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Αναλύονται οι προβλέψεις του βαρυτικού νόμου του Νεύτωνα όταν χρησιμοποιούμε την βαρυτική 
μάζα, mg, των σωμάτων αντί της μάζας αδρανείας των, mo, όπως συνήθως γίνεται. Σύμφωνα με την 
αρχή της ισοδυναμίας (equivalence principle) η βαρυτική μάζα ισούται με την αδρανειακή μάζα, mi, η 
οποία εξαρτάται από την ταχύτητα σύμφωνα με την σχέση 
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όπου (=1/(1-v2/c2)) είναι ο παράγοντας Lorentz. Η εξίσωση αυτή που εξήχθη πρώτα για ευθύγραμμη 
κίνηση στο πρώτο paper της ειδικής σχετικότητας το 1905 [1,2] και πρόσφατα απεδείχθει ότι 
παραμένει σε ισχύ για τυχούσα κίνηση, όπως π.χ. κυκλική ή ελλειπτική [3], δείχνει ότι η βαρυτική 
μάζα των σωμάτων τείνει στο άπειρο όταν η ταχύτητα v τείνει στο c. Αυτό συνεπάγεται σύμφωνα με 
τον βαρυτικό Νόμο του Νεύτωνα ότι η βαρυτική έλξη μεταξύ δύο ίσων σωμάτων για έναν 
εργαστηριακό παρατηρητή δίνεται από την σχέση 

2 6 2
oF Gm / r                           (2) 

όπου mo η μάζα ηρεμίας και r η απόσταση. Η σχέση αυτή συνεπάγεται ότι η βαρυτική έλξη γίνεται 
ισχυρότερη από οποιαδήποτε άλλη δύναμη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροστατικής ή της 
Ισχυρής Δύναμης, οταν η ταχύτητα v τείνει στην ταχύτητα του φωτός.  

Εξετάζοντας βαρυτικά δέσμιες περιστρεφόμενες δομές τριών μικρών σωματιδίων με την μάζα 
ηρεμίας, mo, των νετρίνων και στροφορμή h , αποδεικνύεται ότι το πηλίκο της βαρυτικής δύναμης 
που συγκρατεί την δέσμια κατάσταση διαιρεμένο με τη βαρυτική δύναμη που αντιστοιχεί σε γ=1 

ισούται με 2
Pl o3(m / m )  όπου Plm ( c / G) h είναι η μάζα του Planck [3-5]. 

Η έτσι υπολογιζόμενη σχετικιστική βαρυτική έλξη είναι πολλές τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από 
την βαρυτική έλξη για γ=1 και έχει την αναμενόμενη τιμή για την ισχυρή Δύναμη [3-5]. Το ίδιο 
αποτέλεσμα, με διαφορά ενός παράγοντα 2, εξάγεται και από την παράγωγο του effective δυναμικού 
των γεωδαισικών Schwarzschild της γενικής σχετικότητας [5].  

Στην παρούσα εργασία αποδεικνύεται ότι οι εξισώσεις (1) και (2) είναι χρήσιμες και σε 
μακροσκοπικά συστήματα, όπως στην περιγραφή της μετακίνησης (προήγησης) του περιηλίου των 
πλανητών όπου ο παράγοντας γ διαφέρει πολύ λίγο από την μονάδα. Και στην περίπτωση αυτή 
αποδείχνεται ότι η μετατόπιση του περιηλίου ισούται με το ήμισυ αυτής που προβλέπεται από την 
γενική θεωρία της σχετικότητας [5].  
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