοι για την μελέτη της επιρροής των 
κατευθύνσεων και τιμών των παραμέτρων ,SPIN m

dV και ,ORB m
dV  πάνω στο σχήμα των ιστογραμμάτων. 

Δεύτερον, ο δέκτης-κολλιμάτορ DαK αποτελεί ιδιαίτερα κατάλληλο μέσον εντοπισμού των  πεδίων  

δεύτερου τύπου και της μελέτης της εξάρτησης του χαρακτήρα επιρροών τους από τις γωνίες μεταξύ  
των παραμέτρων  κίνησης  και της ακτίνας L2. Το γενικό σχέδιο πειραμάτων για τον εντοπισμό των  
πεδίων F2 είναι απλό: ο δέκτης-κολλιμάτορ  DαK  με οποιοδήποτε   τρόπο, όμως περιοδικά στο 
χρόνο, αλλάζει την κατεύθυνσή του ως προς την ακτίνα L2. Τότε, σε κάθε επανάληψη του 
προσανατολισμού του δέκτη DαK σχετικά με την ακτίνα  L2 πρέπει να παρατηρείται η επανάληψη  
του χαρακτήρα επίδρασης του πεδίου F2 , δηλαδή η επανάληψη της ομοιότητας των ιστογραμμάτων. 
Επ’ αυτού, δεν έχει σημασία, εάν είναι ο δέκτης-κολλιμάτορ σταθερά τοποθετημένος ως προς το 
επίπεδο του τοπικού ορίζοντα (ΕΤΟ) και περιοδικά αλλάζει την κατεύθυνσή του λόγω περιστροφής 
της Γης, είτε ο πειραματιστής αλλάζει την κατεύθυνση του κολλιμάτορ. Για να διευκρινισθεί η 
κατεύθυνση των ακτινών L2ext  του πεδίου  F2ext , πρέπει το κολλιμάτορ  DαK  περιοδικά να 
περιγράφει κυκλικό κώνο με κάποιο άξονα του κώνου ΟK  και  κάποια σταθερή γωνία γK μεταξύ του 
άξονα και τη γενέτειρα του κώνου. Με την προσέγγιση της κατεύθυνσης του άξονα  ΟK  προς την 
άγνωστη κατεύθυνση των ακτινών L2ext, η κορυφή γύρω απ’ το σημείο δt= T βαθμιαία θα 
εξαφανίζεται μέχρι την πλήρους εξαφάνιση εντελώς, όταν οι  κατευθύνσεις του άξονα  oK  και των 
ακτινών  L2ext  θα ταυτισθούν. Πράγματι, όταν έχουμε ΟK  // L2ext, τότε η γωνία μεταξύ των ακτινών 
L2ext και  του  κολλιμάτορ  δεν μεταβάλλεται κατά την  περιστροφή  του τελευταίου επί του 
κυκλικού κώνου. Γι’ αυτό είναι σταθερά  ίδιος ως προς το χρόνο ο χαρακτήρας επίδρασης του 
πεδίου F2ext πάνω στα α-σωματίδια του κολλιμάτορ. Τότε, σύμφωνα με την  Παρατήρηση 2, η οξεία 
κορυφή της ομοιότητας εξαφανίζεται. Τα ζητούμενα πειράματα με τα περιστρεφόμενα κολλημάτορ 
είχαν πραγματοποιηθεί [13]. Λόγω του ότι οι αποκάλυπτες  παραπάνω  ιδιαιτερότητες τού ρόλου 
των δεκτών DαK  ήταν άγνωστες, δεν ήταν κατανοητό τι πρέπει να κάνουνε με τα κολλιμάτορ και 
πώς να κατανοούνται τα αποτελέσματα των πειραμάτων με τα περιστρεφόμενα κολλημάτορ. Ως 
συνέπεια, πρώτον, δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία στα πειράματα με τα περιστρεφόμενα 
κολλημάτορ. Συνεπώς, τα πειράματα αυτά μείνανε  άκρως  ανεπαρκείς. Δεύτερον, τα αποτελέσματα 
των πειραμάτων προκάλεσαν στους πειραματιστές κάποια  αμηχανία  [13]: «Αν και τα προκύπτων 
αποτελέσματα είναι πολύ σαφές, προκαλούν φυσιολογική απορία …Η εξήγηση αυτών των 
φαινομένων, ενδεχομένως, απαιτεί την αλλαγή της γενικής φυσικής αντίληψης».  Η απορία προέκυψε 
από τον εντοπισμό στην εργασία [13] της εξάρτησης του σχήματος των ιστογραμμάτων από την 
κατεύθυνση του κολλημάτορ. Τρίτον, οι αυτουργοί του πειράματος ήρθαν στο μονοσήμαντο βασικό 
συμπέρασμα του άρθρου [13], ότι η αναφερόμενη γωνιακή εξάρτηση «δείχνει την οξύ ανισοτροπία 
του χώρου».  Τέταρτον, δεν ερευνήθηκε, χρήσει των  πειραματικών αποτελεσμάτων  με τους δέκτες 
Dα, η εξάρτηση του χαρακτήρα επίδρασης και του σχήματος των ιστογραμμάτων από τις 
κατευθύνσεις των παραμέτρων κίνησης του αντικείμενου επιρροής.   
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     Η σύγχυση επιλύεται αν λάβουμε υπ’ όψη την γωνιακή εξάρτηση των επιδράσεων των πεδίων 
δεύτερου τύπου στα κινητά α-σωματίδια. Την ύπαρξη αυτών των πεδίων μπορούν να αποκαλύψουν, 
ακριβώς,  τα πειράματα με τα περιστρεφόμενα κολλημάτορ. Προφανώς, η κάθε γωνιακή εξάρτηση 
δεν είναι ισότιμη με την ανισοτροπία του χώρου. Γι’ αυτό, το ζήτημα της ανισοτροπίας απαιτεί 
περαιτέρω μελέτη. Εάν ο Σ.Ε. Σνολ έχει δίκαιο, ότι οι μεταβολές του σχήματος των ιστογραμμάτων 
προκαλούνται από τις  διακυμάνσεις των ιδιοτήτων του χωροχρόνου [14], τότε, μάλλον, η υπόθεση 
έχει ως εξής: Τα πεδία δεύτερου τύπου προκαλούν τις διακυμάνσεις των ιδιοτήτων του χωροχρόνου, 
ο χώρος είναι ισότροπος, ενώ οι διακυμάνσεις του χώρου είναι ανισότροπες (πιο σωστά, 
εξαρτούνται από τις γωνίες μεταξύ κατευθύνσεων στο χώρο και της ακτίνας του πεδίου δεύτερου 
τύπου). Εξ άλλου, με τη συγκυρία, τα πειράματα, εκτελούμενα με τη βοήθεια των  περιστρεφόμενων 
κολλημάτορ [13], συμπίπτουν με την ειδική εκδοχή τού άνω αναφερόμενου γενικού σχεδίου 
πειραμάτων για την εντόπιση των πεδίων  F2 , με τις εξής ειδικές παραμέτρους του πειράματος: α) 
το κολλιμάτορ διαγράφει κυκλικό κώνο, β) ο άξονας ΟK  είναι παράλληλος του άξονα περιστροφής 
της Γης, γ) γK =90º (δηλαδή το κολλιμάτορ  περιστρέφεται στο επίπεδο της τοπικής παράλληλης 
φ=const), δ) T= TST /4, TST /3, TST /2, TST . Τα δεδομένα πειράματα είναι κατάλληλα για την εντόπιση 
των πεδίων  δεύτερου τύπου του Ήλιου, της Γης και των πηγών, εξωτερικών ως προς το ηλιακό 
σύστημα (βλέπε παρακάτω). Τα πειράματα που θα στόχευαν στο προσδιορισμό των κατευθύνσεων 
των ακτινών του εξωτερικού πεδίου F2, δεν είχαν πραγματοποιηθεί.   
    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4 περί της τεχνολογίας των πειραμάτων. Όπως δείξανε τα τελευταία 
πειράματα [11], η επίδραση των πεδίων πρώτου τύπου πάνω στο δέκτη αισθητά μεταβάλλεται με 
την παραμικρή μετατόπιση του δέκτη. Ο δέκτης DαK  αποκόπτει μια στενή δέσμη των α-σωματιδίων. 
Ενδεχομένως, κατ’ αναλογία, η επίδραση των πεδίων δευτέρου τύπου  αισθητά μεταβάλλεται με την 
παραμικρή μεταβολή του προσανατολισμού του δέκτη DαK σχετικά με την ακτίνα L, που 
πειραματικά δεν μελετήθηκε. Θα ήταν επιθυμητό να μελετηθούν τα περιθώρια των αποκλίσεων 
προσανατολισμού. Φαίνεται, τα  περιθώρια θα αποδειχθούν αυστηρά. Επομένως, στις πειραματικές 
εργασίες πρέπει να ελέγχονται οι αποκλίσεις  των προσανατολισμών από τις δοσμένες παραμέτρους  
και να κρατούνται στα επιτρεπτά όρια. Αλλιώς τα πειράματα μπορούν να χάσουν την φυσική τους 
έννοια. Τα περιθώρια πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερα για τους δέκτες-πλάκες 
(ελασματοειδείς δέκτες) DαP, στους οποίους η σημειακή ραδιενεργή πηγή εφάπτεται σχεδόν 
κολλητά  με την πλάκα  P, που καταγράφει τα α-σωματίδια, έτσι ώστε στην ουσία καταγράφονται 
τα μισά εξ αυτών. Τότε καταγράφονται ταυτόχρονα τα α-σωματίδια αμέσως από διάφορες 
κατευθύνσεις εκπομπής. Αυτό ισοδυναμεί με την ολοκληρωτική λήψη των α-σωματιδίων 
ταυτόχρονα από πολλούς δέκτες-κολλιμάτορ DαK, διάφορων προσανατολισμών. Επομένως, κατά 
την περιστροφή της πλάκας μερικές μοίρες, αλλάζει μόνο το ανάλογο μικρό μέρος κατευθύνσεων 
των α-σωματιδίων, καταλαμβανόμενων από την πλάκα, και αυτό οδηγεί στην αύξηση των εν λόγω 
περιθωρίων. Η κεντρική κατεύθυνση σύλληψης των α-σωματιδίων συμπίπτει με την κάθετη προς 
την πλάκα. Κατά το συλλογισμό περί της συμμετρίας, το διάγραμμά κατευθυνότητας του δέκτη DαP 
είναι συμμετρικό ως προς την εν λόγω κάθετη.  Γι’ αυτό το λόγο η κατεύθυνση της κάθετης αυτής 
χαρακτηρίζει την κατευθυνότητα και τον προσανατολισμό στον χώρο του δέκτη DαP. Στα πειράματα 
η πλάκα P πάντα εδραιωνότανε σχετικά με  το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα (ΕΤΟ) , και, επομένως, 
περιστρεφότανε γύρω από τον άξονα της Γης μαζί με την ΕΤΟ και τις παραμέτρους ,SPIN m

dV . 

Επομένως, κατά την περιοδική περιστροφή της Γης πάντα συγχρόνως και ομοίως  αλλάζανε οι 
διαστημικοί προσανατολισμοί των δεκτών DαP,  ΕΤΟ και παραμέτρων  ,SPIN m

dV . Αρχικά τα εφέ 

της τοπικής ώρας (1)-(3), (5)-(7) εντοπίστηκαν  με τους ελασματοειδείς δέκτες  DαP και κατόπιν 
επιβεβαιώθηκαν με τους δέκτες Dnoise  - τέλος της Παρατηρήσεως. 
       4. Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  F2 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ  ΤΥΠΟΥ. Έστω  F2ext  είναι κάποιο πεδίο δεύτερου τύπου, εξωτερικό ως προς το 
ηλιακό σύστημα, οι ακτίνες του οποίου  L2ext , όσο και το ίδιο πεδίο  F2ext , δεν μεταβάλλονται στα 
πλαίσια του ηλιακού συστήματος στη διάρκεια  του πειράματος. Πώς να εντοπίσουμε αυτό το πεδίο 
F2ext και να  προσδιορίσουμε την κατεύθυνση των ακτινών; Σύμφωνα με το αναφερόμενο γενικό 
σχέδιο, χρειάζεται με οποιοδήποτε τρόπο όμως περιοδικά στο χρόνο, με οποιαδήποτε, αλλά 
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καθορισμένη περίοδο T, να αλλάζουμε την κατεύθυνση του κολλιμάτορ  DαK  ως προς τα «ακίνητα» 
άστρα. Τότε με περίοδο T  θα επαναλαμβάνεται ο προσανατολισμός του κολλιμάτορ  (και των 
παραμέτρων m

V κίνησης των α-σωματιδίων) ως προς την άγνωστη, αλλά σταθερή κατεύθυνση των 

ακτινών L2ext  και θα δημιουργείται μια ομοιότητα των ιστογραμμάτων GK(t) του δέκτη  DαK, 
διαχωρισμένων  με χρονική διάσταση  T , δηλαδή θα τηρείται  με  ευκρινή οξεία κορυφή ως προς τη 
παράμετρο  δt*  η ισότητα 
 
                                                   GK(t+ T)GK(t)                                         (9) 
 

 
Η τελευταία  ομοιότητα θα είναι μια ένδειξη της ύπαρξης του πεδίου F2ext. Θα ήταν χρήσιμο να 
προσδιοριστεί και η σχετική δύναμη του πεδίου F2ext , από το μέγιστο  της πιθανότητας εμφάνισης 
ομοίων ιστογραμμάτων. Για να διευκρινισθεί η κατεύθυνση των ακτινών L2ext, πρέπει το κολλιμάτορ  
DαK περιοδικά να περιγράφει κυκλικό κώνο με κάποιο άξονα του κώνου  ΟK  και  κάποια σταθερή 
γωνία γK μεταξύ του άξονα και τη γενέτειρα του κώνου. Με την προσέγγιση της κατεύθυνσης του 
άξονα  ΟK  προς την άγνωστη κατεύθυνση των ακτινών  L2ext , η κορυφή γύρω από το σημείο  δt*=T  
βαθμιαία θα εξαφανίζεται μέχρι πλήρους εξαφάνιση εντελώς, όταν οι  κατευθύνσεις του άξονα  ΟK  
και των ακτινών  L2ext   θα ταυτισθούν. Πράγματι, όταν ΟK  // L2ext,  η γωνία μεταξύ των ακτινών 
L2ext  και  του  κολλιμάτορ  δεν μεταβάλλεται κατά την  περιστροφή  του τελευταίου επί του 
κυκλικού κώνου. Γι’ αυτό είναι σταθερά ίδιος ως προς το χρόνο ο χαρακτήρας επίδρασης του πεδίου  
F2ext πάνω στα α-σωματίδια του  κολλιμάτορ.  Τότε η οξεία κορυφή της ομοιότητας εξαφανίζεται 
(βλ. Παρατήρηση 2). Το ζητούμενο πείραμα είχε πραγματοποιηθεί με τις εξής παραμέτρους: α) το 
κολλιμάτορ  διέγραφε κυκλικό κώνο,  β) ο άξονας ΟK  κατευθυνότανε προς τον Πολικό αστέρα, γ)  
γK =90º (δηλαδή το κολλιμάτορ  περιστρεφότανε στο επίπεδο της τοπικής παράλληλης φ=const), δ) 
T= TST /4, TST /3, TST /2, TST . Επί όλων των αναφερόμενων περιόδων είχε εντοπιστεί [13]  η έκδηλη 
οξεία κορυφή της ομοιότητας των ιστογραμμάτων (9) ως προς το  δt*. Επομένως, το πεδίο  F2ext 
υπάρχει7. Λαμβάνοντας υπ’ όψη το αναπτυσσόμενο εδώ φυσικό  μοντέλο,  θα ήταν χρήσιμο να 
εκτιμηθεί η δύναμη  και η κατεύθυνση των ακτινών του πεδίου F2ext, εξακριβώνοντας πρώτα απ’ 
όλα , αν άγεται το πεδίο αυτό από το επίπεδο του Γαλαξία μας, είτε από πηγή εξωτερική ως προς 
αυτό. Τα πεδία F2ext μπορούν να βρεθούν πολλά8. Μπορούμε να περιμένουμε ένα ενδιαφέρον και 
πλούσιο σε περιεχόμενο αποτέλεσμα των ερευνών. 
     Τους δέκτες  Α και  Β, που αναφέρονται στις ισότητες 1)-(3), (5)-(6), θα τους παριστάνουμε ως 
DαPA  και  DαPB, αντίστοιχα, εάν αυτοί είναι ελασματοειδείς δέκτες DαP. Τους θορυβοποιούς δέκτες 
Dnoise θα τους παριστάνουμε ως DnoiseA και DnoiseB. Η ύπαρξη των πεδίων F2ext εξηγεί τα εφέ (1) 
και (3), στα πειράματα με τους δέκτες DαP, διότι ανά χρονικό διάστημα TST επαναλαμβάνεται ο 
προσανατολισμός του δέκτη  DαPA ως προς την ακτίνα L2ext, ενώ ο προσανατολισμός του δέκτη  DαPB 
ως προς την ακτίνα L2ext   την  στιγμή  t+ δtST  επαναλαμβάνει τον προσανατολισμό του δέκτη   DαPA, 
που εκείνος είχε τη στιγμή t (βλ. Παρατήρηση 4 και μέρος της 3). Εάν δεν παραμελήσουμε την 
τροχιακή κίνηση η ύπαρξη του πεδίου  F2ext  δεν μπορεί να εξηγήσει τα εφφέ (1) και (3) στα 
πειράματα με τους δέκτες θορύβου Dnoise, διότι δυνάμει της σχέσης (8), δεν παρατηρούνται ανά 
χρονικά διαστήματα δtST και TST οι αντίστοιχες επαναλήψεις  των κατευθύνσεων των παραμέτρων 

m
dV  των  δεκτών ως προς την ακτίνα  λόγω  της τροχιακής κίνησης της Γης9. Δηλαδή, ίσως τα εφέ 

των (1) και (3) στους δέκτες θορύβου προκαλούνται από κάποιο άλλο πεδίο. Έτσι ο συνδυασμός 

                                            
7 Μετά από χρόνο  TST ο δέκτης στο ΓΣΣ επιστρέφει στο ίδιο σημείο. Γι’ αυτό το λόγο, εάν T= TST , η ομοιότητα των 
ιστογραμμάτων (7) προκαλείται και από το πεδίο πρώτου τύπου της Γης (βλ. κάτωθι). Όταν T = TST /4, TST /3, το 
μοναδικό που επαναλαμβάνεται  μετά από περίοδο T  είναι ο προσανατολισμός  του κολλιμάτορ  ως προς τους 
«ακίνητους» αστέρες και των ακτινών  L2ext. Επομένως επί των  T= TST /4, TST /3 η ομοιότητα των ιστογραμμάτων (7) 
μονοσήμαντα εμφανίζεται λόγω της ύπαρξης του πεδίου F2ext, όπου και βρίσκεται η έννοια των πειραμάτων με T= TST 
/4, TST /3. 
8 Τυπικά κατά το ημερονύχτιο και οι ακτίνες  από τους απόμακρους πλανήτες στην ουσία δεν αλλάζουν την κατεύθυνση 
σε σχέση  με τους «ακίνητους» αστέρες.  
9 Εάν δεν παραμελείτε η τροχιακή κίνηση. 
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της χρήσης διαφόρων ειδών δεκτών, επιτρέπει τον εντοπισμό διαφόρων πεδίων. Στην 
καθορισμένη χρονική στιγμή  t, η κατεύθυνση κάθε παραμέτρου m

dV  δεν μεταβάλλεται κατά το 

μήκος του μεσημβρινού. Γι’ αυτό το λόγω το πεδίο F2ext αναμένεται να προκαλεί συγχρονισμό ως 
προς το μεσημβρινό (2) στα πειράματα με  τους δέκτες θορύβου Dnoise. Και όντως αυτό 
επιβεβαιώνεται  πειραματικά.  
    Αντίστοιχα του προηγουμένου, για να εντοπίσουμε το πεδίο  F2S δευτέρου τύπου του Ήλιου, 
πρέπει περιοδικά με οποιαδήποτε, αλλά καθορισμένη περίοδο T, να αλλάζουμε την κατεύθυνση του 
κολλιμάτορ  DαK  ως προς την ηλιακή ακτίνα LS, διερχόμενη δια μέσου του δέκτη DαK. Στην πράξη 
όμως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το προηγούμενο πείραμα. Έτσι στα T= TST /4 το 
κολλιμάτορ περιστρέφεται στο  επίπεδο του τοπικού ορίζοντα (επομένως και στο επίπεδο του 
ουράνιου  ισημερινού) με τετραπλή γωνιώδης ταχύτητα γήινης περιστροφής. Οπότε το κολλιμάτορ 
σχεδόν ακριβώς επαναλαμβάνει τον προσανατολισμό του ως προς την ακτίνα LS  μετά από το 
τέταρτον του ηλιακού ημερονύχτιου TS. Στο πείραμα όντως είχε εντοπιστεί [13] η ομοιότητα των 
ιστογραμμάτων  GK(t+ TS / 4)  και  GK(t): 
 
                                                  GK(t+ TS / 4)GK(t).                                      (10) 
       
Μετά το χρονικό διάστημα  TS / 4  δεν επαναλαμβάνεται τίποτα άλλο εκτός από τις  γωνίες  m

  

μεταξύ των παραμέτρων m
V  κίνησης των α-σωματιδίων και της ηλιακής ακτίνας.  Επομένως το  

εφέ (10) είναι αποτέλεσμα επίδρασης του ηλιακού πεδίου και συνάμα του πεδίου F2S δευτέρου 
τύπου, διότι η επίδρασή του εξαρτάται απ’ την αναφερόμενη γωνία. Το ίδιο πιστοποίησαν τα 
πειράματα κατά την επανάληψη τής εν λόγω γωνίας μετά από χρονικά διαστήματα  TS /3, TS /2, TS. 
Επομένως υπάρχουν πεδία δευτέρου τύπου του Ήλιου και δραστήριοι παράμετροι κίνησης. Ποιοι   
παράμετροι  είναι δραστήριοι δεν είχε  προσδιορισθεί πειραματικά. Μετά από 529600 min , δηλαδή 
μετά από ακέραιο αριθμό ηλιακών ημερών πλησιέστερων στο αστρικό έτος (sidereal year)  
TSID=525969 min, επαναλαμβάνεται ο προσανατολισμός των δεκτών  DαP και DαK  ως προς την 
κατεύθυνση προς τον Ήλιο και επίσης αναμένεται μια  ομοιότητα των ιστογραμμάτων. Τα εν λόγω 
πειράματα είχαν πραγματοποιηθεί με τους  ελασματοειδείς δέκτες  DαP που έδειξαν την ύπαρξη  
αυτών των εφέ [7], και ακόμη μια φορά επιβεβαίωσαν την ύπαρξη των πεδίων F2S. Εκτός τούτου η 
ομοιότητα των ιστογραμμάτων μετά από 529600 min  είχε καταγραφεί με ακρίβεια ενός λεπτού. 
Στην  περίπτωση φΑ(t)=φB(t)=const  ο προσανατολισμός του δέκτη  DαPB  ως προς την ακτίνα LS  στο 
χρόνο  t+ δtS  επαναλαμβάνει το  προσανατολισμό του δέκτη  DαPA  στο χρόνο t. Γι’ αυτό η ύπαρξη 
του πεδίου  F2S  δευτέρου τύπου του Ήλιου πρέπει να οδηγεί στα εφέ των (5) και (7) μέσα απ’ 
τα πειράματα  με τους δέκτες DαP, αλλά μόνο υπό τους όρους ότι, το πεδίο F2S ακριβώς ή σχεδόν 
ακριβώς, είναι κυλινδρικά συμμετρικό ως προς τον άξονα της γήινης τροχιάς, τουλάχιστο στην 
επίπεδη της τροχιάς10 . Ο τελευταίος όρος πράγματι τηρείται, διότι τα εφέ των (5) και (7), στην 
πραγματικότητα, παρατηρούνται  στα πειράματα  με τους δέκτες DαP. Γιατί τηρείται αυτός ο όρος ; 
Το θέμα είναι, ότι το πείραμα επιβεβαίωσε (βλ. παρακάτω) την   κυλινδρική συμμετρία του πεδίου 
δευτέρου τύπου της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής της. Αντίστοιχα το πεδίο  F2S  του Ήλιου 
πρέπει να είναι συμμετρικά κυλινδρικό ως προς τον άξονα περιστροφής του Ήλιου. Ο άξονας 
περιστροφής του Ήλιου είναι σχεδόν κάθετος στο επίπεδο της γήινης τροχιάς. Αυτό φέρνει μια πολύ 
μικρή απόκλιση του πεδίου F2S από την κυλινδρική συμμετρία ως προς τον άξονα της γήινης 
τροχιάς. Ευκολότερα μπορούμε να ερευνήσουμε το πεδίο δευτέρου τύπου στο παράδειγμα της Γης 
για την οποία  τα πειράματα είναι πιο ευπρόσιτα (βλ. παρακάτω). Το πεδίο  F2S  προκαλεί όλα τα 
εφέ των (5)-(7) στα πειράματα με τους δέκτες θορύβου. Πράγματι, οι ακτίνες αγόμενες από κάθε 
σημείο του Ήλιου, στην ουσία, είναι  παράλληλες στα όρια της Γης (με ακρίβεια μέχρι πέντε 
χιλιοστά της μοίρας). Οι ομώνυμες παράμετροι  m

dV = ,SPIN m
dV + ,ORB m

dV  των σταθερά τοποθετημένων 

                                            
10 Αφού ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου  F2S  δεν εξαρτάται  μόνο από τους αναφερόμενους προσανατολισμούς 
, αλλά και απ’ το ίδιο το πεδίο  F2S. Εάν το πεδίο  F2S δεν κατέχει την εν λόγο συμμετρία, τότε αυτό μεταβάλλεται κατά  
μήκος της τροχιάς και αυτό εμποδίζει την εμφάνιση των εφέ (5), (7).  
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στην επιφάνεια της Γης δεκτών, είναι επίσης μεταξύ τους παράλληλες  κατά μήκος κάθε ακίνητου 
μεσημβρινού θ=const  και  αλλάζουν την κατεύθυνσή τους με τη μετατόπιση  από ένα ακίνητο 
μεσημβρινό σε έναν άλλο. Γι’ αυτό ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου  F2S  πάνω στους δέκτες  
Dnoise υποδηλώνει  συγχρονισμό ως προς το μεσημβρινό  (6) και μεταβάλλεται κατά την μετατόπιση 
από ένα μεσημβρινό σε άλλο. Σε κάθε σημείο έκαστου ακίνητου μεσημβρινού, στη διάρκεια της 
ηλιακής ημέρας, ο προσανατολισμός των παραμέτρων m

dV  ως προς  τις ηλιακές ακτίνες στην ουσία 

είναι σταθερός στο χρόνο. Επομένως στο ΓΣΣ  ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου  F2S  πάνω 
στους ακίνητους δέκτες  Dnoise  δεν εξαρτάται από το χρόνο στη διάρκεια της ημέρας. Όταν 
φΑ(t)=φB(t)=const, ο γεωγραφικός μεσημβρινός που είχε συμπέσει τη στιγμή  t  με το ακίνητο 
μεσημβρινό θ=θB(t), μετατοπίζεται κατά την στιγμή  t+δtS στο ακίνητο μεσημβρινό θ=θB(t+δtS)= 
θΑ(t). Εξ αιτίας τούτου, αναφύονται τα εφέ των (5) και (7), όπερ έδει δείξαι.  
     Κατέχει, άραγε, η Γη δικό της πεδίο F2E δεύτερου τύπου κυλινδρικά συμμετρικό ως προς τον  
άξονα περιστροφής της ; Η ύπαρξη του πεδίου F2E  μπορεί να ελεγχθεί πειραματικά. Γι’ αυτόν τον 
σκοπό θα εκτελέσουμε το εξής πείραμα. Λόγω κυλινδρικής συμμετρίας το πεδίο F2E  , εάν υπάρχει, 
δείχνει να εξέρχεται από τον άξονα της Γης επί των κάθετων ακτινών  LE αυτού του άξονα (στις μη 
εγγύς των πόλων περιοχές).  Θα χρησιμοποιήσουμε τους δέκτες θορύβου Dnoise. Τότε ο χαρακτήρας 
της επίδρασης του πεδίου  F2E  πάνω στο δέκτη πρέπει να εξαρτάται από τις γωνίες  ,

m
d a  μεταξύ 

των δραστήριων παραμέτρων κίνησης ,
m
d aV  του δέκτη και της ακτίνας LE, διερχόμενης από το δέκτη. 

Σύμφωνα με την Παρατήρηση 3, οι παράμετροι  κίνησης  πρέπει να ανάγονται στο ΓΣΣ. Στα 
πλαίσια της μεθόδου του Σ.Ε.Σνολ θα ήταν ανώφελο να τοποθετηθεί σταθερά  ο δέκτης  Dnoise  
πάνω στην περιστρεφόμενη επιφάνεια της Γης, διότι τότε ο δέκτης θα κινείται στο ΓΣΣ κατά 
μήκος των παραλλήλων  φ=const  και  θα έχει αμετάβλητο προσανατολισμό των παραμέτρων ,

m
d aV  

ως προς την ακτίνα LE διερχόμενη από το δέκτη (βλ. σχετική σταθερότητα των κατευθύνσεων στο 
τμήμα 3). Επομένως ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου  F2E  πάνω σε κάθε δέκτη θα είναι 
αμετάβλητος στο χρόνο. Επ’ αυτού, συμφώνως προς την Παρατήρηση 2, η μέθοδος του  
Σ.Ε.Σνολ δεν είναι σε θέση να εντοπίσει την ύπαρξη του πεδίου  F2E

11 . Γι’ αυτό το λόγο,  θα 
αποσυνδέσουμε μερικούς δέκτες από την επιφάνεια της Γης και θα τους μετακινούμε στο ΓΣΣ όχι 
παράλληλα επί των γεωγραφικών παραλλήλων  φ=const. Επ’ αυτού, στο ΓΣΣ κάθε δέκτης  Dnoise,n 
(n=1,2,3,…,N) ορίζεται από τις συναρτούμενες από το χρόνο  t  παραμέτρους , ( )m

d n tV  και τις γωνίες  

κλίσεων ( )m
n t  του διανύσματος  , ( )m

d n tV  προς την ακτίνα LE διερχόμενη από το δέκτη. Ο δέκτης  

Dn διατέμνει την παράλληλη  φ=const  σε κάποιο σημείο  Qn  κάποια  χρονική στιγμή tn. Θα 
εξασφαλίσουμε ώστε τα σημεία  Qn  να μη συμπίπτουν μεταξύ τους και να τηρείται η ισότητα  
 
                                              1 1( )m t = 2 2( )m t = 3 3( )m t =…= ( )m

N Nt .                

 
Τότε, παρ’ όλο την διαφοροποίηση των σημείων  Qn, ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου  F2E  
πάνω σε όλους τους δέκτες στις στιγμές διασταύρωσης με την εν λόγω παράλληλη πρέπει να είναι 
ίδιος και  αυτό πρέπει να συνεισφέρει την αντίστοιχη ομοιότητα των ιστογραμμάτων τους. Το 
ιστόγραμμα του δέκτη Dnoise,n, συνδεόμενο με το χρόνο  t , θα το παριστάνουμε ως Gn(t). Επομένως, 
πρέπει να τηρείται η ισότητα : 
 
                                          G1(t1)  G2(t2)  G3(t3)…GN(tN).        (11)                 
 
Στην εργασία [12] είχε πραγματοποιηθεί η μεμονωμένη περίπτωση του περιγραφόμενου πειράματος 
με δύο δέκτες, τους οποίους αποσυνδέανε από την επιφάνεια της Γης και τους τοποθετούσαν σ’ ένα 
και το αυτό αεροπλάνο, ιπτάμενο προς το βορρά με σταθερή ταχύτητα σχετικά με την 

                                            
11 Το ίδιο αφορά και τους δέκτες Dα  με σταθερό προσανατολισμό ως προς το επίπεδο του τοπικού ορίζοντα, διότι τότε, 
κατά μήκος των παραλλήλων δεν μεταβάλλονται οι γωνίες μεταξύ κατευθύνσεων των α-σωματιδίων και ακτίνας LE.  
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περιστρεφόμενη επιφάνεια της Γης. Στην ουσία μπορούν να τοποθετούνται οι δέκτες σε διαφορετικά 
αεροπλάνα που θα ίπτανται διαφορετικά, αρκεί να τηρείται η ισότητα (11). Στην εργασία [12] ο ένας 
δέκτης βρισκότανε βορειότερα του  δεύτερου. Στο ΓΣΣ το αεροπλάνο παρασύρεται με την 
περιστροφή της Γης προς ανατολή. Γι’ αυτό οι δέκτες διατέμνουν την γεωγραφική παράλληλο 
φ=const  σε κάπως διαφορετικά σημεία της, Q1  και  Q2. Ο όρος  (11) , προφανώς, τηρείται. Ως 
αποτέλεσμα, σε αυτά τα διαφορετικά σημεία της γεωγραφικής παράλληλου, πράγματι έχει 
εντοπισθεί η έκδηλη κορυφή της ομοιότητας των ιστογραμμάτων G1(t1)  και  G2(t2), δηλαδή 
 
                                                     G1(t1)G2(t2).                                         (12) 
 
που πειραματικά επιβεβαιώνει την ύπαρξη του πεδίου  F2E  της Γης12. Εάν το πεδίο  F2E  δεν 
μεταβαλλότανε κατά μήκος των μεσημβρινών, τότε τα όμοια ιστογράμματα θα εμφανιζότανε  με ίση 
πιθανότητα  κατά τις διάφορες χρονικές μετατοπίσεις στα πλαίσια της τιμής  t2-t1, ενώ το pick  της 
ομοιότητας των ιστογραμμάτων (12) βαθμιαία θα εξαφανιζότανε μέχρι οριστικής εξαφάνισης (βλ. 
Παρατήρηση 2). Αυτό σημαίνει ότι το πεδίο  F2E  μεταβάλλεται κατά μήκος των μεσημβρινών. Δεν 
είναι εύκολο, αλλά είναι χρήσιμο, να ευρυνθεί το πείραμα, όπως ειπώθηκε παραπάνω, για την 
έρευνα της εξάρτησης των επιδράσεων από τα μεγέθη και τις κατευθύνσεις των παραμέτρων 
κίνησης του δέκτη ως προς τον άξονα της Γης και της ακτίνας LE διερχόμενης από το δέκτη. 
Ευκολότερα είναι να πραγματοποιηθούν αυτές οι έρευνες στο εργαστήριο, μετακινώντας το 
δέκτη ως προς το περιστρεφόμενο ογκώδη σώμα, διότι το τελευταίο πρέπει, όπως θα δούμε, να 
προξενεί και πεδίο δεύτερου τύπου και επειδή τώρα, πλέον, είναι κατανοητός ο τρόπος που πρέπει 
να κινούμε το δέκτη, για να μελετούμε την επίδραση αυτού του  πεδίου δεύτερου τύπου.  
      Κατά την γνώμη των πειραματιστών, το εν λόγο πείραμα [12] «επιβεβαιώνει την υπόθεση, ότι το 
εφέ της τοπικής ώρας προκαλείται από την κίνηση του συστήματος στο ανομοιογενής μεταβλητό 
χώρο». Παρά αυτήν την άποψη, το πείραμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το εφέ της τοπικής ώρας, 
αλλά είναι ένα, από καιρού αναμενόμενο, καινούριο αποτέλεσμα [16] το οποίο πειραματικά 
επιβεβαιώνει την ύπαρξη του πεδίου F2E της Γης δεύτερου τύπου. Το πείραμα θα είχε σχέση με το  
εφέ της τοπικής ώρας, εάν ο δεύτερος δέκτης στο ΓΣΣ θα έβγαινε στο ίδιο σημείο της ίδιας ακίνητης 
παράλληλης, όπου πριν βρισκότανε ο πρώτος δέκτης, δηλαδή, εάν τα σημεία  Q1 και Q2 συμπίπτανε 
μεταξύ τους, όπως αυτό το απαιτούν τα εφέ της τοπικής αστρικής ώρας. 
  
   5. Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ  ΤΩΝ  ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΩΝ ΤΟΥ  
ΠΕΔΙΟΥ  F1  ΠΡΩΤΟΥ  ΤΥΠΟΥ. Όπως  βλέπουμε πολλά ερωτήματα στα εφφέ (1)-(3) και (5)-(7) 
βρήκαν εξήγηση χάριν του εντοπισμού των πεδίων δεύτερου τύπου. Και όμως, με την ύπαρξη 
πεδίων δεύτερου τύπου δεν εξηγείται ο συγχρονισμός ως προς το μεσημβρινό (2) και (6) στα 
πειράματα με τους δέκτες  DαP και επίσης τα εφφέ τοπικής αστρικής ώρας (1) και (3) στα πειράματα 
με τους δέκτες θορύβου Dnoise. Πράγματι, εύκολα παρατηρούμε, ότι κατά μήκος του μεσημβρινού 
μεταβάλλονται οι προσανατολισμοί των ελασματοειδών δεκτών  DαPA  και  DαPB  (κάθετων του 
ελάσματος) ως προς τις ακτίνες  LS, LE, L2ext  και  οποιουδήποτε άλλου συστήματος  ακτινών, 
παράλληλων μεταξύ τους στα όρια της Γης.  Απ’ την άλλη ο  χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου 
δεύτερου τύπου πάνω στους δέκτες DαPA и DαPB, εξαρτάται από τους αναφερόμενους 
προσανατολισμούς. Γι’ αυτό τα πεδία δεύτερου τύπου της Γης, του Ήλιου και κάθε άλλης 
εξωτερικής πηγής του πεδίου δεύτερου τύπου με ακτίνες, πραχτικά παράλληλες μεταξύ τους στα 
όρια της Γης, δεν μπορούν να προκαλούν συγχρονισμό (2), (6) ως προς τους μεσημβρινούς της Γης 
στα πειράματα με τους δέκτες DαPA  και  DαPB . Για τον ίδιο λόγο, λαμβάνοντας υπ’ όψη την 
τροχιακή κίνηση της Γης, είναι ανέφικτο να εξηγηθούν με την ύπαρξη πεδίων δεύτερου τύπου τα 

                                            
12 Προφανώς, t2= t1+( t2- t1)= t1+τ , όπου  τ  t2- t1. Ο πρώτος δέκτης σε οποιαδήποτε στιγμή  t1 τέμνει  κάποια 
παράλληλη  φ=const. Γι’ αυτόν τον λόγο στη σχέση (13) μπορούμε να αντικαταστήσουμε το μέγεθος  t1 με  το τρέχων 
χρόνο  t  και να την παριστάνουμε σε μορφή  G1(t)G2(t + τ). Στο πείραμα του άρθρου [Παντσιελιούγγα, 2007b], το 
μέγεθος  τ  παραμένει σταθερό.  Το ίδιο πείραμα θα μπορούσε να εκτελεστεί με τους δέκτες  DαK τηρώντας την 
σταθερότητα της κατεύθυνσης του κολλημάτορ ως προς την ακτίνα LE (και την αρκετά υψηλή  διακριτική ικανότητα 
στο χρόνο).  
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εφφέ των (1), (3) στα πειράματα με τους δέκτες  θορύβου Dnoise. Επομένως, υπάρχει κάποιο άλλο 
πεδίο, ο  χαρακτήρας της επίδρασης του οποίου δεν εξαρτάται από τους εν λόγω προσανατολισμούς. 
Αυτό το πεδίο πρέπει να επιδρά σε όλα τα ιστογράμματα οποιουδήποτε δέκτη του Σνολ, 
ανεξαρτήτως των παραμέτρων κίνησης του ή κίνησης των α-σωματιδίων (π.χ. , στους δέκτες DαP, 
DαK  και  Dnoise). Ο χαρακτήρας της επιδράσεώς του εξαρτάται μόνο  απ’ το ίδιο το πεδίο  και από 
την θέση του δέκτη σε αυτό το πεδίο. Κατά τον ορισμό, είναι πεδίο F1 πρώτου τύπου. Οι 
χαρακτηριστικές του γραμμές, δυνάμει των ισοτήτων (1), (3) στα πειράματα με τους δέκτες 
θορύβου, ήσαν οι ακίνητες παράλληλες της Γης. Οι γραμμές με το αμετάβλητο χαρακτήρα  
επίδρασης του πεδίου αυτού αποδείχνονται οι γήινοι μεσημβρινοί, παρά την μετακίνηση της Γης 
στο διάστημα. Επομένως, είναι το ίδιο πεδίο  F1E  της Γης. Όπως είχε εξηγηθεί στο παράρτημα 3, 
στο ΓΣΣ όταν  φΑ(t)=φB(t)=const  ο δέκτης  DnoiseB  τη στιγμή t+δtST, κα ο δέκτης  DnoiseA  τη στιγμή 
t+ΤST, παρίστανται στο ίδιο σημείο, όπου βρισκότανε ο δέκτης  DnoiseA  τη στιγμή  t. Επομένως, το 
πεδίο  F1E   είναι στατικό στο χρόνο στο γεωκεντρικό σύστημα συντεταγμένων, και μεταβάλλεται 
κατά μήκος των παραλλήλων  φ=const.  
       Τότε ο Ήλιος πρέπει να έχει δικό του πεδίο  F1S  πρώτου τύπου, ο χαρακτήρας της επίδρασης 
του οποίου στο ηλιακό σύστημα συντεταγμένων (ΗΣΣ) δεν μεταβάλλεται κατά μήκος των 
μεσημβρινών του Ηλίου, αλλά μεταβάλλεται κατά μήκος των ακίνητών του στο ΗΣΣ  παραλλήλων   
και δεν εξαρτάται από το χρόνο στο ΗΣΣ. Το πεδίο  F1S  πρέπει να μεταβάλλεται κατά μήκος της 
γήινης τροχιάς. Ο χαρακτήρας της επίδρασης του πάνω στη Γη πρέπει να εξαρτάται από την θέση 
της Γης στην τροχιά. Μετά από ένα αστρικό TSID  έτος  η Γη επαναλαμβάνει την θέση της πάνω στην 
τροχιά. Το αστρικό έτος δεν ισούται του ακέραιου αριθμού αστρικών ημερών  TST=1436 min, 
δηλαδή, κατά το αστρικό έτος η Γη εκτελεί μη ακέραιο αριθμό περιστροφών γύρω απ’ τον άξονά 
της. Γι’ αυτό οι παράμετροι κίνησης του δέκτη και των α-σωματιδίων (εάν ο δέκτης είναι 
ραδιενεργής βάσεως) τη στιγμή  t+ TSID  και  t  έχουν διαφορετική κατεύθυνση.  Όπως μπορούμε να 
διαπιστώσουμε η γωνιακή διαφορά των κατευθύνσεων στο ισημερινό φτάνει περίπου τις  90º. Παρά 
την αναφερόμενη διαφορά των κατευθύνσεων, εάν ο Ήλιος κατέχει  πεδίο F1S  πρώτου τύπου,  μετά 
από αστρικό TSID  έτος  θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ο χαρακτήρας της επίδρασης του ηλιακού 
πεδίου  F1S  πάνω στους δέκτες DnoiseA και DαPA. Επομένως υπό την επίδραση του πεδίου  F1S στους 
δέκτες πρέπει να παρατηρείται η ομοιότητα των ιστογραμμάτων διαχωρισμένων χρονικά με την 
διάσταση TSID. Στην διάρκεια αναζήτησης από την ομάδα του Σνολ τους περί ετήσιους κύκλους είχε 
πραγματοποιηθεί το απαραίτητο πείραμα [14] αλλά μόνο με το δέκτη DαPA και με διαλογή πολλών 
τιμών  t  στην διάρκεια μερικών  αστρικών ετών. Στα πειράματα της ομάδας του Σ.Ε.Σνολ  [14] 
πράγματι είχε εντοπιστεί με ακρίβεια ενός λεπτού έκδηλο pick ομοιότητας των ιστογραμμάτων, 
διαχωρισμένων με χρονικό διάστημα TSID =525969 min. Αυτό το γεγονός πειραματικά επιπλέον 
επιβεβαιώνει την ύπαρξη των πεδίων πρώτου τύπου (των ουράνιων σωμάτων), την μεταβλητότητά 
τους κατά μήκος  των ακίνητων παραλλήλων και την σταθερότητά τους στο χρόνο.  
  
6. ΠΕΡΙ  ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΕΔΙΩΝ ΠΡΩΤΟΥ  ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΥ  ΤΥΠΟΥ. Το 
πεδίο  F2E της Γης είναι κυλινδρικά συμμετρικό ως προς τον άξονα περιστροφής της Γης. Επομένως, 
υπάρχει αδιάρρηκτος δεσμός του πεδίου με την περιστροφή της Γης γύρω απ’ τον άξονά της. Εάν η 
Γη σταματήσει την περιστροφή της, τότε ο άξονάς της χάνει την έννοιά του και εξαφανίζεται,  μαζί 
με αυτό  χάνει την έννοια το πεδίο κυλινδρικά συμμετρικό ως προς τον γήινο άξονα. Όταν λείπει η 
περιστροφική κίνηση της Γης δεν υπάρχει ο λόγος το πεδίο να διαθέτει κυλινδρική συμμετρία ως 
προς τον άξονα της Γης. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να έχουμε οποιαδήποτε πεδίο, αλλά όχι το 
παραπάνω περιγραφόμενο πεδίο F2E. Επομένως, το πεδίο αναφύεται ως αποτέλεσμα περιστροφής 
της Γης13. Η κατανομή στο χώρο του χαρακτήρα επίδρασης του πεδίου F1E , όπως και του πεδίου 

                                            
13 Η περιστροφή της Γης συγκροτεί, ή , μάλλον, και προκαλεί το πεδίο F2E. Το θέμα είναι, ότι σε όλες τις γνωστές στην 
φυσική περιπτώσεις, όταν το πεδίο συγκροτείται από την κίνηση, αυτό και προκαλείται από την κίνηση. Αυτές είναι οι  
περιπτώσεις συγκρότησης και δημιουργίας  του μαγνητικού πεδίου από το κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο, ή η περίπτωση 
συγκρότησης και δημιουργίας του έτσι λεγόμενου βαρυτικού και συμβαρυτικού πεδίου των κινούμενων μαζών. Για να 
εξετάσουμε κάτωθι τη συνάρτηση του πεδίου  από την κίνηση, δεν έχει σημασία, εάν συγκροτείται ή προκαλείται αυτό 
από την κίνηση, αλλά έχει σημασία μόνο, ότι αυτό αναφύεται σε συγκεκριμένη μορφή ως αποτέλεσμα της κινήσεως.  
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F2E, συναρμόζεται στα χαρακτηριστικά περιστροφής της Γης, δηλαδή στους μεσημβρινούς της 
θ=const  και τις παραλλήλους της φ=const. Μα ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου  F1E  είναι 
αμετάβλητος κατά μήκος των γήινων μεσημβρινών θ=const και μεταβάλλεται κατά μήκος των 
γήινων παραλλήλων φ=const. Επομένως, αυτό συνδέεται επίσης αδιάρρηκτα με την περιστροφή της 
Γης γύρω απ’ τον άξονά της. Εάν σταματήσει την περιστροφή της η Γη, τότε οι πόλοι της Γης, οι  
μεσημβρινοί της και παράλληλοι της  χάνουν την έννοια τους, και μαζί τους  χάνει την έννοια του το 
πεδίο F1E, συσχετισμένο με τους μεσημβρινούς και τις παραλλήλους της Γης. Όταν λείπει η 
περιστροφική κίνηση της Γης, δεν υπάρχει ο λόγος να προσαρμόζεται το πεδίο στους μεσημβρινούς 
και τις παραλλήλους της Γης. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να έχουμε οποιαδήποτε πεδίο , αλλά 
όχι το περιγραφόμενο άνω πεδίο F1E. Επομένως, το πεδίο F1E επίσης αναφύεται ως αποτέλεσμα 
περιστροφής της Γης. 
    Την εμφάνιση του πεδίου εξ αιτίας της περιστροφής του υλικού σώματος, θα πρέπει να δείξει ο 
δέκτης Σνολ στα εργαστηριακά πειράματα. Σε ένα από τα προηγούμενα άρθρα μου είχα σημειώσει: 
«Εάν με μιας περιστρέφουμε κάποια σφαίρα ή δίσκο  και με μιας σταματάμε την κίνησή τους, τότε …το 
πεδίο… πότε θα εμφανίζεται και πότε θα εξαφανίζεται. Είναι άκρως ενδιαφέρον να καταγραφεί  το εν 
λόγω φαινόμενο  με την βοήθεια του δέκτη Σνολ και μετά να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά …των 
πεδίων, η σχέση τους με την κίνηση, εφόσον βέβαια, ο  δέκτης  του  Σνολ  θα αποδειχθεί  αρκετά 
ευαίσθητος, μια και η μάζα του σώματος στο  εργαστήριο είναι ακαταμέτρητα  μικρή σε σχέση με την 
μάζα των πλανητών». Προς το παρόν το πρώτο αντίστοιχο πείραμα πραγματοποιήθηκε. Τι 
αναμένεται να συμβεί σύμφωνα με την αναπτυσσόμενη  εδώ θεωρία, κατά την περιστροφή του 
σώματος στο εργαστήριο με γωνιώδης ταχύτητα ω ;  Ως αποτέλεσμα της περιστροφής του σώματος 
πρέπει να αναφύονται τα δικά του πεδία  πρώτου  F1B  και δεύτερου F2B τύπου. Έστω  η θέση και ο 
προσανατολισμός του δέκτη DαP είναι  αμετάβλητοι ως προς το σώμα. Όταν ω=const, τα πεδία  F1B, 
F2B  και ο χαρακτήρας των επιδράσεών τους πάνω στο ακίνητο δέκτη είναι σταθεροί στο χρόνο. 
Όταν ω=const, δυνάμει της Παρατήρησης 2, είναι αδύνατο με την μέθοδο του Σ.Ε.Σνολ να 
εντοπισθούν οι επιδράσεις των πεδίων F1B, F2B, και δίνεται η εντύπωση της έλλειψης επίδρασης, 
παρά ότι ο ίδιος ο δέκτης καταγράφει και τις μεταβαλλόμενες και τις σταθερές εκ χαρακτήρα 
επιδράσεις. Εάν ο χαρακτήρας της επίδρασης εξαρτάται από το μέγεθος  ω,  τότε  με τις συχνές 
επαναλήψεις  της γωνιώδης ταχύτητας  μετά από χρονικό διάστημα  T, πρέπει επανειλημμένα να 
επαναλαμβάνεται και ο  χαρακτήρας της επίδρασης14. Αντιστοίχως, θα πρέπει να εμφανίζεται το 
pick ομοιότητας των ιστογραμμάτων  G(t) του δέκτη, διαχωρισμένων στο χρόνο με διάστημα T: 
G(t+δt)G(t) όταν  δt=T. Προς το παρόν, το πρώτο αντίστοιχο πείραμα πραγματοποιήθηκε [18]. Ο  
δέκτης  του  Σνολ  απεδείχθη  αρκετά ευαίσθητος.  Μια ογκώδης φυγοκεντρική μηχανή ερχότανε σε 
κίνηση με ταχύτητα από ωMIN=10π ακτίνια το δευτερόλεπτο (αντιστοιχεί σε 300 περιστροφές το 
λεπτό) μέχρι ωMAX=100π ακτίνια το δευτερόλεπτο (αντιστοιχεί σε 3000  περιστροφές το λεπτό).Οι 
χρόνοι της φόρας και του φρεναρίσματος της περιστροφής  αποτελούσαν περίπου ένα λεπτό, ενώ η 
στροφή με σταθερή γωνιώδη ταχύτητα συνεχιζότανε  περίπου τρία λεπτά. Και αυτό 
επαναλαμβανότανε  επανειλημμένα  ανά κάθε  5 λεπτά  βραδυκίνητης στροφής  στο ω=ωMIN=const.  
Στο σύνολο όλα επαναλαμβανότανε κυκλικά ανά κάθε  10  λεπτά. Κατά την επίσπευση το ω 
μεταβαλλότανε  από ωMIN μέχρι  ωMAX, ενώ κατά την επιβράδυνση από ωMAX  μέχρι ωMIN. Επομένως 
η γωνιώδης ταχύτητα ω επανειλημμένα επαναλαμβανότανε ανά διαστήματα T=3-5 min  και T=5-7 
min στα οποία θα έπρεπε να παρατηρούνται τα picks ομοιότητας των ιστογραμμάτων σύμφωνα με 
την αναπτυσσόμενη θεωρία.  Όμως τις περισσότερες επαναλήψεις της ω έχουμε στην περίοδο του 
κύκλου T=10 min όπου αναμένεται  η μέγιστη κορυφή ομοιότητας των ιστογραμμάτων. Σε 
συμφωνία με την αναπτυσσόμενη  θεωρία στο πείραμα, πρώτον, πράγματι αφήνεται η εντύπωση  
(παραθέτω την εργασία  [18]), «… ότι το σύστημα καταγραφής είναι ευαίσθητο όχι ως προς τις 
στιγμές ύπαρξης ή μη της περιστροφής του στροφείου του φυγοκεντρωτή , αλλά ως προς τις στιγμές της 
φοράς και της τροχοπέδησης». Δεύτερον, πράγματι είχαν καταγραφεί οι κορυφές ομοιότητας των 
ιστογραμμάτων εντός του χρονικού διαστήματος δt=3-7 min  στο χρόνο  δt περίπου δt=5 min ( βλ. 

                                            
14 Εάν ο χαρακτήρας της επίδρασης δεν εξαρτάται από το μέγεθος  ω,  τότε κατά τις αυτόβουλες μεταβολές του  θα 
δίνεται η προηγούμενη λανθασμένη εντύπωση .    
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εικ. 10α  του άρθρου [18]). Αντίστοιχα με την κυκλικότητα της διεργασίας, το πιο ισχυρό pick, 
προφανώς παρατηρείται κατά την μετάθεση  δt=10 min. Παρά το προφανές, οι συγγραφείς του 
έργου [18] μιλούν περί της εμφάνισης «πεντάλεπτης  περιόδου αντί αναμενόμενης περιόδου 10 min 
». Ήρθαν σε αυτό το λανθασμένο συμπέρασμα λόγω χρήσεις του μετασχηματισμού Φουριέ πάνω 
στην καμπύλη αριθμών ομοίων ιστογραμμάτων εξαρτημένη από την μετάθεση  δt μεταξύ 
ιστογραμμάτων (βλ. εικ. 10β  του άρθρου [18]). Μα, η μέγιστη κορυφή  κατά την μετάθεση  δt=10 
min  ήδη δείχνει  τη μέγιστη επαναληπτικότητα του σχήματος των ιστογραμμάτων, διαχωρισμένων 
στο χρόνο με το διάστημα δt=10 min. Εδώ ο μετασχηματισμός Φουριέ δεν χρειάζεται  για την 
εντόπιση της επαναληπτικότητας  του σχήματος των ιστογραμμάτων ανά δt=10 min . Ο 
μετασχηματισμός Φουριέ αποκαλύπτει άλλο, συγκεκριμένα, αποκαλύπτει το διάστημα ανά του 
οποίου επαναλαμβάνονται  οι κορυφές στην εν λόγο καμπύλη, και αυτές οι  κορυφές υπάρχουν  
στους χρόνους δt=5 min, 10 min, 15 min. Σαν αποτέλεσμα, ο  μετασχηματισμός Φουριέ αναμιγνύει 
τα κατά φυσική έννοια ανόμοια  picks και δίνει το μάξιμουμ του φάσματος  στη συχνότητα οι οποία 
αντιστοιχεί στην περίοδο επανάληψης των κορυφών  δt=5 min, και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το 
αναζητούμενο διάστημα επανάληψης του σχήματος των ιστογραμμάτων15.  
    Εκτός αυτού, μπορούμε να δείξουμε ότι στο εξεταζόμενο πείραμα λαμβάνει χώρα η κβάζι 
σταθερή περιστροφή, δηλαδή η γωνιώδης επιτάχυνση είναι τόσο μικρή, που στην ουσία δεν 
επηρεάζει τη στιγμιαία γραμμική ταχύτητα, την επιτάχυνση και  την παράγωγο απ’ την επιτάχυνση 
των σημείων του περιστρεφόμενου σώματος. Πράγματι, έστω το σημείο Μ περιστρέφεται  με 
μεταβαλλόμενη γωνιώδης ταχύτητα ω. Τότε τα διανύσματα της γραμμικής του ταχύτητας, 
γραμμικής επιτάχυνσης а και παράγωγο а´ ως προς το χρόνο από την  επιτάχυνση  а   καθορίζεται 
από τους τύπους 
 
                                                                     v = [ω,r],                                                    (13a). 
                                                         а ≡ v´ = [ω, [ω,r]] + [ω´,r],                                   (13b) 
                             а´ ≡ v´´ = [ω, [ω, [ω,r]]] + [ω, [ω´,r]] + 2[ω´, [ω,r]] + [ω´´,r],       (13c) 
 
όπου ω – είναι το διάνυσμα της γωνιώδης ταχύτητας, το σύμβολο «´» σημαίνει την παράγωγο ως 
προς το χρόνο,  οι αγκύλες σημαίνουν το διανυσματικό γινόμενο , r είναι η ακτίνα-διάνυσμα του 
σημείου Μ  ως προς τον άξονα περιστροφής. Στην περίπτωση στασιμότητας της περιστροφής 
έχουμε ׀ω´׀ = ׀ω´´0 = ׀. Γι’ αυτό το λόγο οι γραμμικές παράμετροι v, а,  а´ της στάσιμης 
περιστροφής  περιγράφονται με τους πρώτους προσθετέους της δεξιάς μεριάς των τύπων (13). Οι 
υπόλοιποι  προσθετέοι, κατέχων τα  ω´, ω´´, περιγράφουν την διόρθωση, που εγείρεται λόγω 
ανισομερής περιστροφής. Για λόγους εκτίμησης θα πάρουμε  ׀ω´׀= (ωMAX-ωMIN )/60сек=3π/2  
ακτίνια το δευτερόλεπτο στο δευτερόλεπτο. Π.χ. , όταν ω= ωMAX  έχουμε    
 
               ,׀r׀π·(10000π) = ׀r׀ 2( ωMAX) = ׀[ω, [ω,r]]׀                                
                                    .׀r׀π 3/2 = ׀[ω´,r]׀                                                    
                                                  
 
Γι’ αυτό, ο δεύτερος προσθετέος στην ισότητα (13b) είναι 10000·2·π /3 = 20943 φορές μικρότερος  
στο απόλυτο μέγεθος του πρώτου προσθετέου. Μπορούμε να τον παραμελήσουμε, δεν παίζει 
κανένα ρόλο, και η γραμμική επιτάχυνση а στην ουσία καθορίζεται από το πρώτο προσθετέο του 
τύπου (13b) και βγαίνει το ίδιο όπως στην περίπτωση στασιμότητας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 
                                            
15 Εάν δεν παρεμβαίνανε ένα σύνολο από άλλες μεταβλητές επιδράσεις, οι κορυφές ομοιότητας θα παρατηρούνταν  και 
στα  δt=20 min, 30 min, 40 min, …(βλ. Παρατήρηση 1). Τότε ο μετασχηματισμός Φουριέ θα είχε φυσική  έννοια  και θα 
έδινε  pick  στη συχνότητα, ανταποκρινόμενη στην περίοδο  10 min. Η αποκοπή της μετασχηματιζόμενης  καμπύλης  
στο χρόνο δt=26 min και οι αναφερόμενοι θόρυβοι, φυσικά, δεν επιτρέπουν την ανάδειξη της κορυφής του φάσματος 
στην εν λόγω συχνότητα, αλλά απλώς  αναμιγνύουν διάφορης φύσεως  picks. Επίσης μπορούμε να δείξουμε ότι στο εν 
λόγω πείραμα λαμβάνει χώρα η κβαζιστατική περιστροφή, δηλαδή η γωνιώδης επιτάχυνση είναι εδώ τόσο ασήμαντη 
που στην ουσία δεν ασκεί επιρροή στις ακαριαίες γραμμικές παραμέτρους της κινήσεως των σημείων του 
περιστρεφόμενου σώματος. Γι’ αυτό το λόγο όλα τα αποτελέσματα τούτου του πειράματος αναδεικνύουν τα εφέ της 
κίνησης, και όχι τα εφέ  της φόρας και του φρεναρίσματος της περιστροφής. 
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αντίστοιχο ισχύει για τα άλλα μεγέθη  ω  και  για το  а´. Γι’ αυτό το λόγο, πιο λογικό είναι να 
θεωρήσουμε, ότι τα αποτελέσματα του δοσμένου πειράματος δείχνουν τα εφέ περιστροφής, παρά τα 
εφέ της φοράς και της τροχοπέδησης της περιστροφής. Και έτσι, το πείραμα επιβεβαιώνει  την 
παρουσίαση του πεδίου λόγω περιστροφής του σώματος και αποκαλύπτει την ύπαρξη 
εξάρτησης του χαρακτήρα της επίδρασης από την γωνιώδης ταχύτητα. Είναι σημαντικό 
πειραματικά «να μελετηθούν στο εργαστήριο τα χαρακτηριστικά αυτού του πεδίου», προπαντός  με 
τους δέκτες-κολλημάτορ DαK, να μελετηθεί στο εργαστήριο η συνάρτηση της δύναμης και του 
χαρακτήρα της επίδρασης του πεδίου από την τοποθεσία του δέκτη και τις παραμέτρους κινήσεώς 
του, από την γωνιώδης ταχύτητα περιστροφής της πηγής, να μελετηθούν εργαστηριακά τα εφέ 
τοπικής ώρας. Για να εντοπίσει ο δέκτης την ύπαρξη του πεδίου στα ω=const, μπορούμε να 
φέρνουμε το δέκτη σε διάφορες κινήσεις.  
         Η παρουσίαση του πεδίου  F2E  λόγω περιστροφής της Γης φέρνει μια σειρά συνέπειες. Το 
πεδίο  F2E  όλης της Γης, αναφυόμενο κατά την περιστροφή, πρέπει να συναθροίζεται από τα 
στοιχειώδεις πεδία  F2P των υλικών σημείων  P της Γης, περιστρεφόμενων γύρω από τον άξονα της. 
Επομένως όλο το πεδίο F2E  διαμορφώνεται  από τις στοιχειώδεις συνιστώσες  F2P , αναφυόμενες 
λόγω των περιστροφικών κινήσεων των υλικών σημείων  P γύρω από τον άξονα της Γης (όπως το 
μαγνητικό πεδίο δημιουργείται με την κίνηση  του ηλεκτρικού φορτίου). Στην οποιαδήποτε αλλά 
προσδιορισμένη χρονική στιγμή t, το υλικό σημείο P δεν βρίσκεται  σε όλη την κυκλική τροχιά 
περιστροφής γύρω από τον άξονα της Γης, αλλά σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο  K της τροχιάς της. 
Την στιγμή t στο σημείο  K  το πεδίο  F2P  εμφανίζεται φυσικά όχι χάριν στα γενικά χαρακτηριστικά 
της κίνησης του υλικού σημείου P σε όλη την τροχιά του, αλλά χάριν στα εντόπια χαρακτηριστικά 
τής κίνησης του στο σημείο  K τη στιγμή t, δηλαδή χάρη τουλάχιστο στις μερικές παραμέτρους. Στο 
εξής θα τους καλούμε  δραστήριες παραμέτρους της κίνησης ,

m
P aV  εκ του συνόλου { m

PV } του 

σημείου  P , όπου m = 0,1,2,3,…; m
PV  είναι η μι-οστή παράγωγος της ταχύτητας VP ως προς το 

χρόνο στο σημείο P,  0
PV  ≡ VP. Η διευκρίνιση τού ποιοι είναι οι δραστήριες παράμετροι του υλικού 

σημείου και πως συγκεκριμένα το πεδίο F2P εξαρτάται από αυτές είναι ένα σημαντικό πρόβλημα του 
φυσικού πειράματος.  Τώρα σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε το εξής: εάν κάποια συνιστώσα 
του πεδίου δημιουργείται χάριν κινήσεως, τότε η ένταση της θα πρέπει να εξαρτάται από την ένταση 
της κίνησης, δηλαδή απ’ τα μεγέθη των δραστήριων παραμέτρων  ,

m
P aV , ενώ για το ολικό πεδίο  F2E  

όλης της Γης θα εξαρτάται από το μέγεθος της γωνιώδης ταχύτητας περιστροφής της Γης. Η Γη 
περιστρέφεται στην τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Γι’ αυτό η ολική κίνηση επί της γήινης τροχιάς των 
υλικών σημείων К της Γης  (ως ενιαίο σύνολο) πρέπει να οδηγεί στην δημιουργία κάποιου ολικού 
πεδίου 2

ORB
EF , το οποίο θα ονομάσουμε τροχιακό πεδίο (orbital field) της Γης. Θα το διακρίνουμε 

από το πεδίο της Γης, δημιουργούμενο εξ αιτίας της περιστροφής γύρω απ’ τον άξονα της, 
ονομάζοντας το τελευταίο  περιστροφικό πεδίο (spinning field) και παριστάνοντάς το 2

SPIN
EF . 

Ομοίως με την τροχιακή κίνηση, οι εσωτερικές κινήσεις των υλικών σημείων της Γης (οι κινήσεις 
τεκτονικών πλακών, των ρευστών κάτω του φλοιού, των υδάτινων ρευμάτων, κ. τ. λ.) επίσης θα 
πρέπει  να προκαλούν  κάποιο πεδίο 2

IN
EF , το οποίο θα ονομάζουμε πεδίο των εσωτερικών κινήσεων 

(internal move field) του πλανήτη. Η Γη είναι ένας από τους πλανήτες. Τα λεγόμενα θα πρέπει να 
επεκτείνονται και για τους άλλους πλανήτες, τους δορυφόρους των πλανητών, τον Ήλιο, τη Σελήνη 
και για τα άλλα ουράνια σώματα, διότι αποτελούνται από υλικά σημεία, κατέχουν τροχιακές, 
περιστροφικές και εσωτερικές κινήσεις, ήτοι, όλα τα ουράνια σώματα πρέπει να κατέχουν τροχιακά, 
περιστροφικά  πεδία και πεδία, δημιουργούμενα από τις  εσωτερικές κινήσεις. Κάθε ύλη (και 
ακίνητη, επίσης) αποτελείται από φυσικά υλικά σημεία (μόρια, άτομα κ.τ.λ.) και, μάλιστα, 
κινούμενα. Επομένως, κάθε δείγμα ύλης κατέχει  τα ίδια πεδία. Με την ίδια λογική προκύπτει μια 
σειρά παρόμοιων συμπερασμάτων για το πεδίο F1E. Το πεδίο F1E όλης της Γης αποτελείται από τα 
στοιχειώδεις πεδία F1P των υλικών σημείων P της Γης. Αντιστοίχως, τα άνωθεν συμπεράσματα 
σχετικά με την σχέση των πεδίων δευτέρου τύπου με τις κινήσεις των πηγών τους, ισχύουν και για τα 
πεδία πρώτου τύπου. Τότε η Γη κατέχει περιστροφικό 1

SPIN
EF και τροχιακό 1

ORB
EF πεδίο  πρώτου τύπου, 
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επίσης και πεδίο  πρώτου τύπου, αναφυόμενο από τις  εσωτερικές κινήσεις της Γης. Ο χαρακτήρας 
της επίδρασης του πεδίου FP=F1P+F2P εξαρτάται απ’ τα μεγέθη των δραστήριων παραμέτρων 
κινήσεως του σημείου P, διότι για όλη την Γη αυτός εξαρτάται από το μέγεθος ω.  
 
    7. ΤΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΤΟ  ΠΟΡΙΣΜΑ. Απ’ την πειραματική ύλη, συσσωρευμένη 
απ’ την ομάδα του Σ.Ε.Σνολ, λογικά συνεπάγεται το εξής φυσικό μοντέλο. Ο δέκτης του  Σνολ 
καταγράφει δύο ειδών πεδία. Ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου F2 δεύτερου τύπου,  
απεικονιζόμενου στο σχήμα του ιστογράμματος, εξαρτάται απ’ τις γωνίες μεταξύ των δραστήριων 
παραμέτρων κινήσεως του αντικειμένου, πάνω στο οποίο ασκείται η επίδραση, και της ακτίνας επί 
της οποίας διέρχεται η επίδραση. Ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου F1 πρώτου τύπου δεν 
εξαρτάται απ’ τις εν λόγω γωνίες. Η κίνηση των υλικών σωματιδίων P προκαλεί την δημιουργία 
ταυτόχρονα των πεδίων πρώτου F1P και δεύτερου F2P τύπου. Γι’ αυτό τα πεδία F1P και F2P 
μπορούμε να τα θεωρούμε συνιστώσες ενιαίου πεδίου  FP= F1P+ F2P. Η ένταση των πεδίων F1P και 
F2P  πρέπει να εξαρτάται από την ένταση των κινήσεων, ήτοι, από τις δραστήριες παραμέτρους   
κινήσεως των σωματιδίων P. Από αυτά και εξαρτάται ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου 
FP=F1P+F2P. Τα υλικά σωματίδια της Γης κινούνται γύρω απ’ τον άξονα της Γης και, ως 
αποτέλεσμα, συγκροτούν τα ολικά περιστροφικά πεδία της Γης  πρώτου  1

SPIN
EF και δεύτερου 2

SPIN
EF  

τύπου. Στο γεωκεντρικό σύστημα συντεταγμένων ΓΣΣ (μη περιστρεφόμενο ως προς τους 
«ακίνητους» αστέρες) ο χαρακτήρας της επίδρασης του πεδίου 1

SPIN
EF  δεν μεταβάλλεται κατά μήκος  

των ακίνητων μεσημβρινών θ=const της Γης, αλλά μεταβάλλεται κατά μήκος των ακίνητων 
παραλλήλων φ=const. Το πεδίο 2

SPIN
EF  είναι κυλινδρικά συμμετρικό ως προς τον άξονα περιστροφής 

της Γης. Ο χαρακτήρας της επίδρασης του δεν μεταβάλλεται κατά μήκος των ακίνητων παραλλήλων 
φ=const και μεταβάλλεται κατά μήκος των μεσημβρινών θ=const. Η κίνηση των υλικών 
σωματιδίων της Γης, ως  ενιαίο σύνολο, επί της τροχιάς της συγκροτεί τα τροχιακά πεδία της Γης  
πρώτου 1

ORB
EF  και δεύτερου 2

ORB
EF  τύπου. Οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών, των ρευστών 

κάτω του φλοιού, των υδάτινων ρευμάτων, κ. τ. λ., συγκροτεί τα πεδία εσωτερικών κινήσεων 
της Γης 1

IN
EF  και 2

IN
EF  των δύο τύπων. Ως μέτρο της σχετικής δύναμης των αναφερόμενων  πεδίων, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισης (υπό της επίδρασης των πεδίων) των όμοιων 
ιστογραμμάτων. Αυτό επιτρέπει να περάσουμε από την ποιοτική στην ποσοτική εκτίμηση του 
πεδίου. Η Γη είναι ένας από τους πλανήτες. Οι άλλοι πλανήτες, οι δορυφόροι των πλανητών, ο 
Ήλιος, η Σελήνη και τα άλλα ουράνια σώματα πρέπει να κατέχουν τα ίδια πεδία. Η εξέταση των 
πειραματικών αποτελεσμάτων με τους δέκτες του Σνολ, μας έδειξε, ότι εντοπίσθηκε πειραματικά η 
ύπαρξη των πεδίων πρώτου και δεύτερου τύπου της Γης και του Ήλιου, επίσης, ότι πειραματικά  
εντοπίσθηκε το πεδίο  F2ext δεύτερου τύπου, εξωτερικό ως προς το ηλιακό σύστημα, οι ακτίνες του 
οποίου είναι παράλληλες μεταξύ τους στα όρια της γήινης τροχιάς. Κάθε ύλη (και ακίνητη, επίσης) 
αποτελείται από τα φυσικά υλικά σημεία (μόρια, άτομα κ.τ.λ.) και κατέχει τα ίδια πεδία. Κατά την 
γνώμη του Σ.Ε. Σνολ  [14], ο δέκτης του καταγράφει, στην ουσία, τις διακυμάνσεις των ιδιοτήτων 
του εντόπιου χωροχρόνου . Εάν ο Σ.Ε. Σνολ έχει δίκαιο, τότε το φυσική φύση τού υπό εξέταση 
πεδίου F εκδηλώνεται σε μορφή διακυμάνσεων των ιδιοτήτων εντόπιου χωροχρόνου (όπως το 
βαρυτικό πεδίο εκδηλώνεται  σε μορφή κύρτωσης  του χωροχρόνου). Τότε, οι στατιστικές ιδιότητες 
των εσωτερικών κινήσεων του σώματος θα πρέπει να επηρεάζουν το στατιστικό  χαρακτήρα  των 
διακυμάνσεων του χωροχρόνου, δημιουργούμενων από αυτό το σώμα. Θα πρέπει να υπάρχει και η 
αντίστροφη επιρροή, ήτοι, θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση των στατιστικών φαινομένων στο 
σώμα και στο χωροχρόνο. Τα ολικά πεδία  F= F1+ F2  του Ήλιου, της Γης, της Σελήνης, των 
πλανητών και των άλλων υλικών σωμάτων πρέπει να εξαρτώνται και από τις θερμικές,  
περιστροφικές  και άλλες εσωτερικές κινήσεις των μικροσκοπικών σωματιδίων. Γι’ αυτό το λόγο το 
ολικό πεδίο F του κάθε υλικού σώματος θα πρέπει να εξαρτάται όχι απλώς απ’ την μάζα του, αλλά 
και απ’ την ύλη του, απ’ τη δομή του και των τρεχόντων  σ’ αυτά προτσές. 
    Θα έλεγε κανείς, δεν έχει σημασία ποιος δέκτης του Σνολ θα χρησιμοποιηθεί, διότι τα 
ιστογράμματα των πάσης φύσεως διεργασιών είναι όμοια μεταξύ τους και μεταβάλλονται 
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συγχρόνως. Και όμως, το άρθρο αποκαλύπτει  την διαφορετική φυσική έννοια των πειραματικών 
δεδομένων των διαφόρου τύπου δεκτών: οι θορυβοποιοί δέκτες Dnoise  δείχνουν τη εξάρτηση των 
επιδράσεων από τις δραστήριες παραμέτρους κινήσεως του δέκτη και των σημείων της Γης, ενώ οι 
δέκτες Dα, βασιζόμενοι στην καταγραφή της α-διάσπασης, δείχνουν την εξάρτηση των επιδράσεων 
από τις δραστήριες παραμέτρους κινήσεως των α-σωματιδίων. Συνεπώς, η προσέγγιση για την 
ερμηνεία  των πειραμάτων με τους δέκτες  Dα πάντα  θα πρέπει να διαφέρει  από προσέγγιση για την 
ερμηνεία των πειραμάτων με τους δέκτες  Dnoise, εάν εξετάζεται η εξάρτηση του χαρακτήρα 
επίδρασης και του σχήματος των ιστογραμμάτων απ’ την κατεύθυνση των παραμέτρων κινήσεως  ή 
απ’ τον προσανατολισμό στον χώρο του αντικειμένου επίδρασης, που δεν παίρνονταν υπ’ όψη στις 
εργασίες  [10-14].  Λαμβάνοντας υπ’ όψη το τελευταίο συμπέρασμα, έγινε κατανοητό το σύνολο 
πειραματικών δεδομένων και ο ιδιαίτερος ρόλος των πειραμάτων με τα περιστρεφόμενα 
κολλημάτορ DαK, τα οποία αποκόπτουν μια στενή δέσμη α-σωματιδίων. Στα πλαίσια του 
αναπτυσσόμενου φυσικού μοντέλου, τα εφέ της τοπικής ώρας (1), (3), (5), (7), το εφέ  του 
ημιημερονύχτιου  και το εφέ των περί ετήσιων κύκλων με περίοδο  529600 min, παρατηρούμενων 
στους δέκτες Dα, είναι θεωρητικές συνέπειες των πειραμάτων με τα περιστρεφόμενα κολλημάτορ  
DαK, στα οποία εντοπίστηκαν τα πεδία F2S  δευτέρου τύπου του Ηλίου και το εξωτερικό πεδίο F2ext. 
Λόγω της μη κατανόησης του αναφερόμενου ρόλου, στα πειράματα με τα κολλημάτορ δε δόθηκε η 
πρέπουσα σημασία.  Και φυσικά, αναφύεται η σύσταση να χρησιμοποιηθούν οι δέκτες Dα  και  DαK   
για τη μελέτη του γωνιακού διαγράμματος των πεδίων δευτέρου τύπου, προπαντός στην 
εργαστηριακή τους διέγερση. Σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, περιστρέφοντας τους  δέκτες Dα  και  DαK 
σε διάφορα επίπεδα, θα ήταν χρήσιμο να ερευνηθεί ο χαρακτήρας και η σχετική δύναμη 
επιδράσεων, επίσης και οι  κατευθύνσεις των  πεδίων δευτέρου τύπου. Τα εργαστηριακά πειράματα 
μπορούν με μεγαλύτερη σιγουριά να εμφανίσουν τις λεπτομέρειες των πεδίων δευτέρου τύπου. 
Έτσι, το διεξαγμένο ήδη στο εργαστήριο πείραμα, εντόπισε ότι εξαφανίζεται η αντίδραση του 
ελασματοειδή  δέκτη DαP  κατά την  περιστροφή του σώματος, όταν  η κατεύθυνση του δέκτη DαP  
συμπίπτει με την κατεύθυνση του άξονα περιστροφής του σώματος [18], που συμφωνεί με το 
πείραμα, όταν το  κολλημάτορ κατευθυνότανε παράλληλα του άξονα περιστροφής της Γης. Η 
Σελήνη περιστρέφεται γύρω απ’ τον άξονά της 28 φορές πιο αργά από την Γη. Γι’ αυτό ο 
εντοπισμός και η μελέτη του πεδίου δευτέρου τύπου της Σελήνης θα πρέπει να δώσει απάντηση 
στην ερώτηση: τι αλλάζει, εάν η ταχύτητα περιστροφής πέσει αισθητά; 
    Η επιρροή των μακροσκοπικών εσωτερικών κινήσεων της Γης μπορούν να αποκτήσουν άμεση 
πραχτική σημασία εις το εγγύς μέλλον στο θέμα του εντοπισμού των κρύφιων υδάτινων ρευμάτων,  
των κινήσεων τεκτονικών πλακών  και των ρευστών κάτω του φλοιού, στο ζήτημα της πρόγνωσης 
των ισχυρών σεισμών κ.τ.λ. Σύμφωνα με τη σεισμολογία,  μια απ’ τις αιτίες των σεισμών είναι η 
σύγκρουση τεράστιων πλακών του φλοιού της Γης, οι οποίοι πλέουν πάνω στα ρευστά. Ας 
εξετάσουμε στην αρχή τους σεισμούς. Κατά την διάρκεια του σεισμού παρουσιάζεται βραχύχρονη 
(παλμική)  κίνηση και μετακίνηση μεγάλων μαζών του γήινου φλοιού. Τότε, σύμφωνα με τα ως άνω 
αναφερόμενα, πρέπει να παρατηρείται μια παλμική μεταβολή του πεδίου των εν λόγο μαζών και, 
συνεπώς, του πεδίου IN

EF ≡ 1
IN
EF + 2

IN
EF  της Γης. Γι’ αυτό το λόγο ο δέκτης του Σμιρνοβ (και του Σνολ, 

επίσης) πρέπει να καταγράφει τους σεισμούς, σαν ολοκληρωτικώς καταγραφέας της κινήσης των 
μαζών. Η παρουσίαση των αναφερόμενων πρόδρομων σημάτων 2-10 ημέρες πριν των σεισμών στον 
δέκτη του Σμιρνοβ, φαίνεται, σημαίνει  ότι και  2-10 ημέρες πριν τους ισχυρούς σεισμούς επίσης 
παρουσιάζονται κάποιες παλμικές μεταβολές της κίνησης είτε λόγω μετακίνησης των μεγάλων 
μαζών του γήινου φλοιού ή των ρευστών του υποφλοιού, είτε οι εν λόγω πλάκες έρχονται σε αρκετά 
σκληρή σύγκρουση μεταξύ τους και γίνεται  μια σχετικά απότομη τροχοπέδηση των πλακών αυτών. 
Για αυτό η ύπαρξη των  πρόδρομων σημάτων των ισχυρών σεισμών μέσα απ’ το πεδίο FE  φαίνεται 
λογική. Απροσδόκητη, όμως, φάνηκε η δύναμη των πρόδρομων σημάτων. Ο δέκτης του Σμιρόβ 
ξέφευγε απ’ τα όρια δυνατοτήτων των ενδείξεων, και  αναγκαστικά χαμηλώνανε  την ευαισθησία  
του δέκτη. Ακριβώς  από το ανώμαλα  μεγάλο πλάτος συν απ’ την αυξημένη διάρκεια του σήματος 
(περίπου 12-13 λεπτά) διακρίνουν τώρα  τα πρόδρομα σήματα των ισχυρών σεισμών. Η αιτία της εν 
λόγω ανωμαλίας του εύρους, ενδεχομένως να έγκειται, στην δημιουργία επαγωγικού ισχυρού πεδίου 
εξ αιτίας των γρήγορων μεταβολών της κίνησης και των θέσεων των τεκτονικών πλακών  ή 
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ρευστών. Στην φυσική ταχτικά ισχύει η εξής αρχή της αμοιβαιότητας: εάν κάποια φυσική διεργασία 
δημιουργεί ή μεταβάλει κάποιο πεδίο, τότε ένα τέτοιο πεδίο (ή οι μεταβολές του) με τη σειρά του, 
μπορεί να επηρεάζει την πορεία της δεδομένης διεργασίας. Εξ αιτίας των σεισμικών κινήσεων 
δημιουργούνται και μεταβάλλονται τα ολικά πεδία τριών συνιστωσών. Φαίνεται, ο κανόνας της 
αμοιβαιότητας πραγματοποιείται στις συνδέσεις αυτών των πεδίων και σεισμών, δηλαδή  αυτά τα 
πεδία επηρεάζουν την σεισμικότητα. Και επιπλέον, εάν οι πλανήτες, ο Ήλιος και η Σελήνη μέσα απ’ 
τα ολικά τριών συνιστωσών πεδία τους F ασκούν επίδραση πάνω στην κίνηση του επίγειου 
γυροσκοπίου του Σμιρνοβ, τότε υπάρχουν σοβαρές βάσεις να υποθέσουμε, ότι ασκούν επίδραση και 
στις εσωτερικές κινήσεις της Γης που συνδέονται με τους σεισμούς. Υπέρ αυτού μαρτυρεί η 
συσχέτιση της μικροσεισμικότητας με την διαμόρφωση των απόμακρων πλανητών που πρόσφατα 
εντοπίστηκε, καθώς επίσης υπέρ του ίδιου φαινόμενου μαρτυρούν και οι μακρινές πληροφορίες του 
Μπεν-Μεναχεμ περί της συσχέτισης των μικροσεισμών με τις ανατολές και δύσεις του Ηλίου. Μα 
σύμφωνα με τις ενδείξεις του δέκτη Σμιρνόβ, ακριβώς στις ανατολές-δύσεις και στα κορυφώματα 
συμβαίνουν οι ισχυρές εξάρσεις επιδράσεων του ηλιακού πεδίου FS . (Εδώ που τα λέμε, η ελάχιστη 
βαρυτική επίδραση του Ήλιου έρχεται ακριβώς στις ανατολές και δύσεις). Αυτό το ίδιο εξηγεί τον 
αιφνιδιασμό της επίδρασης του Δία πάνω στη ζωντανή ύλη τη στιγμή του άνω κορυφώματός του.  
Το ίδιο ισχυρές βραχύχρονες εξάρσεις της επίδρασης του τριών συνιστωσών πεδίου παρατηρούνται 
κατά τη σύνοδο της Σελήνης με τους πλανήτες και τον Ήλιο. Συνεπώς γίνεται κατανοητή η ισχυρή 
συσχέτιση των αισθητών σεισμών με την διάταξη της συνόδου, που εντοπίσθηκε από την 
σεισμολόγο Η Τ. Τσιερνογγλάζοβα. Το γεγονός της επίδρασης του pulsar πάνω στην σεισμικότητα 
μαρτυρεί υπέρ της σημαντικής απόστασης επιδράσεως των εξεταζόμενων πεδίων. Γενικώς, οι 
αναφερόμενες επιδράσεις των τριών συνιστωσών πεδίων των πλανητών και του pulsar στην 
σεισμικότητα και στις επίγειες κινήσεις μαρτυρούν υπέρ της ύπαρξης των εκ του μακρόθεν πεδίων.   
    Και όμως η αστροφυσική επίμονα υποστηρίζει την Θέση: οι πλανήτες δεν μπορούν να επιδρούν 
πάνω στην Γη. Πράγματι, η ολική ροή ενέργειας του πεδίου (γνωστού ή άγνωστου μέχρι στιγμής), 
διερχόμενη από την επιφάνεια τού μετώπου του, υποχρεώνεται να συντηρείται και να διαμοιράζεται 
επί της ταχέως αυξανόμενης  με την απομάκρυνση από την πηγή, επιφάνειας τού μετώπου, ως  r2 

(στην περίπτωση της σφαιρικότητάς του, όπου r –είναι η απόσταση από τη σημειακή πηγή του 
πεδίου).  Επομένως, υποχρεώνεται να μειώνεται  ταχέως (ως 1/r2 ή και πιο γρήγορα) η πυκνότητα 
τής  ροής ενέργειας τού πεδίου, μαζί της  και  η ένταση τού ενεργειακού πεδίου. Οι αντίστοιχες 
αριθμητικές εκτιμήσεις φέρνουν την αστροφυσική στις εν λόγο Θέσεις. Αλλά η αστροφυσική 
παρασιωπάει το εξής: η Θέση αυτή είναι σωστή στην τάξη των ενεργειακών πεδίων. Τα επιστημονικά 
πειράματα και οι παρατηρήσεις μαρτυρούν υπέρ της επιρροής των πλανητών και του pulsar πάνω 
στην Γη. Οπότε εγείρεται το δίλημμα: είτε η  αστροφυσική έχει δίκαιο στην τάξη των ενεργειακών 
πεδίων, και, επομένως, υπάρχουν πεδία εκτός της τάξεως αυτής (κατά του ορισμού, μη  ενεργειακά 
πεδία), είτε η  αστροφυσική δεν έχει δίκαιο. Οι γνωστοί νόμοι της φυσικής δεν απαγορεύουν την 
ύπαρξη των μη ενεργειακών επιδράσεων και πεδίων. Ακριβέστερα, η φυσική γνωρίζει μη 
ενεργειακές επιδράσεις, οι οποίες δεν μεταβάλλουν την ενέργεια του προτσές, ενώ κατευθύνουν την 
εξέλιξη του, π.χ. συνδέοντας  και αποσυνδέοντας  τη  μετατροπή ενέργειας  από ένα είδος σε άλλο  
[16]. Όπως είχε σημειωθεί, εντοπίστηκε κάποια  τηλενδεικτική καθολική αν ενεργειακή επίδραση, η 
οποία συγχρόνως επιδρά στα προτσές διάφορης πλέον φύσης. Επομένως, υπάρχει κάποια ουσία – 
κάποιο φυσικό πεδίο, το οποίο μεταφέρει αυτές τις αν ενεργειακές επιδράσεις. Το ίδιο τελευταίο 
πεδίο πρέπει να είναι μη ενεργειακό για να μην έρχεται σε αντίφαση με την αναφερόμενη θέση της 
αστροφυσικής και με την  αρχή διατήρησης της ενέργειας. Παρόλο που η ιδέα των άνευ ενέργειας 
πεδίων είναι ασυνήθιστη, θα πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά, καθώς είναι συνέπεια πειράματος και 
καθιερωμένων επιστημονικών εννοιών της αστροφυσικής. 
     Εξ άλλου, η σχηματισμένες εδώ θεωρίες δεν ανακαλύπτουν την φύση των πεδίων. Αυτές ισχύουν 
ανεξαρτήτως είναι τα πεδία ενεργειακά ή μη ενεργειακά, ηλεκτρομαγνητικά, βαρυτικά ή 
οποιαδήποτε άλλα. Οι  θεωρίες δίνουν μόνο τις ιδιότητες και τις συνθήκες δημιουργίας των πεδίων, 
σαν λογικές συνέπειες των πειραματικών δεδομένων ή των Αξιωμάτων, ανεξαρτήτως της φύσης των 
πεδίων. Γι’ αυτό σωστά είχε αναφέρει ο Α.Α.Αρταμόνοβ, οι θεωρίες μπορούν να συντάσσονται ως 
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μπλοκ σε κάθε μελλοντική θεωρία, που επιχειρεί να εξηγήσει τις ιδιότητες και τη φύση των 
εξεταζόμενων πεδίων.   
    Στην  αλληλοσυνδέσει των εξεταζόμενων πεδίων και της σεισμικότητας σημαντικό είναι όχι μόνο 
το ότι ανοίγουν οι προοπτικές πρόγνωσης των σεισμών. Πολύ πιο σημαντικό είναι μάλλον ότι 
ανοίγουν οι δυνατότητες της ανανεωμένης άποψης ως προς το φυσικό μοντέλο ανάπτυξης και 
αλληλουχίας των σεισμικών προτσές μεταξύ τους και με το σύμπαν [19]. Δημιουργείται επίσης 
ανανεωμένη άποψη ως προς των  γεοπαθογόνων  ζωνών, ως ζωνών ανωμαλιών των εν λόγο πεδίων. 
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, τα πεδία αυτά επιδρούν πάνω στα ζωντανά συστήματα. Σ’ αυτό το 
θέμα θα αφιερώσουμε την επόμενη εργασία.  
     
    Ανυπόκριτά ευγνωμονώ τον  ακαδημαϊκό  της Ρώσικης Ακαδημίας Επιστημών (ΡΑΕ) 
Α.Σ.Αλεκσέεβ, τον  ακαδημαϊκό  της ΡΑΕ  Α.Β.Νικολάεβ, την φυσικό Ταταρίδου Βιργινία και τον 
δόκτωρ βιολογικών επιστημών Α.Δ. Γκρούζντιεβ  για  τις ουσιώδες συζητήσεις πάνω στα 
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