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 Najważniejszym wnioskiem z artykułu [1]-[2] jest to, że z Ogólnej Teorii Względności  

(OTW) nie wynikają żadne fale grawitacyjne tylko zwyczajna modulacja natężenia pola 

grawitacyjnego spowodowana wirowaniem ciał. Jeżeli zespół LIGO cokolwiek zmierzył, to 

tylko tę modulację, a nie falę grawitacyjną rozumianą jako nośnik grawitacji. Dyskusja ta 

pokazuje, że posługiwanie się w fizyce zbyt skomplikowaną matematyką prowadzi do błędnej 

interpretacji wyników (w tym przypadku być może winny jest rachunek tensorowy). 

Formalnie można obliczać różne rzeczy, ale nie wiedząc, co takie rachunki oznaczają 

przypisywać im błędną interpretacje. 

 Ponieważ modulację natężenia pola grawitacyjnego nazwano we współczesnej fizyce 

falą grawitacyjną, dlatego my także postąpiliśmy w ten sposób, chociaż takie nazewnictwo 

jest mylące. 

 W artykule wykazane zostało, że z prawa ciążenia Newtona wynika istnienie fal 

grawitacyjnych bardzo podobnych do tych, które wynikają z Ogólnej Teorii Względności. 

 W artykule pokazane zostały różnice pomiędzy przebiegiem fal grawitacyjnych 

wynikających z grawitacji Newtona oraz przebiegiem fal grawitacyjnych wynikających z 

Ogólnej Teorii Względności, których pomiar został ogłoszony przez zespół LIGO (Laser 

Interferometer Gravitational-Wave Observatory). 

 Według obu teorii fale grawitacyjne są cyklicznymi zmianami natężenia pola 

grawitacyjnego. 

 W artykule zaproponowana została metoda testowania interferometru laserowego do 

pomiaru fali grawitacyjnej używanego w obserwatorium LIGO. Przedstawiona została także 

krytyka wyników opublikowanych przez zespół LIGO. 
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