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Resumo

de trabalhos anteriores do autor e colabora-

dores sobre possíveis violações da Relatividade Restrita (RR).

% mostrado que não hã contradições da Teoria do Iter de Lorentz,

na forma em que ela é apresentada nesses trabalhos, com as ex-

periências existentes. Outras experiências para detetar essas

violações (ou confirmar RR) são indicadas.

Abstract

A review of previous works of the author and col-

laborators on possible violations of the Theory of Relativity

(SR) is made, it is shown that there is no contradiction of the pre-

dictions of the Lorentz Aether Theory, in the form presented

in these papers, with existing experiments. Further experiments

to detect these violations (or to confirm SR) are indicated.

Keywords: Violações da relatividade; Teoria do ETER de Lorentz;

Corpos rigidos; RototranslaçSo.
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Este Simpósio é feito em homenagem ao Prof.Mario Schenberg,

com quem aprendi muito, c cem quem comecei a estudar Relatividade

Geral. Isto me levou a uma dúvida sobre o assunto que eu apresen

taria hoje: se sobre Relatividade Geral ou Violações Possíveis da

Relatividade Restrita (RR). Dado um aspecto de Schenberg que sem

pre estimulou uma atitude aberta em relação a possíveis a fast ame n_

tos de posições ortodoxas, resolvi relatar resultados de pesquisas

recentes nessa direção, parte das quais já foi incluída no volume

da Revista Brasileira de Física dedicado aos 70 anos de Schenberg.

Essas pesquisas se iniciaram depois de uma fase em que me preo

cupei em mostrar que muitos trabalhos teóricos e análises de exper:L

mentos estavam errados porque levavam a uma violação grande da Teo

ria R.R. ,tão bem estabelecida experimentalmente. Descobri então

que era muito fácil encontrar erros nos trabalhos teóricos que fa

ZÍP.P tais predições — não nos trabalhos experimentais, porque ne

les há sempre efeitos colaterais, que só o experimentador pode exa

jpinar. Neste processo, verifiquei que realmente ainda havia lugar para a

existência de possíveis violações fracas da R.R.. Aqui aparece uma

coincidência: na reunião de Cambuquira (TBF) de sei e»rbro de 1980,

numa seção comemorativa dos meus srüBi-nta .mos, apresentei meus

primeiros resultados, e o método rle analiso mais apropriado porá o

pKttuio do t nts vlo.TnçõYí3.

Neste Simpósio, di.ilioo então as idéias dos maus scuscnt.a

nno£ (na época daquele trabalho) nos setenta anos atuais do M.irío.
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Os outros trabalhos envolvidos são colaborações com Waldyr Alves

Rodrigues da UNTCAMP, que em 1982, seouindo o método de anã

l i s e que propuz em Cambuquira, começou a mostrar que um trabalho re

cente de Kolen e Torr estava errado. Daí resultou nossa colabora
(2)

çao e um trabalho de 1982, ate hoje em disputa com o "referee",

parte do oual já foi publicada ar. separado . O terceiro é o da R.B.F.

t já referido, em que as idéias gerais s i o mais elaboradas e esc lare

ei das. 0 quarto, no Nuovo Cimento, em que é feita a predição efetiva de pas

s í v e i s violações em experiências t ipo Doppler-Môller, de acor-

do com as possibil idades consideradas . No terceiro trabalho nõs

nos preocupávamos muito em dar aos editores c r i t é r i o s para recusar

trabalhos sobre violações da Teoria da Relatividade por simples ins

pecção, usando dois teoremas t r i v i a i s pelos quais se pode mostrar

que mais de dez trabalhos relativamente recentes ^stão errados. V-ais

recentemente, no Centro Brasi le iro de Pesquisas F í s i c a s , com Arthur

Maciel fizemos a análise de experiências t ipo Michelson-Morley e

(4)an tipo Dcppler-Mõller e Kolen-Tbrr irais gerais que as consideradas antes . A

transparência projetada a seguir i de um seminário que f i z na PUC,

em março de 1980, e a seguinte de parte do seminário dado no

CBPF (agosto/1980), nas linhas dos resultados apresentados depois

cm Combuquira.

Preocupado com as apresentações, ainda recentes na época,

de fortes violações da Relatividade, analisava ,^nlão os t ipos de

viol.ição da R.R. compatíveis com os resultados experimentais conhe

ciclos . Concluí então que um esquema v iáve l em, jr^nlcndo a inví.- jíncia

rc lat ivt í i t ica íiara na c«;i»nçõ«j <!e M;.-xwo11 c (Tc c>jrixjs, pTuprínônrlcs IVTS o>r

pos rígidos cm tr.mslaçõo uniforme, Dinâmica do Partículas puntifor
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mes, O de permitir violação fraca nas propriecndes.de movimento òecor

pos acelerados '

Jã na fase de colaboração ' ' coro Rodrigues, definimos

com precisão o que ê denominado Teoria do Éter de Lorentz (TEL), a

tooria alternativa utilizada por muilos autores, em contraposição à

teoria de Einstein, iras permitindo violsçõos da PR em corros em roto-transla-

lçâo ; Chamamos a atenção para o fato de que havia em cerca de dez

trabalhos, três provando que a TEL estava errada e, portanto, con-

firmando a Relatividade, três provando que TEL e RR eram idênticas,

não podendo dar resultados diferentes, e dois provando que a RR e£

tava errada, favorecendo portanto a TEL. Aliás, eu chamo a aten

ção para o que Schenberg mencionou: não existe em Física, ao con_

trário do que muita gente pensa, a derrubada de uma grande teoria.

Se uma teoria, como a RR, tem um número grande de confirmações ela

pode ser rodificada verificando-se que ela não é válida em todas as

situações cerro se pensava inicialmente, mas que existcir eventualmen-

te situações onde ela deixa de ser válida, E a situação em que,

como hipótese de trabalho, imaginamos que a Teoria da Relativic de

pode deixar âe ser válida, é aquela que envolve propriedades dos

corpos sólidos. Km outra linguagem ,as dos corpos rígidos cuja de

finição darei mais adiante.

No trabalho de 1982, chamamos a atenção para o fato

que tanto TEL quanto RR impõem a J.sofcropia r3a propagação da luz nuirt

sistema absoluto S , mas a 'J'KL não a aceita num sistema móvel com

velocidade uniforme constante V (c v.nnos vor porque). 7*celta, po

/•cm, a .ry !i»tü£Íío JLràoporal '̂ «la i>t>r i xprcnrírio conhecida» Aceita -nn

da a r on tração do Lorent z-KitZMorn'fi aponas nora o movimento trnnr;M



CIFF-NF-001/84 .

- 4 -

cional unifoime. No caso de haver além do movimento translacional

uniforme uir. movimento de rotação uniforme (em S por exemplo, ccmo

vamos considerar) então no sistema comovei S pode acontecer algo

novo: a velocidade anoular pode variar com o tempo. Em TEL, há

uma hipótese adicional implícita: de uuc existe pelo menos uma sincronização

interna, ur.a experiência feita no próprio sistema, pela qual se po

de fazer a sincronização de dois relógios que estão distantes de

modo que eles marquem tempos iguais em posições diferentes, mesmo distantes,

apenas contraídos em relação ao tempo do sistema absoluto. A ex

periência de Marinov, pretende demonstrar que isto é correto, que

existe um mecanismo, que mencionarei daqui a pouco, que dá esta

sincronização. Mas a TEL também admite a sincronização de Eins-

tein, pela luz, que dá aquele termo de defasaçem em relação ao teir

po absoluto dos relógios que estão em posições diferentes. Esta de

fasagem decorre de que TEL aceita a validade das equações de Max

well em S . As equações de Maxwell, no vácuo, são invariantes em re

lação às transformações de Lorentz. Assim na TEL aceitamos ' que

grande parte da Física, quase toda a Física, seja invariante em re

lação às transformações de Lorentz, e eventualmente podem haver pe

rjuenas violações cm alguns setores. Ao contrário disso, a Teoria

da Relatividade, que aceita todos os outros postulados anteriores,

da TEL impõe que qualquer que seja o mecanismo de sincroniza-

ção que u::.«~mnos, a sincronização resultante 5 a tic Einstein. FinajL

mente acrescentamos um.i Mpótose cm TKL, do definição de um corpo

rígido, cm rotação livre, p<?la qu.il n ;;ua velocidade angular pode

ser constante ou no sistema do coordenadas ôe Einntcin, cem a

sincroni/./iç.lo de Einstein (RR), ou num outro sistema de coonlcna
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das que ou vou charrarde Ivcs-Marinov, COR a outra sincronização

(TEL). Chamo a atenção para o fato de que a RR, ao

contrário da TFL não é compatível com o resultado de Karinov. Po£

tanto se o resultado de Marinov está correto, isso jâ é uma prova

de violação da teoria da Relatividade de Einstpin, nas numa única

experiência. Daí a importância de se repetir essa experiência, o

._ que não foi feito até hoje e de se fazerem outras.

O método de análise ê o definido em Carrbuquira . Para
<

a realização de cálculos são introduzidos nos sistemas comóveis i-

nerciais •: V constante) coordenadas convenientes para descrever a F£

sica. Assim, as coordenadas Galileanas (X , t ), as coordenadas de
G G

Einstein (x , t) e as coordenadas de Ives-Marinov (X, T) são dadas,

a partir de hipóteses correspondentes ao comportamento da corpos

"rígidos" e "relógios" idealizados,por transformações lineares das

coordenadas absolutas (x , t ) , pelas equações seçuir.tes. Todas essas
a a

coordenadas, exceto as absolutas, são definidas no sistema S que

tem velocidade uniforme V e

a) Oordenadas Halileanas:

tem velocidade uniforme V em relação a S .

'

Correspondem a "recuas" rígidas indoformáveis e relógios imutáveis

por transi.ições e acelerações.

b) Coordenadas rio Finsi cin-Lorcntz

•c * y{xa - V ta) ; y ~- ya ; a :-. z&

t_ » Yít • V x)
Cl
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Essas são as transformações do Lorentz usuais. A ultima equaçio po

de, err» auxílio dos outras, ser escrita: t = Y(ta - Vxa>. Essas c-uu/ições podrsn

ser obtidas usando: contração de Lorentz-Fitzçerald, dilataçao do

tempo e sincronização de Einstein (com radiação).

c) Coordenadas de Ives-Marinov:

X = Y(x - Vt ) ; Y = y_ ; 2 = 2 (3)
a ca o et

t a - YT

Podem ser obtidas pela contração de L-F, dilataçao do tempo e sin-

cronização de Ives-Marinov. Resulta portanto:

T = Y" 1 t = t + V x (4)

Observe-se que o tempo de Ives-Karinov é também absoluto.

No entanto, apesar de cada uma dessas coordenadas (ou

gauges) ser a mais natural para dado comportamento físico de réguas,

relógios e mecanismo de sincronização qualquer delas ou qualquer

sistema arbitrário de coordenadas pode ser usado desde crue as leis fí

sicas sejam expressas corretamente nessas coordenadas.

Em resumo as coordenadas são siirplcs etiquetas; não tem

conseqüência física nenhuma. A física Newtoniana, e ir.csmo a RclatjL

village, podem ser feitas • m gHi»Í9H?£ sistema de coordenadas. A únî

ca restrição, c o cuidado cm d.1 stin<jtiir efeil.03 fíaioos rle efeitos

de coordenadas, tipo forças inercí*is, aberração, e outros efeitos

que docorrnm do falo de cnt.mnos num niíítoma de coordenadas não ca

nunlro, em que nu equações não lomain a forma irai3 sii pies. Como n

m.iiorta «Ins leis físicas 5 U>rcntz invariante, o melhor c us.ir o

rini i üi.j ilo Kin.slcir» . Ni'.'vjijg coorili nifi.is a projMg.-.çno d.i In/, n i

:JO\ itipici ()in.':;mo c.ii Y K Í # I ) .
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A primeira experiência que deu resultados que violam cla_

rarnente RR, favorecendo TKL foi a de Marinov

A Fig. 1 dá uma idéia do experimento de Karinov. Nele e

xisto um eixo de comprimento D que pode ser posto em rotação (.'elo

cidade angular u). Em seus extremos existem dois discos (raio R)por

pendiculares ao eixo. Sobre os discos, perpendicularmente, são colo

cados dois expelhos E. e E- com planos na mesma geratriz quando o

eixo não está em rotação. Um sistema tipo Michelson-Morley é rronta_

do usando os espelhos como indicado na Fig. 1. A luz da Fonte F é

dividida em dois raios na lâmina L. Um deles percorre a distância d,

reflete-se no espelho E- e atravessa a lâmina L para ir ao detetor

C. 0 outro raio percorre D, reflete-se em E percorre d refletindo-

-se em E 2 para voltar refletindo-se em E e L e atingir então C.

0 detetor C é uma foto-resistência, i.e., sua resistência varia

com a intensidade da luz e esta depende da interferência entre os

dois raios que atinjam C. A resistência de C é equilibrada numa

ponte de Wheatstone, Mudanças da intensidade por variação dos per

cursos pocicm ser medidas re-equilibrando a ponte.

Mesii-o que a RR seja válida poderá haver um desequilíbrio

da ponto quando o eixo é posto em rotação (w * 0). O novo vilor

da rosiij) ôncia, poróm, é indopomiente da orientação áo eixo. De f.a

to: na RR quando o eixo cr;tá om rol.ição os dois espelhos

continuam a cada inuf .mtc na mor.:na rjorolríz (no sistema de coonlo

n fl.is de Kinstein), inor.mo o sislr-ma {Terra) cotando cm tr.uifj1.i«;,"ío

• •m rrinc'o n UP sistema eon si ri»: rodo iibuolul.o (velocidade V na di
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rocão do e i x o ) . No entanto v a r i a r i a a i n t e r f e r ênc i a porque quan-

do a luz a t inge Ei ( in s t an te t ) o outro espelho estava em E2 mas,

devido ao a t r a so por t e r que percorrer caminho rcaior, a luz s ó o ntinne

em E2 (6£ = tuR ) chegando a C cora o a t r azo 2 f t / c que no en
c ~~

tanto 6 independente do tempo e da orientação do eixo . Esse a

traso pode ser compensado como antes.

Em TEL, com violação de RR, pode ocorrer que, por exem-

plo, o espelho E2 tenha avançado um pouco mais (e seja atingido pe-

la luz em E2) apesar de as velocidades angulares serem as mesmas

para os dois discos. Haverá então uma defasagem que pode depen-

der de V e, portanto, do tempo (pela rotação da Terra) e da dire

ção (rotação do eixo) de modo que o atraso compensado num dado mo

mento e dada posição deixa de ser compensado posteriormente. Isso

é òetectado pela variação da fotoresistência. Isso é possível se

a sincronização dos dois espelhos ligados pelo eixo rígido se dá

no sistema de Ives-Marinov. Assim, ao contrário da Relatividade

em que os dois espelhos estão na mesma geratriz no sistema de

Einstein e há uma defnsagem no sistema de Ives-Marinov, se o sólí̂

do (PÍXO) for considerado rígido no ultimo sistema terá essa dis-

to r.;õo no sistema de Einstein. Agora o segundo espelho passa por
•+ •*•

E2 não mais no instante t1, mas no instante t'+ • •— estando
c 2

atrnsado no instante t'. Logo a diferença de percurso entre

os dois raios luminosos será Al = 2MR 6t = 2.JR V - ^ / C 2 . Izzo pro-

duz, por varinção da interferência, tr.ud.inça da inlc.-n:; id.tde da luz

<iu»? stingo o detetor D. dv.io no «3ooorr«!C «Io ili* a «Hnr-ç^o fio V om ro-

1.K;"IO fio lül«or.il ôr <o nuda poilc-cc «'cl IM mi n.ir o volor V tl.i voloci-

d.i Tprra om rclaçno ao siolcma .:! loiuto. Foi oaoenciülmonl o
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por esse método que Marinov determinou V (com V ^ 3 00 Km/s) obten

do em 1965 íesuH ÍKÍOS r e concordam air. os obtidos em 1968 por Wilkin

son et ai estudando a anisotropia da radiação de 39K. Foi a par-

tir desse resultado que percebi que um aspecto que não tinha sido

testado na teoria da Relatividade, -era justamente o que ocorria

com corpos em roto-translação . Até então se estava admitindo que

se um corpo estava em roto-translação, necessariamente a rigidez

dele seria definida no sistema de coordenadas de Einstein. Con-

clui que esse resultado de Marinov, se correto, mostra que o

sistema é rígido, não no sistema de Einstein, mas no sistema de

Ive .-Marinov, pelo menos no caso da translação na direção do eixo

de rotação. Como veremos, esta experiência não contradiz outras

que não evidenciam a velocidade V pois é a única desse tipo. Em

outros termos, o que Marinov percebeu foi não haver nenhuma expe-

riência planejada para detectar diretamente uai processo de sincronização di

ferente do processo de Einstein. E se o resultado de Marinov es-

tá correto, ele detectou. Outros tipos de experiências serão exanú

nadas posteriormente e chamo a atenção para o fato de que experi-

ências que não usem corpos rígidos em rotação não entram nesta a-

nálise, porque a partir deste momento nos restringimos a possí-

veis violações da R.R. na rotação do corpo rígido em transl.ição

relativamente ao sistema absoluto e can a luz se propagando no vá-

ijrup. Portanto, aceitamos quo, por alguma rn/ão, a física,

das Partículas, as equações do M.sxwol 1 e a física de Campos r.ão

relativísticarnente invariantns, mna <1o algum modo .JS propriedades

dos tióliiios em rolo-triinGi..«;río <ju;ir«l.im uma inform;IÇTIO sobre o si a

tema absoluto. Pori.into r-xoln iinou tíimb»"m meios ref ringr-ntes >ndo
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tambcm pode ocorrer violação da R.R. como proposto por Koücn-Tbrr.

Uma pergunta poderia ter sido feita neste momento: Por

que considerar possibilidades de violações da Relatividade se há

muitas experiências precisas que comprovam a R.R.? A resposta é

que a maioria delas não distinguem TEL-de R.R. e as outras são su-

jeitas a críticas.

1 De fato, não distinguem TEL de R.R., e portanto compro -

vam amba_s, as experiências no vácuo:

1. Velocidade da luz vinda de estrelas binãrias:

6c/c £ 10~9V/c - Grove e Fox, Phys.Rev.90, 378 (1953).

2. Diferença da velocidade de elétrons de alta energia e veloci-

dade do fóton:

6v £ 2 x 10~7 - Guiragossian et ai., Phys.Rev.Lett. 34_,355 (1975)

v o

3. Fator g dos muons:

«g % 2.7 x 10~7 - Bailay et ai., N.Cira. A_9, 369 (1972).

g o Roma in, Rev.Mod.Phys., 35, 376 (1963).

4. Fator g dos elétrons:

_6g__ <* 3 . 5 x 10"* - Van Dick et a i , Phys.Rev.Lett. 38, 310 (1977);
Wesley et a i . , Phys.Rev. A 4, 1341 (1971).

9o

Reexaminaremos as segu intes exper i ênc ia s que deveriam

dar resul tado nulo em R.R.

1. B r i l l c t - H a l l ( laser)

«v/v £ IO"15 - Phys.Rev.I.ptt., 42, 540 (19/0).

2. Jnseja et a i (Jasnr)

«V/V % IO"11 - Phys.Rrv. 133 A, 1221 (1964).

3 . Joos (Míchelson-Morloy)

«D/D *v 1 0 " l p _ / \n n . ,J n r riiyfjik 7, 385 (1930).
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4. Turner-Hill (Morsbauer)

óv/v £ 10 - Phys.Rcv. JJM, B 252 (1964).

Rocapitulando, a experiência de f-Virinov foi que bis tori ca monte cha

mou a atenção para um ponto que nunca havia sido examinado com cui

dado, que era a possibilidade de a definição de corpo rígido em ro

jtação.como tendo forma independente da velocidade de translação e

as distâncias entre dois pontos independentes do tetnpc, precisar ser

ligada a um sistema de coordenadas diferentes do de Einstein, por

exemplo o sistema de Ives-Marinov.

(4)

Comecei então a examinar com K.Rodrigues , es-

tes efeitos, obtendo resultados numéricos, numa experiência

de Doppler-Shift semelhante à de Champeney-Moon e outros, onde há

um disco girante sobre a qual há urr.a fonte emissora e um absorven-

te. 0 sistema todo está se movendo em relação ao sistema absoluto.

Na Fig.2, vista do sistema comovei é o éter que se move co a veloc_i

dade -V. Nesta figura se admite que a forma do disco, no laboratõ

rio, continua a ser circular. Veremos mais adiante, que isso se

prova experimentalmente, i.e., que o d5.sco não se deforma no labo-

ratório. Então, se pode determinar o efeito Doppler Av/v onde Av

é a diferença da frequôncia da radiação emitida no instante t,

e da absorvida no instante t + 6t, referidas, respectivamente, a

fonte o ao nbsorvonte. Nesta menina r.nIa há ix-rca do dois anos, o

Prof. NuuGonzveig disse que cm tais ox['i?rií"ncias não «e podaria do

tcctíir violação da Relatividade. TÍJSO fnriã diso provado pfila oxpe

riônci.j do Cliismpnncj Moon cm «jtio n."o <'n<:uiil.j.*.jm o valor do Av/v pro

visto por Môller;

V ~ \ l * ^ * ^ l 0 " A u i * ^ t ' • • n(
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a velocidade do emissor e a do absorvente no laboratório. Num da-

queles dois teoreroas triviais, nós provamos , sem fazer nenhum

cálculo, que esse resultado não ê válido em TEL porque u> -• o não a

nula a expressão Av/w = v —^— * k A (r - r ) que deve ter em
c2 . a e

TEL o mesmo valor que na R.R. — deve pois ser nulo. Realmente, se

examinarmos o trabalho de Nôller, veremos que ele teve o cuidado de

dizer que estava usando nos cálculos do resultado da experiência

proposta a teoria do éter de Newton-Huygens i.ê, sem a contração de

Lorentz-Fitzgerald e a dilatação do tempo. Ele não disse que era

a teoria do éter de Lorentz. E na de Newton-Huygens não há a dila

tação do tempo nem a contração de Lorentz. Môller diz ainda que,

mesmo havendo a contração de Fitzgerald-Lorentz, isso não alteraria

o resultado, o que está correto. Mas ele esqueceu de considerar a

dilatação do tempo, ou em outras palavras o efeito Doppler transver_

sal, pois levou em conta apenas o efeito Doppler longitudinal. En

tão, quando se inclui o fator y (a dilatação do tempo), o efeito de

Koller desaparece completamente, dando zero. De fato, em vez de

-910 foram obtidos os resultados:

Exp. de Charr.peney-Moon A v/v i> 10~ cos u t
< -14

Exp. de Turnor-Hil l A v/v ^ 10 cos u>t

No en tan to nossa predição para TEL ê de ~~ç~~ ~ 10 coswt,

o que nâo é d e t c c t á v e l ! Para uma extensão da TEL, que chamamos de

-15 -14

TKL-EX, obtivemos 10 a 10 . N o entanto o.rosulf.xV) fie Turner-

-Hi l l não prova TEL-EX porejue nnsae cano a dependência com o tempo

r,(»r<a cos 2wt ( ! ) , o «juc não foi i;onf irmmio! Esta cxpríriêmria ,

iu;a .» f?itu.jç.ão mais i lcufavorável, a de luz t e r prop.jijnç3o r.><l±

• l i a fonte es tava num extremo do dinmotro, c no outro «TU no cciif ro, o

r>1«or.vi-nf.p. O efeito \)rtvitiio uft 'JVL viiiíi fora tio Hr.il© iki iltAft^yo. fie u 11 \
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> -14

visao da TEL-EX fosse *v 10 cos u>t o result fido de Turner-Hi 11 provaria

que essa teoria está errada (e não TEL). No entanto a conclusão de

que essas experiências provam que TEL está errada está em todos os

livros modernos, mas é uma informação completamente errada. Essas ox

periências provam apenas que a teoria de éter de Newton-Huygens cs

tá errada, o que é uma coisa que se conhece desde Michelson-Morley

e outros. E novamente, errada significa dentro de certas aproxima

ções fora dos limites de validade.

A fórmula da relação da freqüência emitida e da ^ frequênve Xa Ye 1-£.vecia característica do absorvente = =va Xe Ya
,

da no referencial absoluto continua válida, tanto em TEL como em RR,

desde que se use o sistema de coordenadas, não de Ives-Marinov, mas

o de Einstein-Lorentz. (i.e, a gauge de Einstein-Jx^rentz) . Isto tam

bém está em contradição com os resultados dados por vários anti-r£

lativísticos, que obtém uma fórmula diferente para o efeito Doppler

e que está errada. Isso porque eles desprezam efeitos de coordena

das gali^eanas ou de Ives-Marinov.

Primeiro vamos fazer a hipótese de que o raio do disco é

constante no gauge de Einstein-Lorentz. Temos dias possibilidades:

a TEL propriamente ditn, que impõe w = — — - em Ives-Marinov (a
dT

velocidade angular é constante) e outra, por motivos históricos, de

que no çjauye de Nnwton, no ;;istcma comovei a velocidade é constante

dó
(u> = ----v—) , o então vomos ter TEL oxtondída (TBL-EX) . Mostrarei

quo experimental monte esta poMs.ibil.iil.irTe csi í excluída como

a do «juo o di.sco c-n rotação n.io porm.incco círculur (mas c olítico)

na çjmxjc de Einstein (ou na de Ivcs-Marinov) .

iic cm conta a contr/iç.ío ilc T,oi:<.-ntz o a dl Ia' ição
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do tempo demonstra-se que em TEL-KX a velocidade angular de um

ponto na periferia do disco (ou de um paralelo da Terra) é d»ida no

sistema de Einstein, por fi(t) = — — = w (1+E —-->- son ç(t) - v -~5 sent(t))
dt c*" c

onde V.v =-u>r V sen<}> e E = 1 (em TEL-EX) . No caso de TEL é só

suprimir o termo em V2(E = 0) . O tertno em sen<> (ou ponu t) exis-

tente em TEL e TEL-EX resulta da defasagem dos relógios de Einstein

em relação ao sincronização de Ives-Marinov. Um termo em sentu t,

foi detectado em muitas experiências e jogado fora, porque em ne-

nhuma teoria ele estava previsto. O termo em E é do tipo que sem-

pre se procurou, can sen2 wt. Como fí (t) não é detectavel facilmente fa£

-se uma determinação indireta. Assim, na Fig. 2 está indicada a ex̂

periência do desvio Doppler num rotor (mesa ou Terra). Um raio de

luz (ou Y) emitido por uma fonte no instante t é absorvido pelo ab

sorvente em t + 6t. Pelo efeito Doppler acima mencionado mede - se
V — V V

Av e a e _ .
v S v a v a

(4)Obtem-se para o caso A$ << 1 (fonte e absorvente pro

ximos), sendo d e R respectivamente, a distância fonte-absorven-

te e o raio de giração.

Av d , v V v V
- — v — = (—^ _ co:suit - E -~- " 2~ sen2wt) (5)

c c

Portanto cm TEL (E--0), pai i a experiência na Terra

(---«vlO , —^_ ̂  10"") teríamos - ̂— -v 10 cos h»t o qtjc está

fora dos limites atuais de dcf.etção. Kolon-Torr previr.im para cnna

rxr íriúncia —*~- <v IO"1* son2 wt, b ouc está errado cm TKL.
Já TEL-HX (E*l) dá ^ - % IO"1'sen 2wt (dotecjj.áynlj .

No ont.into a cqu.(5) dá om TEL para exporiôncia r.m mc-

sa girnntr ( — ̂— -v io" ; — — «v IO"1),

A^ *10- Mco. t.t o - "• - "l-



CBPF-NF-001/85

TEL-EX dá p a r a a ú l t i jna e x p e r i ê n c i a

A)L -x, i o " 1 3 sen 2u»t

que é facilmente detectãvel mas que mostraremos adiante ser impro

vável por estar a TEL-EX jâ excluida por outras experiências.

Os resultados a seguir sao de outro trabalho, em colabora

- (5)

ção mais recente coro Maciel , (do CBPF). Inicialmente consideramos

outro tipo de experiência, a medida do tempo que a luz leva para

ir do emissor ao detector, ou o comprimento entre o ponto de emis
(5)

sao e o ponto de absorção (Fig.2). Obtivemos a formula abaixo.
: -2- |í a«f t O-í #« M|.,-«-SLík

o 2c

^ J*_ v cos — 2 - sen (et • -—°
2 c* 2 2

1 r 2 ço 1 .2 2 2
• -- A* 2E cos (—-̂-) I VVc sen

2 L 2 J <

0 termo v cos —=^— nada mais é do que o efeito Saçnac, que nao

vou examinar, v V cos — ~ - sen (wt + —=~- ) é um efeito senwt,
O 2. &

existente tanto em TEL como cm TEL-EX e os dois termos
r ") ^^ T ? ? ^^n 2
X + 2E cos {—5^—) V sen (wt • — ~ — ) são efeitos em sen wt, só

L J 2 M 'o

cy'st rni-.es om TEL-EX. Este termo cm cos ( - ^—) (TEL-KX) e o que

vai sor excluí rio. O parúmetro X 5 p.ira admitir qno ;no:;i;io no l.ibora

ló r io , na gaiiijo de Einyloin, haja alejurna contração «Ia jnusa em rota

.;"o, na illrof;flo de V. Ar;sim 1ojr»'3 X - l nc niío há i:on1 r.i«;.lo rlrj

T.oicmtz c \ 0 (TEL) JX2 nTo há conl.r.iç.io no sistema co-móvel, n.t:i «"or

drn.iclng de Eimjlcin, B -iqui tnnos 'juo r-onEÍ«levar uma prnr.iHra si^
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tuação: o espectrômetro era rotação livre. A hipótese feita, é de

que a velocidade angular é constante no sistema inercial em que

a mesa (ou a Terra) está em rotação livre. Nas experiências, não

se pode dizer que a mesa (e o equipamento usado) estão em rotação li

vre pornue hã um certo torque necessário para manter a rotação,

o que transmite em parte a rotação da Terra. E o interessante, ê

que desde o início, se começou a por o sistema em rotação. Michel_

son depois da primeira experiência, Miller e todos os outros puse-

ram o espectrômetro em rotação. E por esta teoria, o raio, que apa_

rece e o do disco, e nao mais o da Terra, (onde =" ̂ 10 ) . E
2c

portanto a velocidade de rotação (v = wR) passa a ser muito menor,

e com o disco o efeito diminui. Além do mais se o percurso da luz

ê radial, passando pelo centro do disco, acontece aquele efeito que

eu mencionei anteriormente, surge um fator cos . Como &4> = w

2 °
neste caso, porque os dois pontos estão opostos radialmente, cos

A*o 2 A<ílo 2seria zero. E isto faria com que os termos em cos e cos fos
2 2 ~

sem a zero e restaria o terro em A, da deformação da mesa. Assim a

experiência de Joos, que é a mais precisa experiência de Michelson-

-Morley com espectrômetro, dá ^ 10" , o que simplesmente sig
4 2 2 —6nifica que X < 10 (pois V /c * 10" ). Essa experiência prova a

hlpótr>rc, feita inicialmente de que o disco em rotação continuava a

ser circular num sistema de Einstein, ê correta, e mais nada. Mas há

outras experiências deste tipo. A experiência de fViHot itall rc<luz mais

ainda X. De fato ela dá -£=— £ 10 cos 2tot, em que a rotação é a da iro«a

V2 6 °
Q -T— «v 10 . E Kssa experiência mostra simplesmente quo X •
2B cos2 ~-.iL. £ IO"9, Como 2«:os2 •?-- % 1 irj.-;o, junto com X << 10" ,

2 2 -9
HDsIr.i ijuc n"o existo o efe i to TKT,-« O «lá K0 / . X *v 10 . TcmOS, por t .mlo / j ia
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considerar apenas teorias tipo TEL sobre a qual essa experiência na

da diz. Alem do mais, este resultado está em contradição com a pre

visão de Torr, - — •*• 10~ cos ut porque, ceno disse, a previsão de Torr

para desvio de Doppler, sô ê consistente com violação da Relativida

de se é TEL-EX (ou X + 2 E ~ l ) e a experiência de Brillet-HalL, ex

clue TEL-EX. Uma experiência que pode ter provado que TEL também

esta errada é a de Jaseja et ai. A experiência deles tem pre

cisão muito menor que a de Brillet-Hall. De fato dá um limite su

perior de -~- «v 10 sen wt. No entanto esse efeito foi detectado

para o aparelho na mesa oscilante em repouso instantâneo. Portanto,

de acordo com a equação acima, deveria haver (em TEL) um efeito

sen Wmt porém com —=r- * 10~ . Se se procura ajustar os pontos

experimentais da Fig. 3 por uma senõide com o período de 24 ho

ras e o mínimo próximo das 6 horas siderais de acordo com Mari

noví6) e Wilkinsonfl) obtem-se (-^->exp ~ 10~10. Um fator adicio

nal o ^ 10~ pode decorrer do fato de que a mesa não está ancorada

na Terra. Sua deformação no sistema de Einstein (pela rotação da

Terra) pode ser apenas parcial. Outro fator de redução poderia ser

devido a orientação dos Masers que são usados formando um angulo de

90°. De fato (oxcluido o efeito espúrio) teríanw s

-•p— * o x 10~ x cos26 senwt

(onde 6 « angulo com direção oostc-lcstc). A repetição densa expe

riencia é essencial — ela facili.n.nte provaria TEL ou confirmaria

RR.

VoU.rmos agora ã oxp««rí *in:t.i iie Oopplor-sMft r.-ro >ncfias gi

rnntcs, eytendendo o cálculo .inivriur , que foi feito npen.13 pa

ra o ciso ~tf~ po«i«ono, / jora pode ser qualquer' .
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Obtivemos então, uma formula geral , que inclui como caso

(4)cular o calculado coin W.Rodrigues .

^ ^ sen A* cos (»t + ̂ ) -

V V 2 9 A* * A*
- E — o — ( x* 2E cos - ^ - ) sen ~=f- sen(2at + At)

cJ * *

Se voltarmos a analisar novamente o caso At = v, toman

do o segundo harmônico temos —~— ^ 1O~12 ( A + 2Ecos —5—) ̂  10 »

mas isso em TEL-EX. Já o primeiro harmônico daria, mesmo para TEL

- ~ - ^ IO"15 cos — g 2 - % 1 0" 1 7 s e — 2 ^ ~ % 10"2 "~ n i o é °-

servável. A experiência de Turner-Hillr já mencionada, dá

< -Í4 » -

10 cosut sendo consistente com zero. Mas ha uma situação

interessante, que aumenta o efeito, que ocorre quando fonte e absor

vente estão em quadratura, quando então sobrevivem tanto termos em

sen 2wt, como em cos ut. Neste caso a TEL-EX, está excluída, pe

Ias razões já mencionadas, mas em TEL, já aumentou o efeito, que
agora é ~ — ^ 10" cos wt, e está plenamente dentro dos limites exps

rimentais atuais. Esta experiência é factível!

Para concluir:

*• Não cr.tá excluída a possibilidade de violação da Relatividade

Restrita, cm experiências envolvendo sólidos acelerados.(Esta

é a novidade em relação ãs análises anteriores do possíveis

violações. Quer dizer todas as análises que levam a violação

da RR em sistemas em movimento uniforme, no v.leuo, estão c£

radas. Para movimento uniformo, TEL 6 jM'nfcico a Einstein) .

2. Há necessidade de refazer a rxporiêncía do Marinov, Jflcrjfo que

neja para provar tjue eutá curaria. (Eu acho innatinf» i-i^ria a
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atitude que os físicos estão tomando atualmente, pois

nenhum físico se deu ao trabalho de repetir a oxperjL

ência de Harinov porque, dizem, obviamente está errada. Mas

sou da opinião de que, mesmo errada, podeir ocorrer estes

outros efeitos).

*3. Há necessidade de fazer experiências de Doppler-shift, em con

dições mais favoráveis. (Tanto Mõssbauer cano Laser, não eir- con

dições de oposição, mas em posições de quadratura, quando

então o efeito é detectável. Porque em todas as experiências

efetuadas até agora, o efeito não é detectável. Então não

provaram nada, se a teoria correta é essa).

4. Devem ser feitas experiências de Kichelson-Torley, sem rotação da iresa

ou con luz não :«movendo radialmente. (Chamo a atenção pa^a o

fato de que com a rotação da mesa pela hipótese feita, não

é a velocidade tangencial de rotação da Terra, e sim a da me

sa, que vai aparecer. E om quase todas essas experiências,

eles puseram velocidades muito pequenas, em vez de 10~ que ê

a velocidade de rotação de um ponto na superfície da Terra,

110 n̂ u.«!or (v/c), ela passa para 10 nas condições experimentais

om que eles fizeram. Então diminui muito o efeito, se ele

existe. A análise do primeiro harmônico, é sempre jogada fo

ra nestas experiências. Mns em yornl quando «tóo uma indica

ção da ordem do primeiro h.nmônico, 0A0. c maior do que o pre

vi «to por cn:;.i teoria).

5. Necessidade «.Io nsi.tido «los mec.ini.sinos de vfoinçíío, y© confirma
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da (E óbvio que não ten» sentido começar a fazer teorias,

verificando em que lugar da física dos Sólidos podem aparo;

cer referências ao sistema Absoluto, porque realmente ha pou

cas indicações).

Possibilidades de violação da Relatividade Restrita em outras

situações. (Se confirmadas nos sólidos em rotação, porque po-

de acontecer que nos líquidos também haja. Por que apenas nos

sólidos?).

Se não, enterro de primeira classe para esta tentativa

de justificar possíveis violações da Relatividade Restrita no

vácuo.



CEPF-NI-001/S5

•o

-f
1

I
I

11

- D

--$____

2*

I
il
II

F i g . 1 - ESQUEKA DA EXPi^lfiNCIA DE MARITXJV



Ca'F-NF-OOI/35

-22-

- V -

Fig. 2 - A experiência do desvio Doppler com fonte e absorvente

em rotação, vista do sistema S no gauge de E - L. O

sistema absoluto S tem velocidade - V.
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JL JL
2h 3h 4h 5h

TEMPO S1DLRAL

6h 7h 8h

Fig. 3 - ôv/v observado por Jaseja et ai em função do tempo side

ral (pontos experimentais). A curva dá o ajuste do efei-

um fator de redução

a
to sen tut predito por TEL, com

10" ,, após a subtração de um efeito espúrio cor tan-

te 10"9
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