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Įsivaizduokime plokščiadugnį stovinčio vandens telkinį, kurio gylis h. Vandens 
paviršiuje yra laivas (barža), turintis švytuoklinį laikrodį ir prietaisus, kurie dirba pagal 
šio laikrodžio generuojamus signalus (į taktą su laikrodžiu). Laikrodžio švytuoklės 
vaidmenį atlieka greita šaudyklė, kuri nuolatos juda vertikalia (baržos atžvilgiu) linija 
tarp baržos ir dugno. Kiekvienas šaudyklės reisas iki dugno ir atgal užtrunka laiką 
Δt=2h/VZ, kur VZ – povandeninės šaudyklės nugrimzdimo ir išnėrimo greitis, taip pat 
kiekvienas reisas atnaujina laikrodžio parodymus. Šaudyklė vandens atžvilgiu juda 
pastoviu greičiu V, ir jeigu laivas yra ramybės būsenos, šaudyklė juda statmenai dugnui. 
Jo greitis VZ  lygus šaudyklės nugrimzdimo ir išnėrimo greičiui V. Šaudyklės reiso į 
dugną ir atgal laikas Δt  yra lygus 2h/V. Šaudyklės greitis V viršija laivo greitį v, t. y. 
galioja sąlyga v<V. 

 

 
 
Jeigu laivas plaukia greičiu v, tuomet laikrodžio tiksėjimo dažnis ir prietaisų 

greitaveikiškumas baržose sumažėja. Taip įvyksta todėl, kad laivui judant greičiu v, 
šaudyklės, kuri kursuoja vandenyje tarp laivo ir vandens telkinio dugno, panėrimo ir 

iškilimo greitis VZ pagal stačiųjų trikampių įžambines bus lygus 2)(1 VvV  . 

Atitinkamai sulėtėja ir prietaisų, kurie veikia pagal laikrodžio tiekiamus signalus, 
greitaveikiškumas. Judančio greičiu v laivo “laikas” t'(v) prietaisuose eina  

2)(11 Vv kartų lėčiau, nei laikas t ramybės būsenos laivo prietaisuose. Tokiu būdu, 

kuo greičiau laivas plaukia vandenyje, tuo lėčiau “svyruoja” švytuoklė ir tuo lėčiau šiame 
laive veikia jo prietaisai, kurių greitaveikiškumas yra proporcingas šaudyklinės 
švytuoklės dažniui. Jeigu kažkuriuo laiko momentu judančiame ir ramybės būsenos laive 
laikrodžiai rodė nulį, tuomet bet kuriam kitam vėlesniam laiko momentui turi galioti 
lygybė 
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Laiką t laikysime pagrindiniu, sutampančiu su mūsų laiku, o laiką t’ laikysime 
pagalbiniu savuoju prietaisų laiku judančiuose laivuose. Tolimesnius samprotavimus 
pagrįsime, naudodami pagrindinį (savąjį) laiką t, o judančio laivo laikrodžių parodymus t' 
tikrinsime tik reikalui esant. 

Dabar užduosime klausimą. 
Kas bus, jeigu vienas iš dviejų ramybės būsenos laivų vandenyje greičiu v 

nuplauks  į nutolusį tašką, ir po kurio laiko sugrįš prie pasilikusio ramybės būsenos laivo? 
Atsakymas suprantamas. Kaip seka iš (1) formulės, plaukusio pirmyn ir atgal 

neinercinio laivo prietaisuose praeis 2)(11 Vv  kartų mažiau laiko nei ramybės 

būsenos inercinio laivo prietaisuose, ir jie, jeigu prietaisų senėjimas yra proporcingas 
atliktų veiksmų kiekiui, atlikę mažiau veiksmų,  “pasens” mažiau. 

O kas bus, jeigu du laivai vandens atžvilgiu plaukia vienas greta kito greičiu v, 
tada vienas iš jų sustoja, kažkiek laiko pastovi ir po to paveja plaukiantį laivą? Inercinio 
laivo prietaisai, kuris tęsia plaukimą, tačiau neturi informacijos apie vandenį ir apie faktą, 
kad jis juda vandens atžvilgiu, tokį stabtelėjusio laivo manevrą interpretuoja kaip 
stabtelėjusio laivo kelionę į nutolusį tašką ir atgal. 

 
Parodysime, kad jeigu savasis neinercinio laivo judėjimo inercinio laivo atžvilgiu 

laikas ten ir atgal yra toks pat, tuomet vėl neinercinio laivo prietaisuose praeis 
2)(11 Vv kartų mažiau laiko nei judančio inercinio laivo prietaisuose, ir neinercinio 

laivo prietaisai “pasens” mažiau. 
Tegu vieno iš laivų sustojimo metu laivų laikrodžiai rodo nulius. Tarkime, kad, 

tam tikrą laiką pastovėjęs, atsilikęs laivas laiko momentu t1, kai jo laikrodis dėl sustojimo 
rodė šį laiką, išplaukė įkandin nuplaukiančiam laivui greičiu u, kuris tenkina sąlygą 
v<u<V. Kai atsilikęs laivas startuoja, atstumas tarp laivų lygus vt1. Atsilikęs laivas, 
išsiruošęs į kelią, momentu t2 per laiką vt1/(u–v) pavys pastoviu greičiu v plaukiantį laivą. 
Per tą laiką įkandin nuplaukiančiam laivui greičiu u plaukiančio laivo laikrodis 

“pritiksės” savąjį laiką, kuris bus 2)(11 Vu kartų mažesnis nei mūsų laikas ir bus 

lygus )()(1 2
1 vuVuvt  . Laikysime, kad greitis u yra toks, kad savasis besivejančio 

laivo laikas t'(u)2–t'(u)1 skaitiškai lygus jo stovėjimo laikui  t1, t. y.  t'(u)2–t'(u)1= t1 arba 
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Ši lygybė atitinka sąlygą, kai dvynių paradokse dvyniui prireikia tokio paties 

savojo laiko, kad jis nukeliautų į nutolusį tašką ir atgal. Elementarių (2) lygties 

pertvarkymų būdu galima išreikšti greitį u, kuris lygus 
2)(1

2
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. Įstačius šią išraišką į 

laiko, kurio reikėjo laivui sugrįžti, išraišką vt1/(u–v) ir sumuojant laiką vt1/(u–v) su laiku 
t1, gauname pagrindinį (mūsų) laiką, kurį atsilikęs laivas išnaudojo stovėjimui ir 

plaukiančio laivo pavyjimui. Šis laikas lygus  )1(2
22

1 Vvt  . Kadangi inerciniame 

laive, plaukiančiame greičiu v, laikrodis eina  2)(11 Vv  kartų lėčiau nei mūsų 



laikrodis, todėl šiame laive prietaisai nustatys laiką, kurio prireikė atsilikusiam laivui 
sustoti ir grįžti iki plaukiančio laivo, lygų 
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Kadangi laikas, praėjęs neinerciniame laive iki jo grįžimo momento skaitiškai 

lygus 2t1, o laikas inerciniame laive skaitiškai  lygus 2
1 )(12 Vvt  , tai neinerciniame 

laive per šį laikotarpį praėjo 2)(11 Vv  kartų mažiau laiko ir neinercinio laivo 

prietaisai “paseno” mažiau nei inercinio. 
Apjungiant laivus į ramybės būsenos ir judančių vandenyje grupes, galima gauti 

visus be išimties kinematinius efektus ir SRT (specialiosios reliatyvumo teorijos) 
paradoksus simetriniu pavidalu. Taip pat, vadovaujantis elementaria mokykline klasikine 
fizika, galima gauti Lorenco transformacijas ir keturmatį vandens telkinio “erdvę-laiką” 
[1-2]. 
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