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Szczególna teoria względności

1. Postulaty szczególnej teorii wzgledności

Mechanika Newtona spełnia zasadę względności.

w dowolnym inercjalnym układzie odniesienia prawa mechaniki są takie same.
Zasada względności

układ w spoczynku lub poruszający się ze stałą prędkością.
Układ inercjalny

Układ inercjalny to taki układ, w którym jest słuszna pierwsza zasada dynamiki Newto-
na. Jeśli nie mielibyśmy pewności, a chcielibyśmy sprawdzić czy znajdujemy się w układzie
inercjalnym moglibyśmy, np. rozrzucić kamienie. Jeżeli kamienie poruszały się po torach
prostych ze stałą prędkością, wówczas znajdujemy się w układzie inercjalnym i wszystkie
układy, które poruszają się względem naszego układu ze stałą prędkością, też są układami
inercjalnymi.

Zasada względności w zastosowaniu do mechaniki Newtona została sformułowana już
przez Galileusza w XVII w. Gdy poruszamy się statkiem lub pociągiem (w czasie kiedy
ten porusza się ruchem jednostajnym) wszystkie czynności, takie jak, picie czy, przemiesz-
czanie się, przebiegają tak samo, jakby nasz środek transportu nie poruszał się. Gdyby
okna statku lub pociągu były zasłonięte nie bylibyśmy w stanie stwierdzić czy jesteśmy w
ruchu. Przykładowo podczas gry w bilarda kule zachowywałyby się tak samo jak w naszym
ulubionym klubie bilardowym w mieście. Z drugiej strony, jadąc autem, od razu wiedzieli-
byśmy gdyby nasz pojazd przyspieszał, zwalniał, albo skręcał. Moglibyśmy mieć problem z
utrzymaniem równowagi, nasze picie mogłoby się wylać, a kule bilardowe mogłyby zacząć
samoistnie się poruszać.

Albert Einstein prowadził rozważania nad elektrodynamiką i wynikiem doświadczenia
Michelsona-Morleya, które wykluczyło istnienie eteru w jakiejkolwiek postaci, w którym
to miałoby się rozchodzić promieniowanie elektromagnetyczne. W wyniku tych rozważań
w 1905 r. Albert Einstein zaproponował dwa postulaty, na których opiera się szczególna
teoria względności.
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1. Zasada względności: we wszystkich układach inercjalnych prawa fizyki są
jednakowe. Jest to rozszerzenie zasady względności Galileusza, która w STW
obowiązuje także poza prawami mechaniki.

2. Niezmienniczość prędkości światła w próżni: dla wszystkich obserwatorów
inercjalnych prędkość światła w próżni c jest taka sama – we wszystkich
kierunkach i nie zależy od prędkości źródła światła.

Postulaty szczególnej teorii względności

O ile pierwszy postulat nie wnosił niczego rewolucyjnego, o tyle drugi wprowadził koniecz-
ność zmiany w postrzeganiu powszechnych zjawisk, takich jak dodawanie prędkości, które
opierało się na jakby się na, mogłoby się wydawać zdrowym rozsądku.

Jeżeli idziemy z prędkością 5km/h wzdłuż korytarza pociągu, który porusza się
z prędkością 90km/h, to wydaje się, że nasza prędkość względem ziemi wynosi
95km/h - wprowadzimy na tym przykładzie symbole, które będą przydatne w
kolejnych analizach - prędkość człowieka (A) względem układu ziemi (C) jest równa
sumie prędkości człowieka (A) względem układu pociągu (B) i prędkości układu
(B) względem układu (C).

vAC = vAB + vBC (1)

Prawo składania prędkości Galileusza

Jeżeli jednak A jest sygnałem świetlnym, to drugi postulat STW mówi nam, że jego pręd-
kość wynosi c względem pociągu i c względem ziemi.

vAC = vAB = c (2)

Równanie 1 jest niezgodne z drugim postulatem. Zastępuje je prawo składania prędkości
Einsteina.

vAC =
vAB + vBC

1 + (vABvBC/c2)
(3)

Prawo składania prędkości Einsteina

Dla prędkości bliskich naszemu codziennemu doświadczeniu (vAB << c, vBC << c)
mianownik w równaniu (3) jest tak bliski 1, że różnica między prawem składania prędkości
Galileusza i Einsteina jest zaniedbywalna.

2



Kiedy vAB = c, to

vAC =
c+ vBC

1 + (cvBC/c2)
= c (4)

Prawo składania prędkości Einsteina

Należy zdać sobie sprawę z tego, że STW nie obowiązuje tylko kiedy mamy do
czynienia z prędkością światła, relacja składania prędkości (3) jest zawsze słuszna,
a prawo składania prędkości Galileusza (1) jest tylko przybliżeniem, które obowią-
zuje kiedy mamy do czynienia z prędkościami mniejszymi od prędkości światła.

STW

Jednak mimo, że prawo składania prędkości (3) jest zawsze słuszne nie potrzebujemy go
na co dzień, gdyż nasze “zdroworozsądkowe” prawo Galileusza jest wystarczająco dobrym
przybliżeniem.

W naszym przykładzie, w którym poruszamy się z prędkością vAB = 5km/h
względem wagonu, który jest w ruchu względem ziemi z prędkością vBC = 90km/h,
ze względu na niesłychanie dużą prędkość światła c, która wyrażona w jednost-
kach km/h wynosi c = 1.07925285 × 109km/h, poprawka do prawa Galileusza
(1), z którego otrzymujemy vAC = 95km/h pojawia się dopiero na trzynastym
miejscu po kropce, zgodnie z wyrażeniem (3), nasza prędkość względem układu
związanego z ziemią wynosi: vAC = 95.00000000000000038...km/h

Prawo składania prędkości w życiu codziennym

2. Geometryczne konsekwencje postulatów STW

W tym paragrafie przeprowadzimy doświadczenia myślowe, dzięki którym pokażemy
trzy najbardziej szokujące konsekwencje postulatów Einsteina, czyli wydłużenie czasu,
skrócenie Lorentza i względność równoczesności zdarzeń. Formalnie do tych samych kon-
sekwencji dochodzi się stosując przekształcenia Lorentza.

2.1. Względność równoczesności

Wyobraźmy sobie wagon kolejowy, poruszający się po gładkim, prostym torze ze stałą
prędkością (Rysunek 1.). Dokładnie w środku wagonu zawieszona jest żarówka. Dla obser-
watora wewnątrz wagonu, zdarzenie (a) – kiedy światło dociera do przedniej ściany wagonu,
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i zdarzenie (b), gdy światło dociera do tylnej ściany wagonu zachodzą w tym samym cza-
sie, czyli są równoczesne. Jednak dla obserwatora stojącego na peronie, który obserwuje
to samo zjawisko od momentu emisji światła z żarówki, ściany wagonu przemieszczają się,
przednia oddala się od promienia światła. Tylna ściana za to przybliża się do promienia
wysłanego w jej kierunku i promień ten dotrze do tylnej ściany – (b) przed tym, kiedy drugi
promień światła dotrze do przedniej ściany – (a). Dla obserwatora na peronie zdarzenie (b)
nastąpi przed zdarzeniem (a). Co więcej, gdyby obok przejeżdżał obserwator pociągiem
ekspresowym, który wyprzedzałby nasz wagon, stwierdziłby, że zdarzenie (a) poprzedza
zdarzenie (b)!

(b)(a)

Rysunek 1:

Dwa zdarzenia równoczesne w jednym układzie inercjalnym nie są na
ogół równoczesne w innym.

Względność równoczesności

2.2. Wydłużenie czasu

Rozważmy teraz promień światła, który w wagonie (Rysunek 2.) przebywa drogę do
podłogi bezpośrednio pod żarówką. Z punktu widzenia obserwatora w pociągu jeśli wyso-
kość wynosi h, to czas w jakim promień światła przebywa drogę od żarówki do podłogi jest
równy:

∆t̄ =
h

c
. (5)

Belka nad wielkością oznacza, że jej wartość została wyznaczona przez obserwatora w
pociągu. Przyjrzyjmy się jak to samo zdarzenie wygląda dla obserwatora znajdującego się
na peronie. Pociąg się porusza i z Rysunku 2. widać, że promień musi przebyć dłuższą
drogę. Odległość ta wynosi:

√
h2 + (v∆t)2. Dla obserwatora na peronie czas potrzebny

światłu na dotarcie z żarówki do podłogi wynosi:

∆t =

√
h2 + (v∆t)2

c
. (6)
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Po przekształceniu otrzymujemy

∆t =
h

c

1√
1− v2/c2

(7)

Porównując wyrażenia (5) i (7) otrzymujemy relację wiążącą czas mierzony przez obserwa-
tora w wagonie z czasem jaki odmierza obserwator związany z układem peronu

∆t̄ =
√

1− v2/c2∆t. (8)

Czas jaki upłynął między zdarzeniami emisja światła z żarówki, a dotarcie światła do
podłogi jest różny dla obu obserwatorów. Czas zarejestrowany przez zegar w pociągu, ∆t̄,
jest krótszy o czynnik

γ =
1√

1− v2/c2
. (9)

v ∆ t

h

Rysunek 2:

Zegary w ruchu chodzą wolniej.
Wydłużenie czasu

Jest to obserwacja dotycząca natury upływu czasu niezależne od samego mechanizmu
zegara. Wszystkie dobrze chodzące zegary zmierzą tę własność. Efekt ten jest bardzo dobrze
potwierdzony doświadczalnie np. cząstki elementarne o określonym czasie życia, żyją tym
dłużej im szybciej się poruszają. Jakkolwiek to rozumieć ich wewnętrzne zegary zwalniają.

Efekt ten musi być uwzględniony aby, przykładowo systemy nawigacji satelitarnej
działały popranie. Efekt wynikający z STW, który powoduje, że zegary znajdujące się
na pokładzie satelitów biegną wolniej względem zegarów znajdujących się na Ziemi, daje
różnicę we wskazaniach zegarów ∆t = 7100ns = 7.1µs na dobę. W takim czasie świa-
tło przebywa drogę ∆l = 2130m ' 2km. Błąd ustalenia położenia wynikający z braku
uwzględnienia poprawek wynikających ze słuszności STW względem mechaniki klasycznej
wynosiłby 2km na dobę!
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2.3. Skrócenie Lorentza

Wyobraźmy sobie teraz wagon w którym na jednym końcu, powiedzmy tylnej ścianie,
mamy umieszczoną żarówkę. Na drugim końcu umieszczamy zwierciadło w taki sposób,
że można przesłać promień światła tam i z powrotem (Rysunek 3). Sprawdzimy teraz ile
czasu potrzebuje sygnał świetlny na przebycie drogi tam i z powrotem dla obserwatora w
pociągu i obserwatora z peronu. Dla obserwatora w wagonie czas ten wyniesie:

∆t̄ = 2
∆x̄
c
, (10)

gdzie x̄ jest długością wagonu i belka nad znakiem oznacza wielkość mierzoną w układzie
wagonu. Teraz spójrzmy jak to wygląda dla obserwatora na peronie. Sytuacja jest bardziej
skomplikowana, gdyż pociąg jest w ruchu. Oznaczmy przez ∆t1 czas potrzebny na dotarcie
sygnału do przedniej ściany, a przez ∆t2 czas powrotu (Rysunek 3.), więc:

∆t1 =
∆xv∆t1

c
i ∆t2 =

∆x− v∆t2
c

, (11)

po uproszczeniu

∆t1 =
∆x
c− v

i ∆t2 =
∆x
c+ v

. (12)

Zatem ostatecznie sumując przedziały czasu z (12) otrzymamy całkowity czas potrzebny
na przejście sygnału tam i z powrotem w postaci

∆t = ∆t1 + ∆t2 = 2
∆x
c

1
1− v2/c2

(13)

Porównując przedziały czasów potrzebnych na przebycie sygnału światła tam i z powrotem,
zmierzone przez obserwatora w wagonie (10) i obserwatora z peronu (12) otrzymujemy
wyrażenie na wydłużenie czasu

∆t̄ =
√

1− v2/c2∆t (14)

Ostatecznie wykorzystując powyższe wyrażenie do (10) i (13), otrzymujemy wyrazenie na
skrócenie długości w postaci

∆x̄ =
1√

1− v2/c2
∆x. (15)

Długość wagonu mierzona przez obserwatora znajdującego się w pociągu jest różna od
długości wagonu, którą mierzy obserwator stojący na peronie!

v

Rysunek 3:
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Poruszające się obiekty ulegają skróceniu!
Skrócenie długości

Obiekty, które są w ruchu ulegają skróceniu rozmiarów w kierunku, w którym się poruszają.
Dlaczego nie podpowiada nam tego nasz „zdrowy rozsądek”, skoro tak jest? Zobaczmy o
ile krótszy byłby pociąg dla obserwatora na peronie, gdyby poruszał się względem niego
z zawrotną prędkością. Opierając si e na codziennych doświadczeniach v = 1000km/h '
278m/s?

v = 1000km/h ' 278m/s

c ' 300000
km

s
' 3× 108

m

s(
u

c

)2
= 8.6× 10−13 ' 10−12 = 0, 000 000 000 001

∆x̄ = 1m

x = ∆x̄

√
1−

(
u

c

)2
' 0.999 999 999 999 6

∆x̄− x = 0.000 000 000 000 4m = 4× 10−13m

Skrócenie długości

Wykazaliśmy, że skrócenie długości obiektu, który porusza się z prędkością 1000km/h
wynosi około 10−13m. Dla poczucia skali przypomnijmy sobie, że rozmiar atomu wynosi
∼ 10−10 − 10−11m.. Wynika z tego, że skrócenie byłoby rzędu jednej tysięcznej rozmiarów
atomu.

Nasza Ziemia z układem słonecznym okrąża centrum galaktyki z zawrotną prędko-
ścią 1mln km/h. Jedno okrążenie w okół centrum galaktyki trwa 220 mln lat. A jakiemu
skróceniu w czasie tego ruchu ulega średnica Ziemi (średnica Ziemi wynosi około 6371 km)?
Proszę sprawdzić odpowiedź - około 3 metry!

3. Kinematyka relatywistyczna

STW jest bardzo dobrze potwierdzoną doświadczalnie teorią. Wszystkie nieintuicyj-
ne przewidywane przez nią efekty, które są mierzalne, są doskonale potwierdzone przez
doświadczenia wraz z najbardziej znaną jej implikacją - równoważnością masy i energii.

E = mc2, (16)
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gdzie, m - masa, c = 299 792 458m
s
' 3× 108 m

s
' 3× 105 km

s
- prędkość światła w próżni.

Oznacza ona wprost, że masa i energia są równoważne, a współczynnikiem proporcjonal-
ności jest kwadrat prędkości światła. W rezultacie zasada zachowania masy nie musi być
bezwzględnie spełniona w przeciwieństwie do zasady zachowania energii.

STW uczy nas, że poprawne ogólne wyrażenie na energię każdej cząstki zapisujemy
w postaci:

E ≡ mc2√
1− u2/c2

, (17)

gdzie u -jest prędkością cząstki względem układu, w którym mierzymy jej energię.

Energia relatywistyczna

Energia relatywistyczna (4) jest nie zerowa nawet kiedy ciało spoczywa. Wtedy na-
zywamy tę energię energią spoczynkową Wyrażenie (16) mówi o energii spoczynkowej
związanej z masą. Przepiszmy je w następującej postaci, dodając indeks (spocz):

Espocz ≡ mc2 (18)

Część energii związaną z ruchem nazywamy energią kinetyczną.

Ekin ≡ E −mc2 = mc2

 1√
1− u2/c2

− 1

 , (19)

gdzie u -jest prędkością cząstki względem układu, w którym mierzymy jej energię.

Energia kinetyczna

Kiedy mamy do czynienia z małymi prędkościami, inaczej mówiąc w obszarze nierelatywi-
stycznym (u << c), możemy otrzymać klasyczne wyrażenie na energię kinetyczną rozwija-
jąc pierwiastek względem potęg parametru u2/c2. W wyniku rozwinięcia otrzymujemy:

Ekin =
1
2
mu2 +

3
8
mu4

c2
+ ..., (20)

już drugi człon rozwinięcia jest zaniedbywalny. Pierwszy odtwarza znane klasyczne wy-
rażenie. Na Rysunku 4 wykreślona jest energia kinetyczna w funkcji prędkości dla teorii
klasycznej i STW. Dla STW wraz ze zbliżaniem się prędkości cząstki do prędkości światła,
jej energia dąży do nieskończoności.
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Rysunek 4: Relatywistyczna energia kinetyczna. Źródło: Fizyka dla szkół wyższych. Open-
Stax licensed under Creative Commons Attribution License v4.0.

Przyjrzyjmy się jeszcze definicji pędu relatywistycznego.

p =
mu√

1− u2/c2
(21)

gdzie u -jest prędkością cząstki względem układu, w którym mierzymy jej energię.

Pęd relatywistyczny

Na Rysunku 5 wykreślony jest pęd w funkcji prędkości cząstki. Wraz ze zbliżaniem się
prędkości cząstki do prędkości światła jej pęd dąży do nieskończoności.
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Rysunek 5: Pęd relatywistyczny. Źródło: Fizyka dla szkół wyższych. OpenStax licensed
under Creative Commons Attribution License v4.0

W każdym układzie odosobnionym całkowita energia relatywistyczna i całkowity
pęd relatywistyczny są zachowane.

Zasada zachowania energii-pędu

Podsumowując oprócz efektów geometrycznych takich jak względność równoczesności,
skrócenie Lorentza i dylatacji czasu, STW poprawia mechanikę klasyczną uwzględniając
przyrost energii wraz ze wzrostem prędkości ciała. Ogranicza maksymalną prędkość ciał
masywnych. Gdyby ciało masywne osiągnęło prędkość równą prędkości światła c, jej ener-
gia, zgodnie z wyrażeniem (4), osiągnęłaby wartość nieskończoną, co jest niemożliwe. Tak
samo jak niemożliwe byłoby dostarczenie jakiemukolwiek ciału nieskończonej ilości energii,
tak żeby mogło osiągnąć prędkość światła.
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