Οι κόκκινες, οι πράσινες, οι θαλασσιές σου οι λάµπες. ∆εύτερο µέρος.
Έχετε δει κάποιο τηλεπαιχνίδι, όπως το εικονιζόµενο.
Όποιος προλάβει πατά το ηµισφαίριό του και ανάβει η
λάµπα του. Η λάµπα του άλλου βγαίνει εκτός.
Θα µπορούσε η λάµπα του ενός να είναι κόκκινη, του
άλλου πράσινη και να υπάρχει και µια τρίτη λάµπα
θαλασσιά. Αυτή θα ανάψει στην εξωφρενικά απίθανη
περίπτωση κατά την οποία οι δύο διακόπτες θα πατηθούν
ταυτόχρονα.
Υποθέτω ότι υλοποιείται µια τέτοια ιδέα.
Κάποιος φίλος θα µπορούσε να προτείνει και το κύκλωµα. Ελπίζω να µην χρειαστεί.
∆υο φωτόνια ξεκινούν ταυτόχρονα.
Ακριβώς στη µέση του δωµατίου βρίσκεται το µηχάνηµα
µε τις λάµπες.
Ακριβώς ταυτόχρονα ξεκινούν δύο φωτόνια από τις πηγές
Κ και Π. Αν φτάσει πρώτο αυτό της Κ ανάβει η κόκκινη
λάµπα.
Αν φτάσει πρώτο αυτό της Π ανάβει η πράσινη λάµπα.
Αν φτάσουν ταυτόχρονα ανάβει η θαλασσιά λάµπα.
Ποια λάµπα θα παραµείνει αναµµένη;
Ο νεαρός µας βλέπει τα δύο φωτόνια να ξεκινούν
ταυτόχρονα. Έχουν να διανύσουν ίδιες αποστάσεις και
φτάνουν ταυτόχρονα. Ανάβει η θαλασσιά λάµπα.
Όµως ένας παρατηρητής που κινείται προς τα δεξιά
βλέπει το δωµάτιο κινούµενο προς τα αριστερά.
Αν θέλετε βλέπει και την συστολή δωµατίου και
παιδιού.
Αν δει τα φωτόνια να ξεκινούν ταυτόχρονα θα δει να
φτάνει πρώτα το πράσινο. Τούτο διότι έχει να
διανύσει µικρότερη απόσταση.
Θα δει εποµένως να ανάβει και να παραµένει
αναµµένη η πράσινη λάµπα.
Αυτά όµως δεν στέκουν λογικά. Ο παρατηρητής
µπορεί να επιστρέψει και να επισκεφθεί τον νεαρό.
∆εν µπορεί να βλέπει άλλη λάµπα αναµµένη από
αυτήν που ο νεαρός βλέπει.
Για να δει όµως και ο κινούµενος παρατηρητής
ταυτόχρονη άφιξη των δύο σηµάτων, πρέπει να δει το
«πράσινο» σήµα να ξεκινάει µε καθυστέρηση σε
σχέση µε το κόκκινο.
Αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται στην Σχετικότητα.
∆ύο γεγονότα που είναι ταυτόχρονα για έναν
παρατηρητή, δεν είναι ταυτόχρονα για έναν άλλο.
Πως ξεκίνησαν τα σήµατα;
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Μπορούµε να υποθέσουµε ότι πάτησε ο νεαρός ένα
κουµπί στη µέση του δωµατίου και ξεκίνησαν
ταυτόχρονα δύο σήµατα. Το ένα θα ενεργοποιήσει το
«κόκκινο» σήµα και το άλλο το «πράσινο».
Τα δύο σήµατα ξεκινούν µεν ταυτόχρονα αλλά έχουν
άλλες αποστάσεις να διανύσουν.

Το σήµα που θα ενεργοποιήσει το «κόκκινο» σήµα
φτάνει πρώτο. Ενεργοποιείται ο µηχανισµός και
ξεκινάει το «κόκκινο» σήµα.
Το άλλο σήµα-ενεργοποιητής είναι καθ’ οδόν.

Φτάνει το δεύτερο σήµα-ενεργοποιητής και ξεκινάει το
πράσινο σήµα.
Το κόκκινο σήµα είναι στον αέρα.
Το πράσινο σήµα ξεκίνησε µε καθυστέρηση αλλά έχει
λιγότερη διαδροµή να διανύσει.
Τούτο διότι η µέση του δωµατίου κινείται προς τα
αριστερά.

Τα σήµατα φτάνουν µαζί.
Ανάβει η θαλασσιά λάµπα.

Όµως υπάρχει ακόµα πρόβληµα. Γιατί να ξεκινήσουν έτσι τα σήµατα;
Γιατί να πατήσει ο Γιωργάκης ένα κουµπί;
∆εν θα µπορούσε να είχε βάλει δυο ωρολογιακούς µηχανισµούς µε απολύτως συγχρονισµένα
ρολόγια, και όταν πήγαινε η ώρα 10 π.µ. να ξεκινήσουν ο πράσινος και ο κόκκινος παλµός;
Τα ρολόγια αυτά δεν είναι µόνο για τον Γιωργάκη συγχρονισµένα. Ο παρατηρητής µας βλέπει
και τα δύο να υφίστανται την ίδια επιβράδυνση. Εποµένως οι παλµοί ξεκινούν και για τον
παρατηρητή µας ταυτόχρονα. Μικρότερη διαδροµή έχει ο πράσινος, φτάνει πρώτος και µένει
αναµµένη η πράσινη λάµπα.
Ή µήπως κάτι δεν λογαριάζουµε καλά;

