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Naudojant klasikinės mechanikos pagrindus iki Einšteino, sudarytas teorinis modelis, 
apibūdinantis objektų, kurių būsena atitinka formalius specialiosios reliatyvumo teorijos 
pagrindus, būseną skystoje terpėje. Modelis atkuria Lorenco susitraukimą, laiko lėtėjimą, 
vienalaikiškumo reliatyvumą, Doplerio efektą jo simetriškoje „reliatyvumo“ formoje, dvynių 
paradokso efektus. Modelis leidžia gauti Lorenco transformacijas ir imituoti keturių dimensijų 
Minkovskio erdvę–laiką.  

Mūsų pateiktame darbe parodoma, kad didelė dalis reliatyvistinių efektų be manipuliacijų ir 
klastočių gali būti imituojami aplinkoje, naudojant elementarias klasikinės mechanikos 
priemones.  

Visi efektai, imituojantys analogiškus specialiosios reliatyvumo teorijos efektus, yra absoliutūs 
pagal turinį, bet reliatyvūs pagal formą. Reliatyvistinis modelio pobūdis ir fizinių reiškinių 
reliatyvumas pagal siūlomą modelį pasiekiamas, atsisakant aplinkos buvimo apskaitos ir 
papildomų sąlygų įvedimo. Viena iš tokių sąlygų yra informacijos skleidimo priešingomis 
kryptimis judančioje terpėje greičio nelygybės fakto pakeitimas šių greičių lygybės prielaida.  

1. Įvadas 

Einšteino specialioji reliatyvumo teorija nuo jos atsiradimo [1] ir iki šių laikų nebuvo vertinama 
kaip tiesioginė klasikinės mechanikos pasekmė, ir dėl šios priežasties nebuvo imtasi rimtų 
bandymų sukurti specialiąją reliatyvumo teoriją pagal klasikinės mechanikos principus. Tačiau 
knygoje [2] buvo pateikti formalūs metodai – manipuliavimai ar klastotės, kaip juos vadina 
knygos autorius, suteikiantys galimybę gauti Lorenco transformacijas akustikoje. Mūsų 
pateiktame darbe parodoma, kad didelė dalis reliatyvistinių efektų be manipuliacijų ir klastočių 
gali būti imituojami aplinkoje, naudojant elementarias klasikinės mechanikos priemones.  

2. Laiko lėtėjimo imitacija judančiuose objektuose 

Apsvarstykime mintyse grupę R baržų, plūduriuojančių ant plokščiadugnio tvenkinio, kurio gylis 
h, paviršiaus. Tegul į kiekvieną baržą greitaeigiu povandeniniu transporteriu, kurio greitis V, nuo 
tvenkinio dugno yra tiekiamas smėlis. Smėlio paėmimo nuo dugno į transporterį ir jo iškrovimo iš 
transporterio į baržą laikas bus laikomas nereikšmingu, lyginant su transporterio judėjimo nuo 
baržos iki dugno ir atgal laiku. Tuomet laikas Δt, reikalingas pristatyti į baržą k smėlio 



transporterių, nusakomas paprasta formule Δt (k) = 2kh/V.  

Tarkime, kad ant tvenkinio vandens paviršiaus taip pat yra grupė R' baržų, plaukiančių vandenyje 
viena kryptimi greičiu v (v<V). Į kiekvieną iš plaukiančių baržų greitaeigiu povandeniniu 
transporteriu trumpiausiu keliu taip pat yra tiekiamas smėlis nuo tvenkinio dugno. Šiuo atveju, 
vertikali dedamoji Vz (transporterio nusileidimo ir pakilimo greitis) greičio V yra nusakoma 

formule , ir k' smėlio valčių pristatymui į greičiu v plaukiančią baržą 
reikalingas laikas: 

(1) 

Iš (1) aišku, kad smėlio pristatymo į greičiu v plaukiančią baržą greitis  kartų 
mažesnis už smėlio pristatymo į plūduriuojančias baržas greitį. 

 

Tarkime, kad baržose yra pristatyto į baržas smėlio kiekio skaitikliai ir vienodi laikrodžiai su 
vienodais ciferblatais. Laikrodžiai varomi smėlio kiekio skaitikliais taip, kad „tiksi“ dažniu, 
proporcingu transporterio judėjimo greičiui. Laikrodžių rodyklės greičiu v plaukiančiose baržose 

juda  kartų lėčiau, nei laikrodžių rodyklės plūduriuojančiose baržose. Laikykime, 
kad plūduriuojančių baržų laikrodžių rodiklių greitis lygus mūsų „žemės“ laikrodžių – stebėtojų 
laikrodžių, – rodiklių greičiui, t. y. laikas t, įskaitant jo skaitines reikšmes, pas mus ir 
plūduriuojančiose baržose bėga vienodai. Tuo pačiu metu mes galime manyti, kad skirtingų 
plūduriuojančių baržų laikrodžių rodmenys tuo pačiu laiko momentu gali skirtis vieni nuo kitų 
(kaip gali skirtis „žemės“ laikrodžių rodmenys skirtingose laiko juostose), kol šie rodmenys nėra 
sinchronizuoti. Laikrodžio rodmenis atskiroje plūduriuojančioje baržoje r žymėkime simboliu tr. 
Laiką, nusakomą greičiu v judančios baržos laikrodžių rodmenimis, skirtingai nei mūsų laiką t ir 
plūduriuojančių baržų laiką t, vadinkime imituotu laiku ir žymėkime jį raide t′ (su brūkšniu). 
Kalbant apie imituotą laiką t' plaukiančiose baržose, sakykime, kad jis bėga lėčiau, nei 
plūduriuojančių baržų laikas t. Atskiros plaukiančios baržos r' laikrodžių t′ rodmenis žymėkime 
simboliu t′r′ (su brūkšniais), manydami, kad kaip ir plūduriuojančių baržų atveju plaukiančių 
baržų laikrodžių rodmenys iki jų sinchronizavimo momento gali skirtis vieni nuo kitų ir nuo 
rodmenų t′r′.  

Tarkime, kad smėlio kiekio skaitiklių signalai kaip sinchronizuoti impulsai patenka ne tik į 
laikrodį, bet ir į visas technines priemones, esančias baržose, tuo pačiu nusakydami jų veikimo 
tempus. Tuomet visų plaukiančių baržų techninių priemonių veikimo tempas (greitis) tampa 

mažesnis  kartų už visų plūduriuojančių baržų techninių priemonių veikimo tempą. 



Tarkime, plaukiančiose ir plūduriuojančiose baržose kaip laiko matavimo vienetai naudojami 
laiko tarpai Δt(Δntime) ir Δt′(Δn′time), kurių metu smėlio kiekio skaitiklių rodmenys Δntime ir Δn′time 
atitinkamai didėja taip, kad tampa vienodi ir standartiniai Δntime = Δn′time. Šiuo atveju bet kokios 
judančios viena kitos atžvilgiu baržų poros laiko tarpas Δt ir imituoto laiko tarp dviejų tų pačių 
mūsų įregistruotų įvykių tarpas Δt′, remiantis mūsų stebėjimo rezultatais, yra susiję taip: 

ir     (2) 

 

Jeigu plūduriuojančių baržų laiko matavimo vienetas Δt(Δntime) turi tą patį pavadinimą kaip ir 
plaukiančių baržų imituoto laiko matavimo vienetas Δt′(Δn′time), pavyzdžiui, jeigu abu matavimo 
vienetai vadinami minute, tuomet galima sakyti, kad, remiantis mūsų pastebėjimais, plaukiančių 

baržų imituoto laiko minutė tęsiasi  kartų ilgiau, negu plūduriuojančių baržų minutė. 

Tegul patikima dokumentinė (fizinėse laikmenose) informacija apie vienos iš baržų laikrodžių 
rodmenis yra perkeliama į kitą baržą arba tiesiogiai susitikus baržoms, arba greitaeigėmis 
pagalbinėmis valtimis, kurios greičiu V plaukia vandens paviršiumi. 

Tarkime, kad viena iš techninių priemonių užduočių baržose r и r' yra ta, kad, nekontaktuojant su 
vandens terpe ir turint informaciją apie vandens terpėje plaukiančios baržos procesų lėtėjimą, 
naudojant laiko bėgimo arba techninių priemonių baržose r ir r' veikimo tempų palyginimą, 
eksperimento būdu reikia patvirtinti baržos r' judėjimą. Kad ir kaip būtų keista, išspręsti šią, 
atrodytų, paprastą problemą nurodytomis sąlygomis yra neįmanoma. 

Pirmiausia, jokiais prietaisais, kurie įeina į kiekvienos plaukiančios baržos techninių priemonių 
sudėtį, dėl sinchronizuotų šių prietaisų veiksmų su kitais įrengimais ir prietaisais, negalima 
nustatyti plaukiančios baržos veiksmų tempo lėtėjimo. Neįmanoma nustatyti lėtėjimo ir iš 
plūduriuojančios baržos dokumentaliai sekti plaukiančios baržos procesus, kuomet dokumentinės 
informacijos apie veiksmus perdavimui iš baržos į baržą naudojama greitaeigė valtis. Jeigu baržos 
inercinės, arba visai nesusitinka, arba susitinka tik kartą, tuomet mažiausiai vieną kartą 
reikalingas informacijos perdavimas iš tolo panaudojant valtį. Tačiau, atsižvelgiant į baigtinį 
valties greitį, vyksta gaunamos iš kitos baržos informacijos uždelsimas, ir dokumentas su, 
pavyzdžiui, kitos baržos laikrodžių rodmenimis į šią baržą pristatomas tada, kai laikrodžių 
rodmenys toje, kitoje baržoje jau nebe tokie, kokie buvo valties išvykimo momentu. Šio poveikio 
pasekmės yra tokios, kad perduodant informaciją valtimi, galimi tik simetriniai rezultatai, kurie 
neduoda galimybės aptikti plūduriuojančios r ir plaukiančios r' baržų laikrodžių eigos tempo 
skirtumo. Pavyzdžiui, jeigu padarius vieną iš baržų r ir r' neinercine ir užtikrinus baržų pakartotinį 
susitikimą, tuomet laiko lėtėjimas įvyks neinercinėje baržoje, kuria gali būti ir barža r, ir tai 
vienareikšmiškai nepatvirtins baržos r' judėjimo fakto. Arba jeigu iš baržos r dažniu fr būtų 
siunčiama valtis į baržą r', o iš baržos r' dažniu  (imituotame laike), skaitine išraiška lygiam 
dažniui fr, išsiunčiama valtis į baržą r, tuomet nesunku įrodyti, kad, priartėjus baržoms, valčių 

atvykimo į baržas r' ir r dažniai  ir  atitinkamai nusakomi simetrinėmis formulėmis 

 ir . Esant analoginėms 
reliatyvistinio Doplerio efekto formulėms, šios formulės neduoda galimybės rasti laikrodžių eigos 
skirtumo baržose r ir r'. 



3. Atstumo tarp judančių elementų sumažinimo imitacija 

Susiekime su plūduriuojančių R ir judančių R' baržų grupėmis Dekarto koordinačių sistemas Σ ir 
Σ', turinčias abipusiai lygiagrečias ašis X ir X', Y ir Y', Z ir Z'. Sistemų Z ir Z' ašis nukreipsime 
statmenai vandens paviršiui, X ir X' ašis – į judančios grupės R' judėjimo pusę, o ašis Y ir Y' 
pravesime statmenai ašims X, X' ir Z, Z', kaip tai daroma keturkampėse Dekarto koordinačių 
sistemose. Tarkime, kad kiekvienos baržos techninės priemonės, į kurių sudėtį įeina ir 
pritvirtintos prie kiekvienos baržos valtys, turi galimybę savarankiškai, be kitų baržų techninių 
priemonių ir be laikrodžių įvairiose baržose sinchronizavimo, matuoti atstumą nuo šios baržos iki 
atskirų taškų, susijusių su ja koordinačių sistema. Atstumas matuojamas nenaudojant liniuočių ir 
ilgų rulečių. Tegul koordinačių sistemoje Σ atstumas nuo koordinačių O pradžios iki tam tikro 
atsitiktinai pasirinkto taško a sistemoje Σ nustatomas baržos r, esančios koordinačių O pradžioje, 
techninėmis priemonėmis tokiu būdu. Nuo baržos r iš taško O išsiunčiama greitaeigė valtis, kuri 
priplaukus prie taško a, grįžta atgal į tašką O. Pagal baržos r laikrodžių rodmenis valties 
išplaukimo ir sugrįžimo momentais, nustatomas valties plaukimo pirmyn ir atgal laikas ΔtOaO, o 

toliau pagal santykį , kur – vidutinis valties kelionės greitis nuo taško O iki taško a, 
apskaičiuojamas atstumas. Suprantama, kad sistemoje Σ vidutinis greitis  lygus greičiui V. 
Atstumą tarp taško O ir taško a, išmatuotą tokiu būdu baržos r techninėmis priemonėmis, 
pažymėkime simboliu l(½ΔtOaO). Tą patį atstumą, bet išmatuotą arba mūsų apskaičiuotą bet kokiu 
kitu prieinamu būdu, žymėkime simbolių lOa. Atstumas l(½ΔtOaO) ir atstumas lOa skiriasi vienas 
nuo kito tik jų nustatymo būdu ir vieta. 

Tarkime, kad koordinačių sistemoje Σ' atstumas nuo koordinačių O' pradžios iki taško a' 
sistemoje Σ' nustatomas baržos r', esančios koordinačių O' pradžioje, techninėmis priemonėmis 
taip pat, kaip tai daroma sistemoje Σ. Tegul tokiu būdu išmatuotu atstumu l'(½Δt'O′a′O′) šiuo atveju 

skaitomas vienetas lygus . Šiuo atveju, – imituotas, t. y. išreikštas per imituotą laiką 
t′ vidutinis valties greitis kelyje iš taško O' iki taško a' ir atgal, skaitine išraiška lygus greičiui , 
o taip pat atitinkamai greičiui V, o Δt'O′a′O′ – imituotas valties judėjimo keliu O'a'O' laikas. Tokiu 
būdu baržos r' techninėmis priemonėmis nustatytą atstumą vadinkime imituotu atstumu 
l'(½Δt'O′a′O′).  

Jeigu tarp taško O' ir ant ašies Y' esančio taško su koordinate y' (pavadinkime ši tašką y'), ašies Y' 
kryptimi juda greitaeigė valtis, tuomet mūsų fiksuojama valties greičio V dedamoji VY (valties 

judėjimo greitis išilgai linijos, jungiančios taškus O' ir y'), lygi . Įprastai mūsų 
fiksuojamas atstumas lO′y′ tarp judančios sistemos Σ' taškų O' ir y' pagal mūsų skaičiavimus lygus 

, o imituotas atstumas l'(½Δt'O′y′O′) tarp taškų O' ir y'pagal baržos r' techninių 

priemonių skaičiavimus lygus . Kadangi , remiantis (2), o 
pagal formuluotes lygu V, tuomet  

. (3) 

Greitaeigei valčiai judant tarp taško O' ir ant ašies X' esančio taško su koordinate x' (taškas x'), 
valties judėjimo priešingomis kryptimis greičiai šių taškų atžvilgiu, pagal mūsų duomenis, turi 
būti lygūs V – v ir V + v. Esant normaliam atstumui tarp taškų O' ir x', lygiam lO′x′, valties 
judėjimo nuo taško O' iki taško x' ir atgal laikas ΔtO′x′O′ lygus lO′x′/(V – v) + lO′x′/(V + v), t. y. 



. (4) 

Normalus vidutinis valties judėjimo išilgai ašies X' greitis  taškų O' ir x' atžvilgiu kelyje 
pirmyn ir atgal lygus , arba, įvertinus ankstesnę lygybę,  

. (5) 

Įprastas atstumas tarp judančios sistemos Σ'  taškų O' ir x' pagal mūsų skaičiavimus lygus 

, o imituotas atstumas l'(½Δt'O′x′O′) tarp jų pagal baržos r' techninių priemonių 

skaičiavimus, lygus . Kadangi , remiantis (5), o  lygu 

, remiantis (2), tuomet 

. (6) 

 

4. Grupių R и R' (sistemų Σ и Σ') laikrodžių sinchronizacija 

Tarkime, kad grupės R laikrodžių rodmenys sinchronizuoti taip, kad bet kuriuo mūsų laiko t 
momentu jie yra vienodi. Pažymėkime grupės R laiką, nusakomą visoms grupės R baržoms 
tokiais vienodais rodmenimis, simboliu tR. Tegul grupės R' laikrodžiai taip pat sinchronizuoti 
tokiu būdu, kad bet kuriuo mūsų laiko momentu yra užtikrinamas laikrodžių įvairiose baržose R' 
rodmenų vienodumas. Sinchronizuotą grupės R' laiką pažymėkime simboliu t′R′. Taip pat 
darykime prielaidą, kad tuo momentu, kai sistemų Σ и Σ' koordinačių O ir O′ pradžia yra viename 
taške, abiejų grupių visų baržų laikrodžiai turi nulinius rodmenis. Tokiu atveju, remiantis (2), bet 
kuriuo vėlesniu laiko momentu grupių R ir R' laikrodžių rodmenys bet kuriame tvenkinio taške 
susiję tarpusavyje taip: 

ir (7) 

Rodmenys tR ir t′R′, nepriklausant nuo koordinačių ir vienareikšmiškai atitinkant vienas kitą, 
užtikrina vienodumą („absoliutumą“) tuo pačiu laiku abiejose baržų grupėse. Esant 
sinchronizuotiems laikrodžiams grupėse R ir R', kiekvienoje iš šių grupių galimas atstumo, ilgio ir 
koordinačių išmatavimas ne tik pseudolokaciniu metodu, bet ir įprastu būdu, derinant ir lyginant 
vieną su kitu arba naudojant savo ilgio matavimo vienetus. Įvertinus, kad l(O'x') = x–vt, kur x – 
taško x' koordinatė sistemoje Σ, ir skaitant l'(½Δt'O′x′O′) = x', iš lygybės (6) gauname tiesioginį 
koordinačių transformaciją 

(8) 

Imituotas taško O greitis v' sistemoje Σ' lygus , kur x′O – taško O koordinatė sistemoje Σ'. 
Imdami (7) ir (8) x′ ir t′R′, gauname santykį . Įtraukdami  į (8), 

gauname transformaciją . (9)  

Tegul plūduriuojančiose ir judančiose grupėse R ir R', kaip atstumo matavimo vienetai, naudojami 



atitinkamai etalonų atstumai l(½Δtspace) ir l'(½Δt'space), sukurti iš baržų porų. Tarkime, kad 
kiekvienam atstumui pirmyn ir atgal įveikti greitaeigei valčiai reikalingi tokie laiko tarpai Δtspace ir 
Δt'space, kad šių tarpų skaitinės reikšmės yra standartizuotos ir lygios. 

Jeigu ramybės būsenos etalono atstumo vienetas l(½Δtspace) turi tą patį pavadinimą, kaip ir 
judančio etalono imituoto atstumo matavimo vienetas l'(½Δt'space), pavyzdžiui, jeigu abu vienetai 
vadinami kilometrais, tuomet pagal analogiją su (3) ir (6), imituotas ir paprastas skersinis 

kilometras lygus vienas kitam, o imituotas judantis išilginis kilometras  kartu yra 
trumpesnis už paprastą ramybės būsenos kilometrą.  

5. Reliatyvistinių efektų simetrijos imitacija 

Kad būtų užtikrintos įprastos specialiosios reliatyvumo teorijos sinchronizavimo sąlygos,  būtina 
imituoti grupės R (sistemos Σ') laikrodžių sinchronizaciją tokiu būdu, kad valties judėjimo greičiai 
iš koordinačių O′ pradžios į tašką x' ir atgal į koordinačių O′ pradžią būtų vienodi. Nesunku 
pavaizduoti, kad valties greičių priešingomis kryptimis lygybė sistemoje Σ' gali būti pasiekta tik 
tuo atveju, jeigu valties atvykimo į tašką x′ momentu t′R′ laikrodžių rodmenys šiame taške bus 
lygūs ne t′R′, o t''R′, ir x′v/V2 mažesni, negu t′R′, t. y. jeigu užtikrinama lygybė t''R′ = t'R′ – x′v/V2. Per 
laiką t''R′ išreikšti greičiai v'' и V'' tampa atitinkamai lygūs greičiams v и V, t. y. v'' = v ir V'' = V. 
Įvertinant tai, iš (9) ir ankstesnių samprotavimų nesunku gauti transformacijas 

, ir , (10) 

o toliau ir šias transformacijas  

, ir . (11) 

Transformacijos (10) ir (11) yra simetrinės ir nesiskiria nuo Lorenco transformacijų su visais su 
tuo susijusiais padariniais. Grupių R ir R' techninės priemonės, naudojančios savo išilginį 
kilometrą ir savo sekundę kai pavyzdinius, kitos grupės objektų geometrinius matmenis, įskaitant 
ir kilometro etalono matmenis, supranta kaip sutrumpintus, o laiką kaip sulėtintą. 

6. Išvados 

Šiame darbe pasiūlytas specialiosios reliatyvumo teorijos modelis-imitacija parodo klasikinės 
mechanikos pagrindų, modeliuojant pagal reliatyvistinius teorijų įstatymus, aprašytus naudojant 
atsietas nuo pasaulinės terpės konstrukcijas, naudojimo galimybes. Šiame darbe nebuvo keliamas 
pasaulinės terpės egzistavimo klausimas, todėl kad ne eterinio pasaulio reliatyvistinių įvykių 
modeliavimo terpėje galimybė nėra eterio egzistavimo įrodymas.  
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