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• Falsifierar Kvant- och Relativitetsteorierna samt ersätter dem • Klargör Tidspilens och Entropins irreversibilitet
• Förklarar Kvasarer, Pulsarer, Rödförskjutning • Vederlägger ”Big bang, Svarta hål, Mörk materia, Mörk energi”
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The nified  heory  f  hysics
 s  ttained by Ingvar Åstrand

'HQ PRGHUQD I\VLNHQV brist på åskådlighet, begriplighet och sammanhang antas vara semantisk; – att VSUnNHW ännu inte
utvecklats så att det kan förklara den fördolda verkligheten bakom kvant- och relativitetsteoriernas kryptiska formler.
Lösningen kan dock skönjas i vattenringars YnJVSHO som alla har sett men ingen insett: att våglängderna ökar ( PHG
utbredningen (s) – NRQWLQXHUOLJW, SURSRUWLRQHOOW enligt en nyupptäckt naturlag ∆ λ = N ⋅ V vars vågförlängningskonstant
N = 0,17 härletts ur experiment. Ljusvågors fraktionella förlängning anges av den universella entropikonstanten, (K =)
N = 6,63 ·10-34, som även anger emissionens fördelning. Samma vågmönster från en meteorit sågs på solen 1998, och i
’Supernova 1987 A’:s chockvågor. 9nJI|UOlQJQLQJVSULQFLSHQ (= vågdynamikens HQWURSL) avslöjar relativitets- och kvantmystiken samt big-bang-bluffen genom rödförskjutningens lösning; så att teori och empiri blir en enhetlig begriplig helhet.
(10 November 1999)

Vetenskapen utvecklas genom att fakta ackumuleras och att kunskaper revideras. 'HQ YHWHQVNDSOLJD PHWRGHQ innebär att problem analyseras, och
genom härledningar från experiment och observationer söks logiska I|UNODULQJDU som prövas mot teoretiskt formulerade förutsagda observationer.
Om DQRPDOLHU negligeras för att UlGGD en teori, eller bortförklaras med overifierbara DG KRFK\SRWHVHU, så skapas därmed nya problem. En WHRUL
som klarat alla falsifieringstest anses EHIlVW och accepteras därmed som en SURYLVRULVN förklaring. Om VYnUO|VWDSUREOHPRFKSDUDGR[HU anhopas
uppstår en NULV som kanske löses med Q\DIDNWD som kanske leder till nya epokgörande upptäckter och teorier; som kanske innebär en YHWHQVNDSOLJ
UHYROXWLRQ ett nytt SDUDGLJP. Men en tes eller teori som försvaras trots uppenbar inkonsistens är en RYHWHQVNDSOLJ doktrinär trosföreställning!

Den teoretiska fysikens spektakulära framsteg är tyvärr grundade på feltolkade felsteg. Relativitetsteorierna är feltänkta felslagna WDQNHH[SHULPHQW
Allmänna relativitetsteorin för ljusets och rymdens krökning är grundad på tron på ljuset är gravitationspåverkade energikvanta som antas bevisad
med förutfattade resultat och feltolkade Mössbauerexperiment. Speciella relativitetsteorin är spekulationer ifrån Lorentz’ transformationsformler
Kvant-tesernas förvilla(n)de förkunnare medger aningslöst detta i och med N|SHQKDPQVWRONQLQJHQV postulat vars kognitivt meningslösa logik som
säger att: ´.YDQWWHRULQ kan inte WLOOVNULYDV QnJRQ REMHNWLY YHUNOLJKHW´. Liksom Zenons paradoxer är kvant- och relativitetsteorierna bara skenbara
lösningar på feldefinierad pseudovetenskap. Det anses därför löjligt att försöka förstå teorierna eller ens grunna vad de grundats på. Att ifrågasätta
fysikens myter och riter är tabu, och att inse att mystifieringen är strategier för att äska nya anslag ses som ett hot och mot vetenskaparnas status.
Motsägelserna kan dock lösas genom att I\VLNHQV HQKHWVWHRUL som är grundad på sann vetenskap återinför logik, objektivitet och begriplighet så att
kausalitet och kontinuitet, verifierbarhet och förutsägbarhet utifrån erfarenhet och förnuft som i upplysningens visioner åter är villkor för kunskap
och bildning. Fysikerförsamlingen inser att sanning skulle skada deras tro och värdighet, men påstår i stället att vetenskapens trovärdighet hotas.

Forskare vars upptäckter ifrågasätter de antagna trosföreställningarna får erfara att SHHU UHYLHw-auktoriteten ignorant väljer revirbevakning framför
kvalitet och kreativitet. Fackredaktörer och referee-granskare baserar sin prestige och position mer på kollegers förtroende och fördomar än kunskap
och kompetens. Fysikerkåren försöker genom inskränkt skråtänkande permanenta sina privilegier. Genom korrumperad kollegialitet manipuleras media
och censureras sanningar; genom konsensus kontrolleras nyfikenhet, kreativitet och tankefrihet. Vetenskap kräver öppenhet och ärlighet; teorier
och tolkningar ska få diskuteras och kunna ifrågasätta(s). Ordföranden för American Physical Society, R.Wilson skrev 1985 i Physics Today:
7lQNHIWHUIDVWlQGHWlUHQORJLVNWRP|MOLJKHWDWWHQVPDUWSHUVRQVNXOOHSUHVHQWHUDHQHQNHOVMlOYNODUHQKHWOLJI\VLNVWHRUL. 'HWWD VNXOOHLQQHElUD
VOXWHWI|UYnUXQGHUEDUDWLOOYDUR. . . $36PHGOHPVNDSVNXOOHPLQVNDWYlUW . . .ROOHJHUKDUYLUnGPHGHQVnQNDWDVWURI ? . . 9LPnVWHKDHQNULVSODQ
I|U GHQQDHYHQWXDOLWHW . . . 9LPnVWHI|UQHNDV\QGDUHQRFKYnUD YlOGLVFLSOLQHUDGHDUWLNHOJUDQVNDUHI|UOnQJWLGEDQQO\VDDOODKDQVSXEOLNDWLRQHU
Alltsedan termodynamiken grundades har en reduktionistisk förklaring och kinetisk-mekanisk lag sökts för värmestrålningens elektrodynamik och
symmetriskt irreversibla entropi. Vågförskjutningen förklarar WHUPRG\QDPLNHQV HQWURSL, dvs vågmekanismen bakom elektrodynamisk strålning och
värmestrålning. Nya fakta visar hur strålningsenergi utbreds som irreversibla fluktuerande vågimpulser som genom kontinuerlig vågförlängning
rödförskjuts (dissiperar). Enhetsteorin vederlägger ’ fotonballistiken’ och förklarar ljusets dynamik och entropi genom SRWHQWLDOIDOOHW mot jämvikt i
kosmos dit strålningen sprids i resistensfria supralåga temperaturer och når så som mikrovågor värmedödens jämvikt i den ’ absoluta’ rymden som
Cobe påvisat genom bakgrundsstrålningens dopplerisotropi. Enhetsteorins entropiprincip förklarar genom kända naturlagar för energi, våglängd
och temperatur NYDVDUHUQDV enorma intensitet och abnorma spektrum samt UDGLRJDOD[HUQDV starka strålning, utan spekulerande i VYDUWD KnO. Utan
ad hoc-hypotetiska synkrotronstrålnings-jets visar enhetsteorin att kvasarernas bipolära MlWWHOREHU är en HQWURSLHIIHNW som proportionellt förstorar
bilden med avståndet – samt orsakar WHPSHUDWXUIlUJHQV I|UlQGULQJ med Planck-kurvans förskjutning och därmed spektralkurvans gradient, från
blå till röd. Därtill kan man visa att SXOVDUHUQDV intermittens orsakas av jordens bana i rymden relaterad till strålningens IUHVQHOOVND interferens.

Kvant- och relativitetstesernas hopplösa trosbröder ignorerar fysikens HQKHWVWHRUL trots dess infriade visioner om enhetlighet helhet och begriplighet.
• Astrofysikern )UHG+R\OH som myntat begreppet ’ big bang’ äruppgiven:´'HQPlQVNOLJDKMlUQDQlUKHOWHQNHOWLQWHVNDSDGDWWO|VDGH VYnUD
SUREOHP VRP I\VLNHQ VWnU LQI|U´ • Nobelfysikern 6WHYHQ :HLQEHUJ befarar: ´%nGHNYDQW RFK UHODWLYLWHWVWHRULHUQD NDQ YDUD IHO RFK PlWQLQJDUQD
NDQVNH VDNQDU GMXSDUH PHQLQJ´ • 6WHHQ 5DVPXVVHQ, forskare vid Santa Fee Institute, anser: att ´)\VLNHQV NRPSOH[D SUREOHP NDQ LQWH O|VDV PHG
WUDGLWLRQHOOD UHGXNWLRQLVWLVND PHWRGHU 9HWHQVNDSHQEHK|YHU HQ Q\ 1HZWRQ´ säger han ´íQnJRQ VRP NDQXSSILQQDHQQ\EHJUHSSVOLJRFKPDWHPDWLVN
LQVWlOOQLQJVRPO|VHUNUnQJOLJKHWHUQD´ • (GZLQ +XEEOH som ej övertygades av idén om universums expansion, sa: ´/LNVRP Sn .RSHUQLNXV WLGYHUNDU
YL VWn LQI|UYDOHW PHOODQ HWW OLWHW EHJUlQVDW XQLYHUVXP RFK HWW REHJUlQVDW VWRUW XQLYHUVXP SOXV HQ Q\ QDWXUODJ • Nobelfysikern 0XUUD\*HOO0DQQ
serframmot´HQGMXSDUHI|UVWnHOVHDYQDWXUHQRFKXQLYHUVXPLHQQ\LQWHOOHNWXHOOUHYROXWLRQVRPlUMlPI|UEDUPHGGHQWLGHQVKHOLRFHQWULVND
LGp´ ´ • Science-fictionförfattaren 'U ,VDDF$VLPRYskrev: ´ . . . YHWHQVNDSDUQDI|UVWnULQWHNYDQWWHRULQ±NDQVNHGHQGDJNDQNRPPDGnQ\D
XSSWlFNWHUQ\DEHJUHSSRFKQ\DWDQNDUNODUJ|UYDGVRPQXWHUVLJVRPKRSSO|VDP\VWHULHU´ • Filosofen .DUO 3RSSHU beklagade att mystiken har
invaderat fysiken: ´$OODI\VLNHULQVWlPPHULDWWHQQ\WHRULEHK|YVVRPDYVO|MDUIHOHQPHGNYDQWWHRULQWURWVGHVVVXFFp´ • 6WHSKHQ+DZNLQJ är
övertygad: ´7LGHQ lU QX QlUD I|U HQ HQKHWOLJ WHRUL YDUV SULQFLSHU NDQ EHJULSDV DY YHP VRP KHOVW RFK GHVV HQNOD IRUPOHU NDQ WU\FNDV Sn HQ 7VKLUW´
• Radioastronomins främste pionjär *URWH 5HEHU har förutsagt (1989): ´2PKXQGUDnUNRPPHUYLVNUDWWDnW%LJ%DQJDQKlQJDUQDVNRQVWLJDLGpHU´
• Filosof-matematikern$OIUHG:KLWHKHDG ansåg att: ”'HQI\VLVNDDWRPWHRULQKDUQnWWHWWVWDGLXPVRPVWDUNWSnPLQQHURPHSLF\NHODVWURQRPLQ
I|UH.RSHUHQLNXV´ • Fakirfysikern +DQV8QR %HQJWVVRQ sa i UNG FORSKNING: ´0LQVWRUDI|UKRSSQLQJlUVDPPDVRPI|UDOODI\VLNHU DWWKLWWD
¶7KH7KHRU\RI(YHU\WKLQJ¶VRPLQQHKnOOHUHWWHQGDWDORFKHQHQGDSDUDPHWHU'HWlUWYHNVDPWRPGHQ NRPPHU DWW LQIULDV XQGHU PLQ OLYVWLG PHQ
GHW lU HQ YDFNHU VDN DWW VWUlYD PRW´ • Svarta hål teoretikern -RKQ :KHHOHU hoppas att: , ERWWHQ DY DOOW PnVWH ILQQDV HQ \WWHUVW HQNHO RDYYLVOLJ LGp.
1lU YL WLOOVOXWXSSWlFNHUGHQRPHWWHOOHUWLRnUNRPPHUYLI|UVWnLGpQRFKVlJD6nYDFNHURFKHQNHOVDQQLQJHQlU. . . +XUKDUYL NXQQDW YDUD
EOLQGD Vn OlQJH" • Astronomen )=ZLFN\ skrev syrligt:´'HWlUNODUWDWWMDJKDUKDIWOLWHDQYlQGQLQJI|U%LJ%DQJVVNDSHOVHEHUlWWHOVHHIWHUVRP
MDJVHWWGHQVRPRNXQQLJKXPEXJRFKYRRGRR´ • Fysikprofessor ,QJPDU%HUJVWU|P skrev ´)|UVWDJnQJHQPDQK|UWDODVRPGHNYDQWPHNDQLVND
RSHUDWRUHUQDVKRNXVSRNXVEOLUPDQVSRQWDQWVNHSWLVN   9DGlUGHWWDDQQDWlQPDWHPDWLVNDONHPL"  0HQHIWHUKDQGEOLUPDQLQGRNWULQHUDG   ´

.YDQWEHJUHSSHWlUIUnQ, då Annalen der Physik'
s chefredaktör 0D[ 3ODQFN publicerade $OEHUW (LQVWHLQV LGp om K-konstanten: att ljusets
energi är strukturerad som kvanta. Den K\SRWHVHQ gav forskaren 0D[ 3ODQFN en vilseledande förklaring till den gåtfulla härledningen av formeln
( = K ⋅ Y , som han tidigare (19 okt. 1900) av prioritetsskäl hade offentliggjort inför Tyska Fysikersamfundet. Planck kunde inte förklara formelns
fysikaliska innebörd för sina frågande kolleger, men han ´DQDGH DWW IRUPHOQ GROGH HQ Q\ SULQFLS´ Planck´V|NWHGHVSHUDWHQNODVVLVN WRONQLQJ
KXU K|JW SULVHW lQ VNXOOH EOL´ Kollegerna såg hans desperation ´JUlQVDQGH WLOO WUDJHGL´ Planck hade härlett sin formel ur samband mellan en
strålningskällas fördelning av temperaturer och våglängder, och fann att värmestrålningens energi tycktes emitteras diskontinuerligt. Planck sökte
efter värmestrålningseffekten 3 :  V genom att omräkna till frekvensenheter mätningarna av våglängdsdifferenserna på 6,63 10 -34. Tydligen:
[(=J => (=JQV => QÂK=J·V(där E '
verkan'och K=6,63 Â 10 -34 Js)]. Planck feltolkade mätningarna av våglängdernas kontinuerliga ökning,
så att i stället energin antogs öka stegvis, diskontinuerligt (omvänt) proportionellt mot vågenheternas frekvens. Enhetsteorins HQWURSLNRQVWDQW
  − 
⋅
( επ ) som är GLPHQVLRQVO|V visar på våglängdernas kontinuerliga ökning. Genom entropiteorins lag kan termodynamiken integrera
:LHQV I|UVNMXWQLQJVODJ som visar att våglängden är (omvänt) proportionell mot temperaturen. och NRPELQHUD med 6WHIDQ-%ROW]PDQQV ODJ Vi får
(N  max). .YDQWWHRULQVVNHQEDUWGLVNRQWLQXHUOLJDIUHNYHQVNYDQWXP (Js)
därmed en begriplig, kontinuerlig och klassisk HQWURSLHNYDWLRQ: 0
kan därmed förklaras som en feltolkning som är oförenlig med den klassiska fysiken. Den fraktionella vågförskjuningens energidifferens är enligt
klassisk fysik: t.ex vid 4000Å§  -28 W/m 2 och vid 8000Å§  -28 W/m 2 . Detta vederläger Plancks felaktiga kvanttolkning. Strålningens
entropiförskjutning förklarar NYDVDUHUQDV skenbart enorma energi genom algoritmen ( ] 4 som visar att energidifferensen är 4:e potensen av
rödförskjutningen. Strålningsenergin från en "kvasar" med rödförskjutning z=10 avtar med avståndet 10 4=10 000 gånger genom entropieffekten.

'HQ nULJD NYDQWJnWDQ är nu löst genom upptäckten att vågförlängningsrelationen definierar entropikonstanten  επ (6, 63⋅10−34 ) . Ljusets
våglängder (liksom ljud och vatten) omräknas till frekvensenheter (Y)genom formeln Y  med ljusfarten
FDärigenom omräknas t.ex en
(grön) våglängd på 5000 Å till frekvensen Y=6Â10 14 n/s (Hz). 0HQom man omräknar ett våglängdsintervall till frekvensintervall, då gäller
 
och
K Â  som innebär att  (1+K ). Dvs., våglängdsförskjutningen ökar kontinuerligt enligt entropikonstantens värde (K )
emedan konsekvensen av NYDQWWRONQLQJHQE=hÂYÂQ (Js) blir att frekvensspektrums HQHUJLI|UGHOQLQJ är diskontinuerlig – men enbart skenbart.

1REHODUNLYHQ YLVDU att varken kvant- eller relativitetsteorierna ansågs prisvärda trots många imponera(n)de nominerande. Genom intriger och
kompromisser belönades dock Plancks kvanthypotes som antogs förklara urladdningsfenomen vid bestrålningsexperiment. Planck själv var dock
tveksam i sitt nobeltal 1918: ´ DQWLQJHQ lU GHQ (K) EDUD HQ ILNWLY VWRUKHW RFK KlUOHGQLQJHQ DY VWUnOQLQJVODJHQ HQ LOOXVLRQ HQOHNPHGIRUPOHU
HOOHUVnlUODJHQJUXQGDGSnHQVDQQI\VLNDOLVNLGpVRPVNDNRPPDDWWVSHODHQIXQGDPHQWDO UROO L I\VLNHQ´. Även Einstein var osäker och skrev
till sin gamle vän %HVVR: ´)HPWLR nUV JUXEEOHUL KDU LQWH I|UW PLJ QlUPDUH VYDUHW Sn YDG NYDQWD lU´ Även 1LOV%RKU insåg att ´.YDQWI\VLNHQV
VXEDWRPlUD HQWLWHWHU VnVRP IRWRQHU RFK HOHNWURQHU KDU LQWH QnJRQ UHHOO H[LVWHQV´ Men med nya empiriska fakta om ljusets struktur och natur
visar enhetsteorin att fotonen (ljuskvanta) är en mätningsartefakt. )RWRHOHNWULVNDHIIHNWHQ kan förklaras med klassiskt fysik (utan skenbara kvanta)
på så sätt att strålningen och atomernas elektromagnetiska fält växelverkar och resonansabsorptionen avgör den virtuella elektronens laddning.

(GYLQ+XEEOH fann (1929) att galaxernasspektra rödförskjuts i relation till avståndet (U)enligt 9 = + ⋅ U där 9 är radialhastigheten i den då
enda kända tolkningen, GRSSOHUHIIHNWHQ. Hypotesen extrapolerades sedan in absurdum efter bibelns megamyt om universum: skapelsens ex nihilo:
en accelerande Big Bang är en perpetum mobile. Den första hubblekonstanten (+) var 550 km/s per mpc, men är omvärderad till gällande 50 km/s
per Mpc. När spektrallinjerna rödförskjuts mer än 100 %, dvs. då ] = (  0 ) / 0 >1 antas ljuskällan inte synas, då ju OMXVfarten skulle överskridas.
Men kvasarerna syns ju trots att ] > 1. Därför ”renormaliserar” (retuscherar=reducerar) fysik-teoretikerna den ”relativistiska” hastigheten V=c·z

med, (  ) = (  + 1) 2 − 1 / (  + 1) 2 + 1 , vilket orsakat paradoxer och tvister om universums ’ ålder’ och +-konstantens värde. Hubble skrev (1937):

´RPUHFHVVLRQVIDNWRUQVORSDVRPU|GI|UVNMXWQLQJDUQDLQWHSULPlUWlUKDVWLJKHWVI|UVNMXWQLQJDUEOLUELOGHQHQNHORFKSODXVLEHO'nILQQVGHWLQWH
QnJUDWHFNHQSnH[SDQVLRQRFKLQJDUHVWULNWLRQHUSnWLGVVNDODQLQWHHWWVSnUDYUXPPHWVNU|NQLQJRFKLQJDJUlQVHUI|UUXPVOLJDGLPHQVLRQHU´.

'H DQDORJD HJHQVNDSHUQD hos vatten, ljus och ljudvågor som våglängd, frekvens, förskjutning följer vågutbredningen fundamentala våglag.
9nJI|UOlQJQLQJHQ (∆λ)lUNRQVWDQW (N)RFKSURSRUWLRQHOOPRWXWEUHGQLQJHQ (V)Vn ∆ λ  N ⋅ V RFK N  ( λ − λ 0 ) / λ 0 . Det är därför (ana)logiskt att
söka ljusets vågförlängningskonstant Kεπ (= N) genom att utveckla HQKHWVWHRULQV IRUPHO ( nedan) och ersätta vågformelns () parameter för
avståndet V med ¶KXEEOHDYVWnQGHW¶  =  ⋅  /  () och sätta + = Vid reella ] =1 blir då siffervärdet för relationen 6, 63 ⋅ 10−34 , kodifierad Kεπ
som även är det numeriska värdet för ’ Plancks konstant’  )\VLNHQVHQKHWVWHRULQ klargör med denna integration relationen mellan kvantteorin (K)
relativitetsteorierna (F]) och hubbleteorin (+), där HQKHWVWHRULQV YnJI|UOlQJQLQJVNRQVWDQW (Kεπ ) är den rätta förklaringen till den konstanta
portionaliteten för vågförskjutning och avstånd ( V +XEEOHs (+) och 3ODQFNs (K) konstanter är tyvärr IHOWRONQLQJDU av entropförskjutningen.
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 H = 50 km s mpc vid z < 1 . Ex. kvasaren 
(50 ≈) 50,4 km s Mpc ⋅ 2 ,014 ⋅ 10 −10 km
⋅ ∆λ 
− 34  3C 287 vars C III - linje förlängts 2014 Å 
= επ =
5
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−1 = 6 ,63 ⋅ 10
⋅
3 ⋅ 10 km s ⋅ 3 ⋅ 10 km Mpc ⋅ 1,055 ⋅ 0 ,62
 från 1909 Å enligt : ( λ - λ ) λ = z = 1,055 
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(QWURSLWHRULQYLVDUKXUHOHNWURPDJQHWLVNDYnJRUVI|UOlQJQLQJLQQHElUIDUW|NQLQJPHGcQJVWU|P % & ' P SHUnUSHUnU

 EM - vågornas förlängnin g innebär således att de accelerera r enligt c + 2as till 
F ⋅ (1 + Kεπ) − F F ⋅ Kεπ
D = Gυ =
=
≈ 1,986 ⋅ 10− 28 km s 2 
GW
W
W
c + 6 ⋅ 10−8 km s per 1Å : s vågförläng ning, därför att ∆λ = 1A per 16 milj ljusår.

$OOD (0 YnJRU |YHUVNULGHU OMXVIDUWHQ En blå 3900Å våglängds fart är ( + (6 ⋅10−8 (km s)2 A ⋅ 3900A )1 2 ≈ ( + 1,53⋅10−2 km s , och en röd 7800Å
våglängds fart är F(6 Â-8 (km/s)2 /AÂ A)1/2 §FÂ-2 km/s. Enhetsteorins HQWURSLIRUPHO V
 K är ett nytt exakt LQVWUXPHQW för att
beräkna strålningskällans avstånd (V) utifrån relationen mellan rödförskjutning ( entropikonstanten (Kεπ ) . Strålningens entropin-formel visar
att galaxernas spektrallinjer förlängs 1 Å per 16 miljoner ljusår, och universums ROEHUVND (observerbara) horisont är 300 miljarder ljusår (] = 5).
Big bang-kreationistens geocentriska universums radie '
18 miljarder ljusår'är fel. Avståndet är 60,8 miljarder ljusår vid ] = 1 (rödförskjutning 100%).

0LFKHOVRQIDQQDWW-RUGHQVU|UHOVH inte påverkar ljushastigheten. Förklaringen är att ljus inte är fotoner ’ energikorpuskler’ , utan elektrodynamiska
svängningar i RSWLVND IUHNYHQVRPUnGHW som av potentialfallet fortplantas i jordatmosfärens magnetfält, i våglängdsrelaterade hastigheter. Ljus är
den fysiologiska reaktionen på fysikaliska E-M:a impulsser inom |JDWV IUHNYHQVVSHNWUXP (analogt med ljud/hörsel), så att olika observatörers
egen fart I|UVNMXWHU – genom dopplereffekten – VWUnOQLQJVNlOODQs våglängder till ögats känsliga ljusfrekvensområde. Olika observatörer med ROLND
hastigheter relativt ljuset ser ROLND ljusspektrum enligt I (invariant ) = (c ± υ) λ . Ljushastigheten kan adderas och är UHODWLY: relativitetsteorins SRVWXODW
om OMXVIDUW för alla våglängder är fel. Lorentzhypotesens ’ längdkontraktion’ , ’ tidsdilatation’ och ’ tidsresor’ är blott matematiska abstrakta illusioner.
) )+*-,/.+0213* ( 15460278*-720:93;<, • Föredrag, seminarier, litteratur: ,QJYDUcVWUDQG, < www.theuniphysics.info > < sia@theuniphysics.info >
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