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Kopernik zmienił układ odniesienia „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Doppler w 1842 roku
odkrył prawo przesunięcia częstotliwości, a Maxwell zdefiniował cztery podstawowe
równania elektromagnetyzmu i w 1867 roku wprowadził pojęcie eteru kosmicznego. Jako
pierwszy zwrócił uwagę na to,że na podstawie doświadczeń optycznych można by wykryć
bezwzględny ruch Ziemi względem eteru i wyznaczyć prędkość tego ruchu.
Negatywny wynik doświadczenia Michelsona-Morleya uzyskany w 1887 roku, który
dowodził,że prędkość Ziemi względem eteru jest mniejsza niż 1/6 części prędkości orbitalnej
Ziemi, wprawił naukowców w zakłopotanie prawie na 20 lat, aż do ukazania się pracy
Einsteina „Zur Elektrodynamik bewegter Körper” (O elektrodynamice ciał w ruchu) i
relatywistycznych postulatów Poincare’a. Był on wykonywany wielokrotnie przez różnych
naukowców, którzy stosowali coraz bardziej ulepszone rozwiązania techniczne, ale zawsze z
negatywnym wynikiem. Kennedy i Thorndike (1932) ustabilizowali temperaturę z
dokładnością do 0.001 K, ramiona ich interferometru miały nierówną długość (o ok. 16 cm), a
ponadto instrument pozostawał nieruchomy względem laboratorium. Wyjaśnili oni, że czas
przebywania przezświatło dodatkowej drogi jest taki sam w różnych układach odniesienia
mających różne prędkości względem eteru. W 1964 roku Jaseja wraz ze swoimi
współpracownikami używając lasera He-Ne, zamiast tradycyjnychźródeł światła, znacznie
polepszył dokładność wyniku do 1/1000 prędkości orbitalnej Ziemi. Najdokładniejszy
eksperyment typu Michelsona-Morleya wykonali w 1977 roku Brillet i Hall. Umieścili oni
laser He-Ne na stoliku obrotowym i badali jego częstości. Uzyskali w ten sposób wynik
dokładniejszy 4000 razy od Jaseji.
W 1977 roku Smoot, Gorenstein i Muller odkryli promieniowanie reliktowe tła o
temperaturze 2.725 K. Od tego momentu tytuły artykułów naukowych zmieniły się z
poszukiwania „wiatru eteru” na sprawdzenie „izotropii przestrzeni”. Dla promieniowania
reliktowego tła obserwuje się dipol przesunięcia Dopplera o 0.00335 K. Układ słoneczny
porusza się względem tego tła z prędkością 368 km/h. Mierząc rozkład temperatury
promieniowania reliktowego za pomocą satelitów COBE i WAMP uzyskano zdjęcie „spätzle”
plazmy wczesnego Wszechświata. Okazało się, że ten rozkład jest anizotropowy. Efekt
Dopplera pozwala więc określić nasze miejsce we Wszechświecie. Dzisiaj wiemy, że
Kopernik miał rację - nie jesteśmy w centrum Wszechświata.


