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Κεϕάλαιο 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1.1 Εισαγωγή

΄Οπως θα δείξουμε από τα πρώτα κιόλας κεφάλαια του βιβλίου οι θεωρίες της
Φυσικής που αφορούν την κίνηση έχουν μια κοινή λογική και δεν είναι ανεξάρ-
τητες και αυτοδύναμες θεωρήσεις, οι οποίες στο όριό τους απλά συμπίπτουν
αριθμητικά. Η διαφοροποίηση τους έγκειται είτε στη φύση των μαθηματικών
ποσοτήτων που χρησιμοποιούν, είτε στον τρόπο με τον οποίο περιγράφουν την
κίνηση ή και στα δύο.
Η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας ήταν η πρώτη θεωρία της Φυσικής η

οποία εισήγαγε ριζικά διαφορετικά μαθηματικά από τη Νευτώνεια Φυσική και
επιπλέον θεώρησε μια διαφορετική αντίληψη για την περιγραφή της κίνησης.
Αποτέλεσμα αυτής της διπλής δράσης ήταν η δημιουργία μιας ασάφειας μεταξύ
των ‘νέων’ μαθηματικών και των ‘περίεργων’ φυσικών αντιλήψεων, η οποία
πολλές φορές οδήγησε σε λαθεμένη αντίληψη και των δύο. Σήμερα, μετά από
τόσα χρόνια εξέλιξης και αποσαφήνισης δεν υπάρχουν πλέον γκρίζες περιοχές
μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων της θεωρίας. Αυτό όμως δε φαίνεται ότι
έχει περάσει στον ευρύ κόσμο των φυσικών, παρόλο που η Θεωρία της Ειδικής
Σχετικότητας είναι πλέον μια θεωρία ρουτίνας στο εργαστήριο.
Ο κύριος λόγος για αυτήν την κατάσταση είναι ότι στη συνήθη βιβλιογρα-

φία η θεωρία αναπτύσσεται κατά τον παραδοσιακό τρόπο, όπου αναπλάθεται η
αρχική της εικόνα, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα και αντι-
λήψεις. Γι΄ αυτό η προσέγγιση στο παρών βιβλίο είναι μη παραδοσιακή. Από τα
πράγματα έγινε σαφές ότι τα δύο κύρια μέρη της θεωρίας πρέπει να αναπτυχθούν
ξεχωριστά και κυρίως ότι το μαθηματικό μέρος πρέπει να προηγηθεί της Φυσι-
κής. Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης αποκτά τις απαιτούμενες μαθηματικές
γνώσεις – οι οποίες άλλωστε είναι πλέον απαραίτητες στη σύγχρονη θεωρητική
και μαθηματική Φυσική – και κατόπιν αφοσιώνεται στο καθαρά φυσικό μέρος
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όπου μπορεί να κατανοήσει τα όσα πραγματεύεται η ‘νέα’ θεωρία χωρίς ‘πα-
ράδοξα’ και υπερβολές. Με βάση αυτήν την άποψη στο πρώτο κεφάλαιο του
βιβλίου παρουσιάζουμε συνοπτικά τα κύρια στοιχεία του μαθηματικού μέρους
με όσο το δυνατό μεγαλύτερη αυτοτέλεια και συντομία δίνοντας λιγότερο βά-
ρος στην ακρίβεια του φορμαλισμού και περισσότερο στη σημασία και στο ρόλο
των εννοιών στη μαθηματική συνέπεια της θεωρίας. Τονίζουμε πάντως ότι για
μια σε βάθος κατανόηση της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας και κυρίως
για τη μελλοντική μετάβαση στη Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας ή/και της
σύγχρονης θεωρητικής και μαθηματικής Φυσικής, η μελέτη του μαθηματικού
μέρους σε μεγαλύτερη έκταση και βάθος είναι αναγκαία.
Η δομή του κεφαλαίου αυτού είναι η ακόλουθη 1 . Αρχικά θεωρούμε μερικά

γενικά στοιχεία από τη θεωρία των γραμμικών χώρων και των μετασχηματισμών
συστημάτων συντεταγμένων. Ορίζουμε την έννοια του δυϊκού χώρου και της
δυϊκής βάσης. Από όλους τους μετασχηματισμούς συντεταγμένων διακρίνουμε
τους γραμμικούς μετασχηματισμούς, οι οποίοι διατηρούν τη γραμμική δομή του
χώρου. Ορίζονται οι γενικοί τανυστές σε ένα γραμμικό χώρο σε σχέση με
την ομάδα των γενικών (γραμμικών) μετασχηματισμών συντεταγμένων. Κα-
τόπιν θεωρούμε την έννοια του εσωτερικού γινομένου και δείχνουμε τη σχέση
του με τη μετρική και τα Καρτεσιανά συστήματα συντεταγμένων της μετρικής.
Ορίζεται η έννοια της ισομετρίας και παράγεται η βασική εξίσωση των μετα-
σχηματισμών ισομετρίας (ορθογώνιοι μετασχηματισμοί) μιας μετρικής. Μέχρι
του σημείου αυτού η θεώρηση είναι κοινή για την Ευκλείδεια (Νευτώνεια) γεω-
μετρία και για τη γεωμετρία Lorentz (Ειδική Σχετικότητα). Η διαφοροποίηση
αρχίζει με την επιλογή του εσωτερικού γινομένου. Το Ευκλείδειο εσωτερικό
γινόμενο ορίζει την Ευκλείδεια μετρική η οποία καθιστά το γραμμικό χώρο έ-
ναν Ευκλείδειο μετρικό χώρο, εισάγει τα Ευκλείδεια Καρτεσιανά Συστήματα
συντεταγμένων, τους Ευκλείδειους Ορθογώνιους μετασχηματισμούς και τέλος
τους Ευκλείδειους τανυστές. Ανάλογα το Lorentz εσωτερικό γινόμενο ορίζει
τη μετρική Lorentz και τον τετραδιάστατο χώρο του Minkowski ή χωρόχρονο,
τα Lorentz Καρτεσιανά Συστήματα συντεταγμένων, τους μετασχηματισμούς
Lorentz και τους τανυστές Lorentz. Αυτή η παράλληλη ανάπτυξη της Νευτώ-
νειας Θεωρίας και της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας αποτελεί τη βάση της
άποψης του παρόντος βιβλίου και θα ακολουθείται στα επόμενα με συνέπεια.

1Οι έννοιες που παρουσιάζονται περιεκτικά στα επόμενα αναπτύσσονται αναλυτικά και
σε μεγαλύτερη έκταση στο πρώτο βιβλίο ‘Η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας. Μέρος Α:
Μαθηματικές μέθοδοι’
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1.2 Στοιχεία θεωρίας των γραμμικών χώ-
ρων

Παρόλο που σε γενικές γραμμές τα βασικά στοιχεία της θεωρίας των γραμμικών
χώρων είναι γνωστά πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο να αναφέρουμε σύντομα τις
βασικές έννοιες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη Νευτώνεια Φυσική και στη
Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας από μια σκοπιά, η οποία είναι η πλέον κατάλ-
ληλη για το φυσικό. Στα επόμενα για οικονομία στο συμβολισμό θεωρούμε ένα
γραμμικό χώρο τριών διαστάσεων αλλά όσα αναφέρουμε ισχύουν για χώρους
οποιασδήποτε πεπερασμένης διάστασης.
΄Ενας χώρος V 3 μπορεί να αντιστοιχηθεί με το γραμμικό χώρο των πραγ-

ματικών τριάδων R3 εάν καθορίσουμε μια βάση. Εάν {eµ} (µ = 1, 2, 3) είναι
μια βάση στο V 3 τότε κάθε διάνυσμα v ∈ V 3 γράφεται:

v =
3∑

µ=1

vµeµ (1.1)

όπου vµ ∈ R (µ = 1, 2, 3). Εάν στο χώρο V 3 υπάρχουν πραγματικές συναρ-
τήσεις {xµ} (µ = 1, 2, 3) τέτοιες ώστε ∂

∂xµ = eµ (µ = 1, 2, 3) τότε τις συναρ-
τήσεις {xµ} ονομάζουμε συναρτήσεις συντεταγμένων στον V 3 και τη
βάση {eµ} ολόνομη. Στα επόμενα με τον όρο βάση θα εννοούμε πάντοτε
ολόνομη βάση οι δε ελληνικοί δείκτες µ, ν, . . . παίρνουν τις τιμές 1, 2, 3 εκτός
εάν αναφέρεται διαφορετικά.

1.2.1 Μετασχηματισμοί Συστημάτων Συντεταγμέ-
νων

Σε ένα γραμμικό χώρο υπάρχουν άπειρα συστήματα συντεταγμένων ή ισοδύναμα
βάσεις. Εάν {eµ},{eµ′} είναι δύο βάσεις ένα διάνυσμα v ∈ V 3 αναλύεται ως
ακολούθως:

v =
3∑

µ=1

vµeµ =
3∑

µ′=1

vµ
′
eµ′ (1.2)

όπου οι αριθμοί vµ, vµ
′
αποτελούν τις συνιστώσες του διανύσματος v στις βά-

σεις {eµ},{eµ′} αντίστοιχα. Οι βάσεις {eµ},{eµ′} συνδέονται με σχέσεις που
ονομάζουμε σχέσεις μετασχηματισμού συντεταγμένων (ή βάσε-
ων). Οι μετασχηματισμοί αυτοί ορίζονται ως ακολούθως. Γράφουμε:

eµ′ =
3∑

µ=1

aµµ′eµ µ′ = 1, 2, 3 (1.3)
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όπου οι εννιά αριθμοί aµµ′ ορίζουν έναν 3×3 πίνακα του οποίου η ορίζουσα είναι
διάφορη του μηδενός. Ο πίνακας A = (aµµ′) ονομάζεται πίνακας μετασχη-
ματισμού από τη βάση {eµ} στη βάση {eµ′}. Ο πίνακας αυτός δεν είναι εν
γένει συμμετρικός και πρέπει να καθορίσουμε μια σύμβαση για το ποιος δείκτης
του aµµ′ μετρά στήλες και ποιος γραμμές. Θεωρούμε την ακόλουθη σύμβαση
για τη γραφή των πινάκων:

Σύμβαση 1.2.1 (Σύμβαση γραϕής πινάκων) 1. Τα διανύσματα μιας
βάσης θα γράϕουμε με τον 1× 3 πίνακα (e1, e2, e3) ≡ [eµ]. Γενικότερα ο
κάτω δείκτης θα μετρά στήλες.

2. Τις συνιστώσες v1, v2, v3 ενός διανύσματος v στη βάση [eµ] θα τις συμ-
βολίζουμε με τον 3× 1 πίνακα: v1

v2

v3

 = [vµ]{eµ} = [vµ].

Γενικότερα ο πάνω δείκτης θα μετρά γραμμές.

Σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση για ένα πίνακα A = [aµµ′ ] έχουμε:

A =

 a11′ a12′ a13′
a21′ a22′ a23′
a31′ a32′ a33′

 (1.4)

ενώ το διάνυσμα v γράφεται ως γινόμενο πινάκων:

v = [eµ][v
µ].

Παρατηρούμε ότι η γραφή αυτή είναι απλούστερη από την προηγούμενη

v =
3∑

µ=1

vµeµ γιατί δεν έχει το σύμβολο του αθροίσματος ενώ είναι πιο σύνθετη

γιατί έχει τις αγκύλες των πινάκων. Προκειμένου να εξοικονομήσουμε χώρο
και χρόνο και να κάνουμε το συμβολισμό πιο απλό και λειτουργικό θεωρούμε
την ακόλουθη σύμβαση.

Σύμβαση 1.2.2 (Σύμβαση Einstein) ΄Οταν σε ένα μονώνυμο ένας δεί-
κτης επαναλαμβάνεται ως πάνω και κάτω δείκτης τότε θα εννοείται ότι ο δείκτης
αθροίζεται σε όλες του τις τιμές, εκτός εάν αναϕέρεται διαϕορετικά.

Συνεπώς αντί
3∑

µ=1

aµbµ θα γράφουμε απλά aµbµ. Σύμφωνα με τη σύμβαση

Einstein η σχέση (1.3) γράφεται :

eµ′ = aµµ′eµ. (1.5)
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Επιστρέφουμε στο διάνυσμα v και έχουμε v = vµeµ = vµ
′
eµ′ = vµ

′
aµµ′eµ το

οποίο δίνει:
vµ = aµµ′v

µ′
.

Παρατηρούμε ότι οι πίνακες των συντεταγμένων μετασχηματίζονται διαφορετι-
κά από τους πίνακες των βάσεων (στο αριστερό μέλος είναι το vµ και όχι το
τονούμενο vµ

′
). Αυτό μας οδηγεί στο να διακρίνουμε δύο είδη διανυσματικών

ποσοτήτων: τις συναλλοίωτες με κάτω δείκτες (οι οποίες μετασχηματίζο-
νται όπως οι πίνακες των βάσεων) και τις ανταλλοίωτες με πάνω δείκτες (οι
οποίες μετασχηματίζονται όπως οι πίνακες των συντεταγμένων). Επιπλέον τους
πάνω δείκτες ονομάζουμε ανταλλοίωτους δείκτες και τους κάτω δείκτες
συναλλοίωτους δείκτες.
Η διαφορά μεταξύ των ανταλλοίωτων και των συναλλοίωτων δεικτών είναι

στη συμπεριφορά τους κάτω από διαδοχικούς μετασχηματισμούς συντεταγμέ-
νων. Πράγματι έστω (aµµ′), (a

µ′

µ′′) δύο διαδοχικοί μετασχηματισμοί βάσεων. Ο
σύνθετος μετασχηματισμός (aµµ′′) ορίζεται από το γινόμενο των πινάκων:

[aµµ′′ ] = [aµµ′ ][a
µ′

µ′′ ]

ή απλά:
aµµ′′ = aµµ′a

µ′

µ′′ . (1.6)

Τότε όσον αφορά τις βάσεις έχουμε σε έναν προφανή συμβολισμό:

[e′] = [e]A , [e′′] = [e′]A′ ⇒

[e′′] = [e]AA′ (1.7)

και όσον αφορά τις συντεταγμένες:

[v] = A[v′], [v′] = A′[v′′] ⇒

[v′′] = A′−1A−1[v] = (AA′)−1[v]. (1.8)

Από τις σχέσεις (1.7) και (1.8) φαίνεται η διαφορά της συμπεριφοράς των συ-
ναλλοίωτων και των ανταλλοίωτων δεικτών στη σύνθεση μετασχηματισμών συ-
ντεταγμένων. Στην πράξη έχει επικρατήσει να θεωρούμε ως κύριο το μετασχη-
ματισμό των συντεταγμένων και επαγόμενο το μετασχηματισμό των βάσεων.
΄Εστω V 3 ένας γραμμικός χώρος και V 3∗ το σύνολο όλων των γραμμικών

απεικονίσεων U του V 3 στο R:

U(au+ bv) = aU(u) + bU(v)

∀a, b ∈ R, u,v ∈ V 3. Το σύνολο V 3∗ γίνεται ένας γραμμικός χώρος εάν
ορίσουμε την R – γραμμική πράξη:

(aU + bV )(u) = aU(u) + bV (u)
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∀a, b ∈ R, u ∈ V 3, U, V ∈ V 3∗. Το νέο γραμμικό χώρο V 3∗ ονομάζουμε δυϊκό
χώρο του V 3. Η διάσταση του χώρου αυτού είναι ίση με τη διάσταση του V 3,
δηλαδή 3. Σε κάθε βάση [eµ] του V 3 αντιστοιχεί μονοσήμαντα μια βάση του
δυϊκού χώρου V 3∗, την οποία συμβολίζουμε [eµ] 2 και ορίζουμε ως ακολούθως:

eµ(eν) = δµν .

όπου δµν είναι το δέλτα του Kronecker. Προφανώς σε κάθε μετασχηματισμό συ-
ντεταγμένων A = [αν

µ′ ] του V 3 αντιστοιχεί μονοσήμαντα ένας μετασχηματισμός
συντεταγμένων του δυϊκού χώρου, ο οποίος αναπαρίσταται με τον αντίστροφο
πίνακα A−1 = [Bµ′

ν ]. Τον πίνακα αυτό συμφωνούμε να συμβολίζουμε αµ′
ν και

γράφουμε για το μετασχηματισμό της δυϊκής βάσης:

eµ
′
= αµ′

ν e
ν .

Με βάση αυτόν το συμβολισμό για τον αντίστροφο έχουμε την ακόλουθη προ-
φανή ‘σχέση ορθογωνιότητασ’ για τον πίνακα του μετασχηματισμού A:

αµ
µ′α

µ′

µ′′ = δµµ′′ .

Σε ένα γραμμικό χώρο υπάρχουν γραμμικοί μετασχηματισμοί και μη γραμμικοί
μετασχηματισμοί. Οι γραμμικοί μετασχηματισμοί ορίζονται από σταθερούς πί-
νακες μετασχηματισμού, συνεπώς διατηρούν τα επίπεδα και τις ευθείες. Οι μη
γραμμικοί μετασχηματισμοί ορίζονται από πίνακες μετασχηματισμού τα στοιχεία
των οποίων είναι συναρτήσεις των συντεταγμένων και δε διατηρούν τα επίπεδα
και τις ευθείες.
Κατά κανόνα θα ασχοληθούμε με τους γραμμικούς μετασχηματι-

σμούς συντεταγμένων ενώ οι μη γραμμικοί μετασχηματισμοί θα μας απασχο-
λήσουν μόνο όταν θα μελετήσουμε την τετραεπιτάχυνση (βλέπε εδάφιο ;;). Οι
γραμμικοί μετασχηματισμοί αντιστοιχούν μονοσήμαντα στους αυτομορφισμούς
του V 3, δηλαδή στις απεικονίσεις f : V 3 → V 3, οι οποίες διατηρούν τη γραμ-
μική δομή του V 3:

f(au+ bv) = af(u) + bf(v)

όπου a, b ∈ R και u,v ∈ V 3. Το σύνολο όλων των αυτομορφισμών του V 3

συμβολίζουμε L(V 3).
΄Ενας αυτομορφισμός f ∈ L(V 3) μπορεί να παρασταθεί σε μια βάση [eµ] του

V 3 με έναν 3× 3 πίνακα (fµ′
ν ). Ο πίνακας (f

µ′
ν ) ονομάζεται η αναπαράστα-

ση του αυτομορϕισμού f ∈ L(V 3) στη βάση [eµ]. Υπάρχουν δύο τρόποι

2Ο συμβολισμός της δυϊκής βάσης με το ίδιο σύμβολο της βάσης του V 3 αλλά με το δείκτη
πάνω δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο δυϊκός χώρος του δυϊκού χώρου είναι ο αρχικός
χώρος, δηλαδή ισχύει (V 3∗)∗ = V 3. Συνεπώς απαιτούνται μόνο δύο θέσεις προκειμένου να
διαϕοροποιηθούν οι βάσεις και αυτό επιτυγχάνεται με τους πάνω και κάτω δείκτες.
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να συνδέσουμε τον πίνακα (fµ′
ν ) με ένα μετασχηματισμό. Είτε να θεωρήσουμε

ότι ο (fµ′
ν ) ορίζει ένα μετασχηματισμό συνιστωσών [v

µ′
] → [vµ] είτε ότι ορίζει

ένα μετασχηματισμό βάσεων [eµ] → [eµ′ ]. Στην πρώτη περίπτωση λέμε ότι
έχουμε μια ενεργητική ερμηνεία του αυτομορφισμού (active transfor-
mation) και στη δεύτερη περίπτωση ότι έχουμε μια παθητική ερμηνεία
(passive transformation) του αυτομορφισμού. Προφανώς σύμφωνα με τα
όσα αναφέραμε στα προηγούμενα οι δύο ερμηνείες είναι ισοδύναμες. Στα επό-
μενα θα προτιμήσουμε την ενεργητική ερμηνεία του αυτομορφισμού, όπως έχει
επικρατήσει στην πράξη.
Το σύνολο των αυτομορφισμών L(V 3) ενός γραμμικού χώρου V 3 μπορεί να

γίνει ένας γραμμικός χώρος διάστασης 32 εάν ορίσουμε το άθροισμα

(λ+ µg)(v) = λf(v) + µg(v)

∀f, g ∈ L(V 3), λ, µ ∈ R,u,v ∈ V 3. Το σύνολο των αυτομορφισμών ενός
γραμμικού χώρου επιπλέον μπορεί να γίνει μια ομάδα ως προς την πράξη της
σύνθεσης μετασχηματισμών. Τέλος με το συνδυασμό αυτών των δύο δομών το
σύνολο των αυτομορφισμών ενός γραμμικού χώρου γίνεται μια (επιμεριστική
και εν γένει μη μεταθετική) άλγεβρα 3. Την ομάδα των αυτομορφισμών του
γραμμικού χώρου V 3 συμβολίζουμε GL(3, R) και ονομάζουμε γενική ομάδα
των γραμμικών μετασχηματισμών ή αυτομορϕισμών του V 3.

1.3 Εσωτερικό γινόμενο - Μετρική

Οι γενικοί γραμμικοί μετασχηματισμοί συντεταγμένων σε ένα γραμμικό χώρο
δεν αρκούν προκειμένου να καταστεί ο χώρος χρήσιμος στην πράξη μια και
δεν περιγράφουν τίποτε άλλο παρά τον ίδιο το χώρο. Για αυτό χρησιμοποιούμε
το χώρο σαν το υπόστρωμα, στο οποίο ορίζουμε διάφορες γραμμικές (και μη!)
γεωμετρικές δομές, οι οποίες αντιστοιχούν σε διάφορες έννοιες που επιθυμού-
με να μελετήσουμε στο χώρο. Οι δομές αυτές παραμένουν αναλλοίωτες (με
μια έννοια που θα αναφέρουμε πιο κάτω) κάτω από ένα υποσύνολο αυτομορφι-
σμών του γραμμικού χώρου, το οποίο αποτελεί μια υποομάδα της ομάδας των
αυτομορφισμών του χώρου.

3Ομάδα G είναι ένα σύνολο στοιχείων (a, b, . . .), στο οποίο έχει οριστεί μια εσωτερική
πράξη “ ◦ ” η οποία ικανοποιεί τις ακόλουθες σχέσεις:
α) ∀b, c ∈ G το στοιχείο b ◦ c ∈ G.
β)Υπάρχει μοναδιαίο στοιχείο, δηλαδή ∀a ∈ G υπάρχει στοιχείο e ∈ G : e ◦ a = a ◦ e = a.
Το στοιχείο e είναι μοναδικό.
γ) ∀b ∈ G υπάρχει στοιχείο c ∈ G τέτοιο ώστε b ◦ c = c ◦ b = e. Το στοιχείο c ονομάζουμε
αντίστροϕο του b και το συμβολίζουμε b−1.
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Η βασικότερη δομή σε ένα γραμμικό χώρο είναι το εσωτερικό γινόμενο
το οποίο ορίζεται4 ως ακολούθως:

Ορισμός 1.3.1 Μια απεικόνιση ρ : V 3 × V 3 → R λέμε ότι είναι ένα εσωτε-
ρικό γινόμενο στο χώρο V 3 εάν ικανοποιεί τις συνθήκες:
α. ρ(u,v) = ρ(v,u)
β. ρ(µu+ νv,w) = µρ(u,w) + νρ(v,w), ∀u,v,w ∈ V 3, µ, ν ∈ R.

Προφανώς η απεικόνιση ρ( , ) είναι συμμετρική στα ορίσματά της. ΄Ενας
γραμμικός χώρος εφοδιασμένος με ένα εσωτερικό γινόμενο ονομάζεται μετρι-
κός χώρος. Το εσωτερικό γινόμενο θα συμβολίζουμε γενικά με μια τελεία:
ρ(u,v) = u · v. Το μέτρο ενός διανύσματος ως προς το εσωτερικό γινόμενο
‘·’ ορίζεται με τη σχέση: u2 ≡ u · u = ρ(u,u).
Σε ένα γραμμικό χώρο είναι δυνατό να οριστούν πολλά εσωτερικά γινόμενα.

Το εσωτερικό γινόμενο για το οποίο u2 > 0 ∀u ∈ V 3 και u2 = 0 ⇒ u = 0
ονομάζουμε Ευκλείδειο εσωτερικό γινόμενο και το συμβολίζουμε ·E.
Το Ευκλείδειο εσωτερικό γινόμενο είναι το μοναδικό με αυτήν την ιδιότητα.
Για τα υπόλοιπα εσωτερικά γινόμενα το μέτρο των διανυσμάτων μπορεί να είναι
και αρνητικό ή μηδέν.
Σε κάθε εσωτερικό γινόμενο στον V 3 μπορούμε να αντιστοιχίσουμε σε μια

βάση [eµ] του V 3 τον 3× 3 συμμετρικό πίνακα:

gµν ≡ eµ · eν .

Ο πίνακας gµν ονομάζεται η αναπαράσταση του εσωτερικού γινομέ-
νου στη βάση eµ. ΄Ενα εσωτερικό γινόμενο ονομάζεται μη εκϕυλισμένο
εάν det[gµν ] ̸= 0. ΄Ολα τα εσωτερικά γινόμενα που θα θεωρήσουμε στα επόμενα
είναι μη εκφυλισμένα εσωτερικά γινόμενα.
Μια βάση [eµ] του V 3 λέμε ότι είναι g-Καρτεσιανή ή g-ορθοκανονική

εάν η αναπαράσταση του εσωτερικού γινομένου στη βάση αυτή είναι gµν =
±1. Προφανώς υπάρχουν άπειρες g- ορθοκανονικές βάσεις για κάθε εσωτερικό
γινόμενο. Ισχύει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Πρόταση 1.3.1 Για κάθε (μη εκϕυλισμένο) εσωτερικό γινόμενο υπάρχουν
πάντα g - ορθοκανονικές βάσεις (Θεώρημα Gram - Schmidt) ο δε αριθμός των
+1 και των −1 είναι ο ίδιος για κάθε g-ορθοκανονική βάση και είναι χαρα-
κτηριστικός του εσωτερικού γινομένου (Θεώρημα του Sylvester). Εάν r είναι
ο αριθμός των −1 και s ο αριθμός των +1 τότε ο αριθμός r − s ονομάζεται
χαρακτήρας του εσωτερικού γινομένου.

4Το εσωτερικό γινόμενο δεν είναι αναγκαστικά συμμετρικό. Στο βιβλίο αυτό όλα τα
εσωτερικά γινόμενα είναι συμμετρικά.
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Για μια γενική βάση ο πίνακας gµν που αναπαριστά ένα εσωτερικό γινόμενο
είναι ένας γενικός συμμετρικός πίνακας. Τη διαγώνια μορφή του πίνακα gµν με
στοιχεία ±1 που λαμβάνει σε μια g-Καρτεσιανή βάση ονομάζουμε κανονική
μορϕή του πίνακα. ΄Εστω gµν η αναπαράσταση ενός εσωτερικού γινομένου
σε μια γενική βάση και Gρσ η αναπαράσταση του εσωτερικού γινομένου σε μια
g-ορθοκανονική βάση. Εάν fµ

ρ ο μετασχηματισμός μεταξύ των δύο βάσεων του
γραμμικού χώρου τότε ισχύει gµν = (f−1)ρµGρσf

σ
ν . ΄Ενας μετασχηματισμός της

μορφής αυτής ονομάζεται μετασχηματισμός ομοιότητας. Μέσω ενός
μετασχηματισμού ομοιότητας ένας οποιοσδήποτε μη τετριμμένος συμμετρικός
πίνακας μπορεί πάντοτε να συσχετιστεί με ένα (και μόνο) διαγώνιο πίνακα με
στοιχεία ±1. Ο μετασχηματισμός αυτός δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένος αλλά
για κάθε πίνακα υπάρχει μια ομάδα μετασχηματισμών ομοιότητας που τον μετα-
φέρει στην ‘κανονική του μορφή’. Κάτω από τη δράση αυτής της ομάδας των
μετασχηματισμών η κανονική μορφή ενός πίνακα παραμένει η ίδια.

Με βάση το ανωτέρω αποτέλεσμα σε ένα γραμμικό χώρο τεσσάρων διαστά-
σεων μπορούμε να έχουμε το πολύ τρία εσωτερικά γινόμενα.

• Το Ευκλείδειο εσωτερικό γινόμενο με χαρακτήρα −4 και gij =
diag(1, 1, 1, 1)

• Το εσωτερικό γινόμενο Lorentz με χαρακτήρα −2 και gij =
diag(−1, 1, 1, 1)

• Το Συμμετρικό εσωτερικό γινόμενο με χαρακτήρα 0 και gij =
diag(−1,−1, 1, 1).

΄Ενα γραμμικό χώρο (οποιασδήποτε διάστασης n) εφοδιασμένο με το Ευ-
κλείδειο εσωτερικό γινόμενο ονομάζουμε Ευκλείδειο χώρο και συμβολίζου-
με En. ΄Ενα γραμμικό χώρο τεσσάρων διαστάσεων εφοδιασμένο με το εσωτερι-
κό γινόμενο Lorentz ονομάζουμε χώρο του Minkowski ή χωρόχρονο. Η
Νευτώνεια Φυσική αναπτύσσεται στον Ευκλείδειο χώρο των τριών διαστάσεων
και η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας στο χωρόχρονο.

Κάθε εσωτερικό γινόμενο στο χώρο V 3 επάγει ένα εσωτερικό γινόμενο
στο δυϊκό χώρο V 3∗ το οποίο ορίζουμε ως ακολούθως. Επειδή το εσωτερικό
γινόμενο είναι μια R-γραμμική συνάρτηση αρκεί να οριστεί η δράση του μόνο
για τα διανύσματα βάσης. ΄Εστω [eµ] η βάση του V 3∗, η οποία είναι η δυϊκή
βάση της βάσης [eµ] του V 3. Τότε ορίζουμε τον πίνακα gµν του εσωτερικού
γινομένου στον V 3∗ ως ακολούθως:

gµν ≡ eµ · eν := [gµν ]
−1
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ή ισοδύναμα:
gµνg

νρ = δρµ. (1.9)

Ο συσχετισμός αυτός είναι δυνατός μόνον εάν είναι ανεξάρτητος της βάσης
(ισοδύναμα του συστήματος συντεταγμένων) eµ. Προς τούτο απαιτούμε σε
κάθε άλλο σύστημα συντεταγμένων e′µ να ισχύει

5 :

gµ′ν′g
ν′ρ′ = δρ

′

µ′ . (1.10)

Προκειμένου να καθορίσουμε πως μετασχηματίζονται οι πίνακες gµν , gµν

κάτω από μετασχηματισμούς συντεταγμένων θεωρούμε δύο βάσεις eµ και eµ′

οι οποίες συνδέονται με το μετασχηματισμό fµ
µ′:

eµ′ = fµ
µ′eµ.

Από τη σχέση που ορίζει τον πίνακα gµν και τη γραμμικότητα του εσωτερι-
κού γινομένου έχουμε (βλέπε και ανωτέρω στους μετασχηματισμούς ομοιότη-
τας):

gµ′ν′ = eµ′ · eν′ = fµ
µ′f

ν
ν′eµ · eν ⇒

gµ′ν′ = fµ
µ′f

ν
ν′gµν . (1.11)

Συνάγουμε ότι κάτω από μετασχηματισμούς συντεταγμένων ο πίνακας gµν με-
τασχηματίζεται κατά τρόπο ομογενή (δεν υπάρχει σταθερός όρος) και γραμμικό
(η μετρική στο δεξί μέλος υπεισέρχεται στην πρώτη δύναμη). Αυτή τη συμπε-
ριφορά κάτω από μετασχηματισμούς συντεταγμένων ονομάζουμε τανυστική
συμπεριϕορά και θα την γενικεύσουμε στα επόμενα για γεωμετρικά αντικεί-
μενα με περισσότερους από δύο δείκτες.

΄Ασκηση 1.3.1 Δείξτε ότι ο επαγόμενος πίνακας gµν στο δυϊκό χώρο μετα-
σχηματίζεται και αυτός γραμμικά και ομογενώς, δηλαδή τανυστικά.

Επειδή οι πίνακες του μετασχηματισμού fρ′
µ , f

µ
µ′ είναι αντίστροφοι ικανοποιούν

τη σχέση:
δρ

′

µ′ = fρ′

µ f
µ
µ′ (1.12)

η οποία γράφεται ισοδύναμα:

δρ
′

µ′ = fρ′

σ f
τ
µ′δστ (1.13)

και υποδηλώνει ότι και οι 3 × 3 ποσότητες δστ ως προς μετασχηματισμούς συ-
ντεταγμένων έχουν τανυστική συμπεριφορά. Η αναπαράσταση του εσωτερικού

5Η ποσότητα δρ
′

µ′ έχει τις ίδιες συνιστώσες σε όλα τα συστήματα συντεταγμένων δηλαδή
1 όταν µ′ = ρ′ και 0 όταν µ′ ̸= ρ′.
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γινομένου στους δυϊκούς χώρους V 3 και V 3∗ με τους αντίστροφους πίνακες
gµν , g

µν καθώς και ο συσχετισμός των δυϊκών βάσεων με τον πίνακα δµν όπως
επίσης και το γεγονός ότι οι ποσότητες gµ′ρ′ , g

µ′ρ′ και δρ
′

µ′ μετασχηματίζονται
κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο (γραμμικά και ομογενώς) μας οδηγούν να θεωρή-
σουμε τους τρεις πίνακες gµν , gµν , δµν ως τις αναπαραστάσεις ενός και του αυτού
γεωμετρικού αντικειμένου, το οποίο ονομάζουμε μετρική του εσωτερικού
γινομένου. ΄Ετσι στο εσωτερικό γινόμενο του Ευκλείδη αντιστοιχεί η με-
τρική του Ευκλείδη gE και στο εσωτερικό γινόμενο Lorentz η μετρική
του Lorentz gL.

Ο κύριος ρόλος της μετρικής σε ένα γραμμικό χώρο είναι ότι επιλέγει μια
ειδική κατηγορία αυτομορφισμών και βάσεων, τα οποία παίζουν καθοριστικό
ρόλο στη Γεωμετρία και στη Φυσική που υποστηρίζει ο χώρος. Πράγματι στην
κάθε μετρική αντιστοιχεί ένα σύνολο g - Καρτεσιανών (δηλαδή ορθοκανο-
νικών) βάσεων ή συστημάτων συντεταγμένων, στα οποία η μετρική έχει την
κανονική της αναπαράσταση gµν = diag(±1,±1, ...). Πχ για την Ευκλείδεια με-
τρική έχουμε τα Ευκλείδεια Καρτεσιανά Συστήματα συντεταγμένων,
τα οποία θα αναφέρουμε σύντομα ως ΕΚΣ και για τη μετρική του Lorentz
τα Lorentz Καρτεσιανά Συστήματα συντεταγμένων, τα οποία θα ανα-
φέρουμε σύντομα ως ΛΚΣ 6 .
΄Εστω K(g, e) το σύνολο όλων των g - Καρτεσιανών βάσεων μιας μετρικής

g. Το σύνολο αυτό μπορεί να παραχθεί από το οποιοδήποτε στοιχείο του εάν
χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος μετασχηματισμός συντεταγμένων. Τους με-
τασχηματισμούς αυτούς ονομάζουμε g – ισομετρίες ή g - ορθογώνιους
μετασχηματισμούς. Οι g – ισομετρίες είναι όλοι εκείνοι οι μετασχηματισμοί
(όχι αναγκαστικά γραμμικοί αλλά εδώ θεωρούμε τους γραμμικούς μετασχημα-
τισμούς μόνον) του γραμμικού χώρου, οι οποίοι αφήνουν την κανονική μορφή
της μετρικής αναλλοίωτη (την ίδια). Εάν [f ] = (fµ′

µ ) είναι η g – ισομετρία με-
ταξύ των βάσεων eµ, eµ′ ∈ K(g, e) και [g] είναι η κανονική μορφή της μετρικής
τότε ισχύει η σχέση (μετασχηματισμός ομοιότητας!):

[f−1]t[g][f−1] = [g′]. (1.14)

Η σχέση (1.14) είναι σημαντική γιατί μας επιτρέπει να λύσουμε την εξίσωση
των πινάκων και να προσδιορίσουμε πλήρως την ομάδα των ισομετριών της
μετρικής g (δηλαδή τους πίνακες του μετασχηματισμού f). Γι΄ αυτό την εξίσωση
(1.14) ονομάζουμε θεμελιώδη εξίσωση της ισομετρίας.

6Σημειώστε ότι σε ένα ΕΚΣ (και μόνον εκεί!) η gE = diag(1, 1, 1) = I όπου I είναι ο
μοναδιαίος πίνακας και ότι σε ένα ΛΚΣ (και μόνον εκεί!) η gL = diag(−1, 1, 1, 1). ΄Οπως
θα δούμε τα ΕΚΣ είναι τα Νευτώνεια Αδρανειακά Συστήματα στη Νευτώνεια Φυσική και τα
ΛΚΣ τα Σχετικιστικά Αδρανειακά Συστήματα στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας.
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Το σύνολο των ισομετριών μιας μετρικής αποτελεί μια κλειστή υποομάδα
της ομάδας GL(3, R) των ομομορφισμών του μετρικού χώρου V 3. Από τη
σχέση (1.14) προκύπτει ότι η ορίζουσα ενός g - ορθογώνιου μετασχηματισμού
είναι ίση με ±1. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα διακρίνουμε τους g - ορθογώ-
νιος μετασχηματισμούς σε δύο μεγάλα υποσύνολα: τους κανονικούς (pro-
per) g - ορθογώνιους μετασχηματισμούς με ορίζουσα +1 και τους
μη κανονικούς (improper) g - ορθογώνιους μετασχηματισμούς
με ορίζουσα −1. Το πρώτο σύνολο είναι ομάδα (γιατί περιέχει το ταυτοτικό
στοιχείο) ενώ το δεύτερο δεν είναι ομάδα. Η κάθε μετρική έχει το δικό της
σύνολο (και ομάδα) ορθογώνιων μετασχηματισμών. Για παράδειγμα η ομάδα
των ορθογώνιων μετασχηματισμών της μετρικής του Ευκλείδη είναι η ομάδα
του Γαλιλαίου ενώ αυτή της μετρικής του Lorentz είναι η ομάδα του Poincaré
(η οποία περιέχει την ομάδα των μετασχηματισμών Lorentz ως υποομάδα).
Η ομάδα των g-ορθογώνειων μετασχηματισμών σε ένα χώρο διάστασης n

έχει διάσταση n(n + 1)/2. Αυτό σημαίνει ότι το τυχαίο στοιχείο της ομάδας
μπορεί να περιγραφεί πλήρως με n(n+1)/2 το πλήθος παραμέτρους. Από αυτές
οι n αφορούν ‘μεταθέσεισ’ κατά μήκος των γραμμών των συντεταγμένων και
οι υπόλοιπες n(n − 1)/2 ‘στροφέσ’ στα επίπεδα των συντεταγμένων. Το πως
κατανοούνται αυτές οι παράμετροι κινηματικά και δυναμικά είναι υπόθεση της
κάθε θεωρίας και θα μας απασχολήσει αργότερα. Προς το παρόν σημειώνουμε
ότι η ομάδα του Γαλιλαίου έχει διάσταση 6 (3 μεταθέσεις και 3 στροφές) και
η ομάδα ομάδα του Poincaré έχει διάσταση 10 (4 μεταθέσεις και 6 στροφές).
Οι μετασχηματισμοί Lorentz αποτελούν την (κλειστή) υποομάδα (διάστασης 6)
των στροφών της ομάδας του Poincaré.
Παρατηρούμε τελικά ότι η δράση μιας μετρικής είναι διπλή. Αφενός επιλέ-

γει από το σύνολο όλων των βάσεων του γραμμικού χώρου τις g – ορθογώνιες
βάσεις και από το σύνολο όλων των (γραμμικών) μετασχηματισμών του γραμμι-
κού χώρου την ομάδα των g-ορθογώνιων μετασχηματισμών. Επιπλέον η μετρι-
κή καθορίζει και μια συγκεκριμένη συμπεριφορά κάτω από μετασχηματισμούς
συντεταγμένων (την τανυστική συμπεριφορά). Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι
ο ορισμός γεωμετρικών ποσοτήτων, οι οποίες είναι συμβατές με την ομάδα με-
τασχηματισμών της μετρικής και γενικότερα με μια ομάδα αυτομορφισμών του
γραμμικού χώρου V n.

1.4 Τανυστές

Τα διανύσματα ενός γραμμικού χώρου και η μετρική είναι γεωμετρικές ποσό-
τητες (γεωμετρικά αντικείμενα όπως λέμε) με ένα και δύο δείκτες αντίστοιχα,
τα οποία μετασχηματίζονται γραμμικά και ομογενώς, δηλαδή τανυστικά. Γεν-
νάται το ερώτημα εάν πρέπει να θεωρήσουμε και άλλα γεωμετρικά αντικείμενα
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με περισσότερους δείκτες, τα οποία θα μετασχηματίζονται κάτω από μια ομάδα
μετασχηματισμών του γραμμικού χώρου (όχι αναγκαστικά όλο το GL(n,R))
τανυστικά. Η πράξη (Γεωμετρία και Φυσική) έδειξε ότι αυτό είναι επιβεβλη-
μένο. Οι νέες ποσότητες ονομάστηκαν τανυστές και αποτέλεσαν το βασικό
μαθηματικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει κτιστεί όλη η σύγχρονη Γεωμε-
τρία και η Φυσική. Στα επόμενα ορίζουμε τους τανυστές χωρίς να θεωρούμε
μια συγκεκριμένη ομάδα μετασχηματισμών ή ένα γραμμικό χώρο συγκεκριμένης
διάστασης.
΄Εστω G μια ομάδα μετασχηματισμών ενός γραμμικού χώρου V n (η οποία

δεν είναι αναγκαστικά μια ομάδα g – μετασχηματισμών) και έστω F (V n) το
σύνολο όλων των βάσεων του V n. Χωρίζουμε το σύνολο F (V n) σε υποσύνολα
με τον ακόλουθο τρόπο. Θεωρούμε μια βάση στον F (V n) και κατασκευάζου-
με όλες τις βάσεις που προκύπτουν από τη δράση των μετασχηματισμών της
ομάδας G. Μετά στο σύνολο των βάσεων που περισσεύουν κάνουμε το ίδιο
κοκ 7 . Παρατηρούμε λοιπόν ότι ένα αποτέλεσμα της ύπαρξης μιας ομάδας
μετασχηματισμών σε ένα γραμμικό χώρο είναι η επιλογή συνόλων βάσεων (ι-
σοδύναμα συστημάτων συντεταγμένων), τα οποία μπορούν να περιγραφούν από
τη δράση της ομάδας G αρκεί να δοθεί ένα οποιοδήποτε στοιχείο τους. Αυτό
σημαίνει ότι μπορούμε να αποδείξουμε μια πρόταση σε μια οποιοδήποτε βάση
ενός τέτοιου συνόλου βάσεων και το αποτέλεσμα να γενικεύεται σε κάθε άλλη
(εφόσον βέβαια είναι συναλλοίωτο ως προς την ομάδα των μετασχηματισμών).
Το σημαντικό αυτό γεγονός θα γίνει καλύτερα κατανοητό αργότερα. Το κά-
θε σύνολο τέτοιων βάσεων ονομάζουμε G - βάσεις και όμοια τα αντίστοιχα
συστήματα συντεταγμένων G - Συστήματα Συντεταγμένων. Προφα-
νώς σε ένα γραμμικό χώρο V n υπάρχουν πολλές ομάδες γραμμικών μετασχη-
ματισμών συντεταγμένων όλες υποομάδες της γενικής ομάδας των γραμμικών
μετασχηματισμών συντεταγμένων GL(n,R).
Η επιλογή των G - βάσεων σε ένα γραμμικό χώρο στον οποίο δρα μια ομά-

δα μετασχηματισμών συντεταγμένων G μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην
επιλογή και γεωμετρικών αντικειμένων στο χώρο αυτό με βάση τον ακόλουθο
ορισμό.

Ορισμός 1.4.1 ΄ΕστωG μια ομάδα μετασχηματισμών συντεταγμένων [e] →
[e′] ενός γραμμικού χώρου V n τα στοιχεία της οποίας αναπαρίστανται σε G -
βάσεις με τους n × n πίνακες Am′

n . Ορίζουμε έναν G-τανυστή τάξης (r, s) και
συμβολίζουμε T i1...ir

j1...js
ένα μέγεθος το οποίο:

1. ΄Εχει nr+s συνιστώσες εκ των οποίων οι nr είναι G-ανταλλοίωτες (πάνω
δείκτες i1...ir) και οι ns είναι G-συναλλοίωτες (κάτω δείκτες j1...js)

7Ουσιαστικά έχουμε ορίσει στο σύνολο F (V n) μια σχέση ισοδυναμίας, της οποίας οι
κλάσεις ισοδυναμίας είναι τα σύνολα που αναϕέρουμε
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2. Οι nr+s συνιστώσες κάτω από μετασχηματισμούς Am′
n της ομάδας G με-

τασχηματίζονται γραμμικά και ομογενώς (τανυστική συμπεριϕορά)
δηλαδή:

T
i′1...i

′
r

j′1...j
′
s
= A

i′1
i1
...A

i′r
ir
Aj1

j′1
...Ajs

j′s
T i1...ir
j1...js

(1.15)

όπου T i1...ir
j1...js

είναι οι συνιστώσες του τανυστή στη βάση [e] και T i′1...i
′
r

j′1...j
′
s
στη

βάση [e′].

΄Οπως συμβαίνει με τις G - βάσεις του γραμμικού χώρου έτσι και με τους G
- τανυστές παρατηρούμε ότι εάν γνωρίζουμε έναν G-τανυστή σε μια G - βάση
{em} τότε μπορούμε να τον υπολογίσουμε σε κάθε άλλη G - βάση {em′} η
οποία σχετίζεται την {em} με έναν μετασχηματισμό Am′

n της ομάδας G, μέσω
της σχέσης (1.15). Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χωρίσουμε το σύνολο όλων
των τανυστών σε ένα γραμμικό χώρο, T (V n) έστω, σε υποσύνολα ( = κλάσεις
ισοδυναμίας) τα οποία περιέχουν G - τανυστές (δηλαδή στοιχεία ισοδύναμα ως
προς τους μετασχηματισμούς της ομάδας G). 8 Επειδή σε ένα γραμμικό χώρο υ-
πάρχουν πολλές ομάδες μετασχηματισμών συντεταγμένων (όλες υποομάδες του
GL(n,R)) σε ένα γραμμικό χώρο έχουμε πολλών ειδών τανυστές, ένα είδος για
κάθε υποομάδα G του GL(n,R). Επειδή το εσωτερικό γινόμενο σε ένα μετρικό
χώρο ορίζει μια ομάδα αυτομορφισμών (τις ισομετρίες) καταλήγουμε ότι κάθε
εσωτερικό γινόμενο ορίζει και ένα είδος τανυστών. ΄Ετσι το Ευκλείδειο εσωτε-
ρικό γινόμενο ορίζει τους Νευτώνειους τανυστές και η μετρική Lorentz
τους τανυστές Lorentz ή τανυστές της Ειδικής Σχετικότητας.
Η επιλογή του γραμμικού χώρου καθώς και της ομάδας των μετασχηματι-

σμών G από μια φυσική θεωρία καθορίζεται μέσω κάποιων Αρχών, οι οποίες
ικανοποιούν κάποια φυσικά κριτήρια. Η ύπαρξη αυτής της ομάδας των μετα-
σχηματισμών αποκτά φυσική σημασία όταν αντιστοιχίσουμε τις μεν G - βάσεις
(ή τα G - συστήματα συντεταγμένων) της ομάδας σε χαρακτηριστικά συστή-
ματα αναφοράς των παρατηρητών της φυσικής θεωρίας τα δε φυσικά μεγέθη τα
περιγράφουμε με G - τανυστές. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι ότι προ-
κειμένου να περιγραφεί ένα φυσικό μέγεθος πλήρως είναι αρκετό να περιγραφεί
ως προς έναν χαρακτηριστικό (βλέπε αδρανειακό) παρατηρητή της θεωρίας και
μετά μπορεί να περιγραφεί ως προς κάθε άλλο χαρακτηριστικό παρατηρητή της
θεωρίας (χωρίς να επαναληφθεί τη μέτρηση / πείραμα) μεταφέροντας τα απο-
τελέσματα με τον κατάλληλο μετασχηματισμό συντεταγμένων της ομάδας G,
ο οποίος συνδέει τους δύο παρατηρητές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται
η ‘αποπροσωποίηση’ της παρατήρησης και εξασφαλίζεται η ‘αντικειμενικότητα’
της Φυσικής, η οποία αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της ως επιστήμη. Επειδή
δεν είναι μόνον τα φυσικά μεγέθη αλλά και οι φυσικοί νόμοι που πρέπει να ι-
σχύουν για όλους τους χαρακτηριστικούς παρατηρητές, απαιτούμε οι εξισώσεις

8Σε ένα γραμμικό χώρο ορίζονται και πιο γενικές ποσότητες από τανυστές.
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της φυσικής θεωρίας να εξισώνουν G - τανυστές, ώστε εάν ισχύουν σε μία G -
βάση (ισοδύναμα G-παρατηρητή) τότε να ισχύουν και για κάθε άλλη G - βάση
(παρατηρητή). Την απαίτηση αυτή ονομάζουμε Αρχή του συναλλοιώτου
και θα αναπτύξουμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο.
Μια σημαντική κατηγορία τανυστών, την οποία πρέπει να αναφέρουμε ιδιαί-

τερα, είναι τα G - αναλλοίωτα. Οι ποσότητες αυτές είναι βαθμωτές και έχουν
νόμο μετασχηματισμού κάτω από G - μετασχηματισμούς:

a′ = a (1.16)

δηλαδή η τιμή τους είναι ίδια σε όλα τα G-συστήματα συντεταγμένων. Τονί-
ζουμε ότι ένα μέγεθος το οποίο είναι αναλλοίωτο ως προς μια υποομάδα μετα-
σχηματισμών G του GL(n,R) δεν είναι εν γένει αναλλοίωτο ως προς μια άλλη
υποομάδα G′ του GL(n,R).
΄Ενα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε στο σημείο αυτό είναι το ακόλου-

θο: Δοσμένου ενός G - τανυστή πως μπορούμε να κατασκευάσουμε και άλλους
G - τανυστές;
Ισχύει ο ακόλουθος απλός κανόνας.

Πρόταση 1.4.1 (Κανόνας κατασκευής G - τανυστών) Υπάρχουν δύ-
ο τρόποι κατασκευής G - τανυστών από δεδομένους G - τανυστές:

1. Παραγώγιση του G - τανυστή ως προς ένα G - αναλλοίωτο

2. Πολλαπλασιασμός του G - τανυστή με ένα G - αναλλοίωτο

1.4.1 Πράξεις τανυστών

Οι G-τανυστές μιας συγκεκριμένης ομάδας μετασχηματισμών G είναι γραμμικά
γεωμετρικά αντικείμενα, στα οποία μπορούμε να ορίσουμε πράξεις. Οι πράξεις
αυτές είναι οι ακόλουθες.

΄Εστω T = T i1i2...ir
j1j2...js

και S = Sk1k2...kr
l1l2...ls

δύο G - τανυστές τάξης (r, s) και
έστω R = Rt1t2...tm

s1s2...sn
ένας G - τανυστής τύπου (m,n) (΄Ολες οι συνιστώσες

αναφέρονται στην ίδια G - βάση!). Ορίζουμε:

1. Πρόσθεση (αφαίρεση) τανυστών
Το άθροισμα (διαϕορά) T ± S των G-τανυστών T, S ορίζεται να είναι
ο G-τανυστής τάξης (r, s), του οποίου οι συνιστώσες είναι το άθροισμα
(διαϕορά) των συνιστωσών των τανυστών T = T i1i2...ir

j1j2...js
και S = Sk1k2...kr

l1l2...ls
.

2. Πολλαπλασιασμός τανυστών (τανυστικό γινόμενο)
Το (τανυστικό) γινόμενο T ⊗ R ορίζεται ως ο G-τανυστής τάξης (r +
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m, s + n), του οποίου οι συνιστώσες είναι το γινόμενο των συνιστωσών
των τανυστών T και R.

3. Συστολή δεικτών τανυστή
΄Οταν σε ένα G-τανυστή τάξης (r, s) αθροίσουμε ένα συναλλοίωτο και ένα
ανταλλοίωτο δείκτη για όλες τις τιμές των δεικτών τότε προκύπτει ένας
G-τανυστής τύπου (r − 1, s− 1).

Στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου θα χρησιμοποιήσουμε τις πράξεις αυ-
τές κυρίως για διανύσματα και για τανυστές δεύτερης τάξης γι’ αυτό και δε
θα επιμείνουμε περισσότερο στις πράξεις τανυστών. Υπάρχει όμως ένα σημα-
ντικό σημείο όταν έχουμε τανυστές σε μετρικούς χώρους. Πράγματι σε έναν
τέτοιο χώρο η μετρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να `σηκώσει΄ ένα
συναλλοίωτο δείκτη ή να `κατεβάσει΄ έναν ανταλλοίωτο δείκτη σύμφωνα με το
ακόλουθο σχήμα:

ga0i1T
i1i2...ir
j1j2...js

= T i2...ir
a0j1j2...js

ga0j1T i1i2...ir
j1j2...js

= T a0i1i2...ir
j2...js

.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε ένα μετρικό χώρο οι συναλλοίωτοι και οι
ανταλλοίωτοι δείκτες να χάνουν την αυτοτέλειά τους και καθίστανται ισοδύνα-
μοι. Το γεγονός αυτό θα χρησιμοποιούμε στα επόμενα και θα θεωρούμε ότι
τανυστές με ίδιο αριθμό (και θέση!) συναλλοίωτων και ανταλλοίωτων δεικτών
αποτελούν διαφορετικές αναπαραστάσεις του ίδιου τανυστή.
Στα επόμενα εφαρμόζουμε τα ανωτέρω στις περιπτώσεις της Ευκλείδειας Γε-

ωμετρίας (ομάδα Γαλιλαίου) και της Γεωμετρίας Lorentz (ομάδα του Poincaré)
που μας ενδιαφέρουν.

1.5 Η περίπτωση της Ευκλείδειας Γεωμε-
τρίας

Θεωρούμε τον Ευκλείδειο χώρο 9 E3 και το σύνολο των μετασχηματισμών συ-
ντεταγμένων, οι οποίοι αφήνουν την κανονική μορφή της Ευκλείδειας μετρικής
ίδια (συναλλοίωτη), δηλαδή ισχύει gEµ′ν′ = gEµν = diag(1, 1, 1) = I. Οι με-
τασχηματισμοί αυτοί είναι οι gE-κανονικοί μετασχηματισμοί, τους οποίους στο
εδάφιο 1.4 έχουμε ήδη ονομάσει Ευκλείδειους Ορθογώνιους μετασχηματισμούς
(ΕΟΜ) και αποτελούν την ομάδα του Γαλιλαίου. Οι gE- βάσεις που αντιστοι-
χούν στην ομάδα του Γαλιλαίου είναι τα Ευκλείδεια Καρτεσιανά Συστήματα
(ΕΚΣ) που αναφέραμε επίσης στο εδάφιο 1.3. Στα ΕΚΣ, και μόνον σε αυτά,

9Τα όσα ακολουθούν ισχύουν για κάθε πεπερασμένη διάσταση.
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η συνάρτηση του Ευκλείδειου εσωτερικού γινομένου και το Ευκλείδειο μήκος
γράφονται ως ακολούθως:

u · v = uµvµ = u1v1 + u2v2 + u3v3 (1.17)

u · u = uµuµ = (u1)2 + (u2)2 + (u3)2 (1.18)

όπου τα u,v ∈ E3 και σε ένα ΕΚΣ έχουν συνιστώσες (u1, u2, u3)t και (v1, v2, v3)t

όπου ο πάνω δείκτης t δηλώνει ανάστροφο πίνακα.

Προκειμένου να υπολογίσουμε τα στοιχεία της ομάδας του Γαλιλαίου θεω-
ρούμε τη θεμελιώδη εξίσωση της μετρικής (1.14) και κάνουμε χρήση του ορι-
σμού gEµ′ν′ = gEµν = diag(1, 1, 1) = I των ΕΟΜ. Αμέσως προκύπτει από την
(1.14) ότι οι ΕΟΜ , A έστω, ορίζονται με τη σχέση:

AtA = I. (1.19)

Η σχέση (1.19) σημαίνει ότι οι πίνακες που αναπαριστούν τους ΕΟΜ (σε
ένα ΕΚΣ) έχουν αντίστροφο ίσο με τον ανάστροφο. Η εξίσωση (1.19)
μπορεί να λυθεί με τον ακόλουθο τρόπο. Θεωρούμε έναν Ευκλείδειο χώρο δύο
διαστάσεων οπότε η διάσταση της ομάδας του Γαλιλαίου είναι τρία (2(2+1)

2
).

Αυτό σημαίνει ότι ο γενικός ΕΟΜ περιγράφεται από τρεις παραμέτρους από
τις οποίες οι δύο αφορούν μεταθέσεις και η μία στροφές 10. Προκειμένου να
υπολογίσουμε τις στροφές γράφουμε:

A =

(
a1 a2
a3 a4

)
(1.20)

όπου a1, a2, a3, a4 είναι συναρτήσεις μιας παραμέτρου, της ϕ έστω. Αντικαθι-
στώντας στην (1.19) καταλήγουμε ότι οι συναρτήσεις a1, a2, a3, a4 πρέπει να
ικανοποιούν τις συνθήκες:

a21 + a22 = 1 (1.21)

a1a3 + a2a4 = 0 (1.22)

a23 + a24 = 1. (1.23)

Η λύση των εξισώσεων αυτών είναι:

a1 = a4 = ± cosϕ, a2 = −a3 = ± sinϕ. (1.24)

10Μετάθεση είναι ένας μετασχηματισμός u → u′ = u + a ∀u, u′ ∈ V 3 και στροϕή είναι
ένας μετασχηματισμός u → u′ = Au όπου ο πίνακας A ικανοποιεί τη θεμελιώδη εξίσωση
της μετρικής (1.14) και u, u′ ∈ V 3. Οι μεταθέσεις προκύπτουν κατά προϕανή τρόπο οπότε
υπολογίζουμε πάντα μόνον τις στροϕές.
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Η ορίζουσα του μετασχηματισμού είναι ίση με a1a4−a2a3 = ±1. Θεωρώντας
την τιμή +1 μόνο έχουμε για τη γενική μορφή ενός κανονικού ΕΟΜ:

A =

(
cosϕ − sinϕ
sinϕ cosϕ

)
. (1.25)

Προκειμένου να δώσουμε μια κινητική ερμηνεία στην παράμετρο ϕ θεωρούμε
ότι ο χώρος E2 είναι το επίπεδο x− y του ΕΚΣ Σ(xyz) οπότε η παράμετρος ϕ
είναι η (αριστερόστροφη) στροφή του επιπέδου περί τον άξονα z.
Από τη γενική έκφραση του ΕΟΜ στροφής στις δύο διαστάσεις μπορούμε να
παράγουμε τη γενική του έκφραση στις τρεις διαστάσεις ως ακολούθως. Κατ΄
αρχήν ο αριθμός των απαιτούμενων παραμέτρων είναι 3(3+1)

2
= 6. Τρεις από

αυτές περιγράφουν μεταθέσεις κατά μήκος των αξόνων και τρεις στροφές περί
άξονα. Υπάρχουν πολλά σύνολα παραμέτρων για την περιγραφή των στροφών
με πιο γνωστό τις τρεις γωνίες του Euler. Τα βήματα για την παραγωγή του
γενικού ΕΟΜ στις τρεις διαστάσεις συναρτήσει αυτών των γωνιών είναι τα
ακόλουθα (βλέπε και Σχήμα 1.1)11 :
i) Στροφή του επιπέδου x− y περί τον άξονα z κατά γωνία ϕ: cosϕ − sinϕ 0

sinϕ cosϕ 0
0 0 1

 . (1.26)

΄Εστω X,Y, z οι νέοι άξονες.
ii) Στροφή του επιπέδου Y − z περί τον άξονα X κατά γωνία θ: 1 0 0

0 cos θ − sin θ
0 sin θ cos θ

 . (1.27)

΄Εστω X,Y ′, z′ οι νέοι άξονες.
iii) Στροφή του επιπέδου X − Y ′ περί τον άξονα z′ κατά γωνία ψ: cosψ − sinψ 0

sinψ cosψ 0
0 0 1

 . (1.28)

΄Εστω x′, y′, z′ οι νέοι άξονες.

11Βλέπε λεπτομέρειες στο “Classical Mechanics” H. Goldstein, Second Edition (1980)
Addison Wesley σελ. 143.
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Σχήμα 1.1: Οι γωνίες του Euler

Πολλαπλασιασμός των τριών πινάκων δίνει το συνολικό ΕΟΜ {x, y, z} →
{x′, y′, z′}: cosψ cosϕ− sinϕ cos θ sinϕ cosψ sinϕ+ sinψ cos θ cosϕ sinψ sin θ

− sinψ cosϕ− cosψ cos θ sinϕ − sinψ sinϕ+ cosψ cos θ cosϕ cosψ sin θ
sin θ sinϕ − sin θ cosϕ cos θ


(1.29)

1.6 Η Γεωμετρία Lorentz

Η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας χρησιμοποιεί το χωρόχρονο 12 (ή χώρο
τουMinkowksi), τον οποίο στα επόμενα συμβολίζουμεM4. Τα διανύσματα του
χώρου M4 ονομάζουμε τετρανύσματα και συμβολίζουμε με ui όπου ο δεί-
κτης i = 0, 1, 2, 3. Τη συνιστώσα που αντιστοιχεί στην τιμή i = 0 ονομάζουμε
χρονική και τις υπόλοιπες τρεις χωρικές. Γενικά στα επόμενα τους χωρο-
χρονικούς δείκτες συμβολίζουμε με μικρά λατινικά γράμματα i, j, k, a, b, c... και
θεωρούμε ότι παίρνουν τις τιμές 0, 1, 2, 3. Τους Ελληνικούς δείκτες χρησιμο-
ποιούμε προκειμένου να δηλώσουμε τις χωρικές συνιστώσες και θεωρούμε ότι
παίρνουν τις τιμές 1, 2, 3.

12Ακριβέστερα ο χωρόχρονος είναι μια επίπεδη (ως προς τη μετρική Lorentz) τετραδιάστατη
πολλαπλότητα με ένα μοναδικό χάρτη, ο οποίος την απεικονίζει στο γραμμικό χώρο R4.
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Η ομάδα των gL-ισομετριών του χωροχρόνου είναι η ομάδα του Poincaré. Τα
στοιχεία της ομάδας αυτής είναι γραμμικοί μετασχηματισμοί του M4, οι οποίοι
διατηρούν το εσωτερικό γινόμενο Lorentz (δηλαδή είναι ισομετρίες της μετρικής
Lorentz) και κατά συνέπεια και τα μήκη των τετρανυσμάτων του M4. Η gL δεν
είναι θετικά ορισμένη, το οποίο σημαίνει ότι το Lorentz μήκος u2 = gLiju

iuj

των τετρανυσμάτων μπορεί να είναι >,=, < 0.
Επειδή το μήκος ενός τετρανύσματος είναι αναλλοίωτο (δηλαδή έχει την

ίδια τιμή) κάτω από gL - μετασχηματισμούς μπορούμε να ταξινομήσουμε τα
τετρανύσματα κατά μονοσήμαντο τρόπο σε τρεις κλάσεις:

Χρονικά τετρανύσματα u2 < 0
Μηδενικά τετρανύσματα u2 = 0
Χωρικά τετρανύσματα u2 > 0.

Με βάση αυτήν την ταξινόμηση καθώς και το γεγονός ότι εάν θεωρήσουμε
ένα σημείο του χωροχρόνου ως αρχή κάθε άλλο σημείο του μπορεί να χαρα-
κτηρισθεί μονοσήμαντα με το τετράνυσμα θέσης του ως προς αυτήν την αρχή,
μπορούμε να χωρίζουμε τον M4 σε τρεις διακριτές και ξένες μεταξύ τους πε-
ριοχές. Η πρώτη περιοχή αποτελείται από τα σημεία, τα οποία έχουν μηδενικό
τετράνυσμα θέσης ως προς την επιλεγμένη αρχή του M4 και ονομάζεται κώ-
νος ϕωτός. Η ονομασία προέρχεται από το γεγονός ότι τα σημεία αυτά
ορίζουν στον M4 μια (υπερ)επιφάνεια τριών διαστάσεων, η οποία έχει την εξί-
σωση κώνου. Η δεύτερη περιοχή αποτελείται από τα σημεία στο εσωτερικό του
κώνου φωτός, τα οποία έχουν χρονικό τετράνυσμα θέσης και η τρίτη περιοχή
αποτελείται από τα σημεία στο εξωτερικό της κωνικής επιφάνειας και έχουν
χωρικό τετράνυσμα θέσης ως προς την επιλεγείσα αρχή του M4.
Από τις τρεις περιοχές του χωροχρόνου ασχολούμαστε κυρίως με τη χρονι-

κή και τη μηδενική. Η πρώτη θεωρούμε ότι αφορά υλικά σημεία (σωματίδια) με
ταχύτητα μικρότερη του φωτός και η δεύτερη φωτόνια και άλλα (πιθανά) σω-
ματίδια, όλα με μέτρο ταχύτητας c. Ισχύει το ακόλουθο σημαντικό αποτέλεσμα
(το οποίο μπορεί να αποδειχτεί με επαγωγή και χρήση του αναλλοίωτου του
εσωτερικού γινομένου).

Πρόταση 1.6.1 Το άθροισμα μόνο χρονικών ή και χρονικών και μηδενικών
τετρανυσμάτων είναι χρονικό τετράνυσμα εκτός εάν, και μόνον εάν, όλα τα τε-
τρανύσματα είναι μηδενικά και παράλληλα οπότε το άθροισμα είναι ένα μηδενικό
τετράνυσμα παράλληλο προς τα υπόλοιπα.

Η πρόταση αυτή είναι σημαντική γιατί μας επιτρέπει να μελετήσουμε αντι-
δράσεις (=κρούσεις) σχετικιστικών σωματιδίων καθώς και τις φωτεινές δέσμες.
Πράγματι όπως θα δούμε αργότερα τα σωματίδια τα χαρακτηρίζουμε με την
τετραορμή, η οποία είναι ένα χρονικό τετράνυσμα για μη φωτόνια και ένα μηδε-
νικό τετράνυσμα για φωτόνια. Τότε η άθροιση (=αλληλεπίδραση) αυτών των
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τετραορμών θα δώσει πάλι μια τετραορμή δηλαδή πάλι ένα σωματίδιο (σωματί-
διο κέντρου ορμής) ή μια φωτεινή δέσμη ανάλογα με το τι αντιδρά και το πως
αντιδρά.

1.6.1 Lorentz Καρτεσιανά συστήματα (ΛΚΣ)

Στο χωρόχρονο M4 υπάρχουν άπειρες βάσεις (ισοδύναμα συστήματα συντε-
ταγμένων). Τα Lorentz Καρτεσιανά Συστήματα, σύντομα (ΛΚΣ),
ορίζονται ως οι gL- Καρτεσιανές βάσεις {ei}. Θυμίζουμε ότι εάν {ei} είναι μία
Lorentz Καρτεσιανή βάση τότε οι συνιστώσες της μετρικής Lorentz στο {ei}
είναι:

gLij = gL(ei, ej) = diag(−1, 1, 1, 1). (1.30)

Κάθε βάση στο χωρόχρονο μπορεί να αναχθεί σε ένα ΛΚΣ με ένα μετασχημα-
τισμό ομοιότητας, ο οποίος όμως δε θα είναι μετασχηματισμός Lorentz.

1.6.2 Μετασχηματισμοί Lorentz

Οι μετασχηματισμοί Lorentz είναι οι αυτομορφισμοί του M4, οι οποίοι ικανο-
ποιούν τη θεμελιώδη εξίσωση των ισομετριών [f−1]t[g][f−1] = [g′] και επιπλέον
διατηρούν την κανονική μορφή της μετρικής Lorentz. Δηλαδή εάν γράψουμε
[g] = [g′] = diag(−1, 1, 1, 1) ≡ η για την κανονική μορφή της μετρικής Lorentz
και f = L τότε οι μετασχηματισμοί Lorentz ορίζονται με τη σχέση:

[L−1]t[η][L−1] = [η]. (1.31)

Επειδή η διάσταση της ομάδας του Poincaré είναι 4(4+1)
2

= 10 μια γενική gL
- ισομετρία περιγράφεται από 10 παραμέτρους. Τέσσερις από τις παραμέτρους
αυτές καθορίζουν την κλειστή υποομάδα των μεταθέσεων. Οι υπόλοιπες έξη
περιγράφουν στροφές στο χώρο M4 και συνιστούν πάλι μια κλειστή υποομά-
δα της ομάδας του Poincaré, την οποία ονομάζουμε ομάδα Lorentz. Τα
στοιχεία της ομάδας Lorentz ονομάζουμε μετασχηματισμούς Lorentz. Ο
υπολογισμός των μετασχηματισμών Lorentz είναι εντελώς ανάλογος του υ-
πολογισμού των ΕΟΜ που αναπτύξαμε στο εδάφιο 1.5 μόνο που τώρα εκτός
από τις Ευκλείδειες στροφές πρέπει να θεωρήσουμε και χωροχρονικές στροφές
δηλαδή στροφές επιπέδων τα οποία έχουν μετρική (δύο διαστάσεων) Lorentz.
Στα επόμενα παράγουμε το μετασχηματισμό Lorentz με αυτή τη διαδικασία.
Αρχικά θεωρούμε έναν 3× 3 ΕΟΜ στις τρεις χωρικές διαστάσεις, E έστω,

και τον 4× 4 πίνακα πινάκων (block matrix) 13 :

R =

(
1 0
0 E

)
. (1.32)

13Το στοιχείο (1, 2) είναι ένας πίνακας 1× 3 και το στοιχείο (2, 1) ένας πίνακας 3× 1.
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Ο πίνακας E χαρακτηρίζεται από τρεις παραμέτρους (π.χ. γωνίες Euler)
άρα το ίδιο συμβαίνει και με τον πίνακα R. Είναι εύκολο να δειχθεί με απλό
πολλαπλασιασμό πινάκων ότι ο πίνακας R είναι ένας πίνακας Lorentz, δηλαδή
ικανοποιεί την εξίσωση:

RtηR = η. (1.33)

Επιπλέον είναι εύκολο να δειχθεί ότι το σύνολο των μετασχηματισμών της
μορφής (1.32) αποτελεί μια κλειστή υποομάδα των μετασχηματισμών Lorentz.
Το αποτέλεσμα αυτό μας επιτρέπει να γράψουμε το γενικό μετασχηματισμό
Lorentz ως το γινόμενο δύο μετασχηματισμών ως ακολούθως:

L(β,Φ) = L(β)R(Φ) (1.34)

όπου L(β) είναι ένας μετασχηματισμός που πρόκειται να καθορίσουμε και R(Φ)
είναι ένας μετασχηματισμός της μορφής (1.32). Το διάνυσμα β(= βµ) αφορά
τις τρεις ελεύθερες παραμέτρους που εναπομένουν και το σύμβολο Φ τις τρεις
παραμέτρους των Ευκλείδειων στροφών (π.χ γωνίες του Euler), οι οποίες καθο-
ρίζουν το μετασχηματισμό14 E. Απαιτούμε ο γενικός μετασχηματισμός L(β,Φ)
να ικανοποιεί τη θεμελιώδη εξίσωση (1.31) και έχουμε:

RtLtηLR = η ⇒ LtηL = η (1.35)

δηλαδή και ο μετασχηματισμός L(β) είναι ένας μετασχηματισμός Lorentz.
Ο μετασχηματισμός αυτός περιέχει την καθαρά σχετικιστική πληροφορία

των μετασχηματισμών Lorentz ενώ γεωμετρικά αφορά όλες τις στροφές οι ο-
ποίες περιλαμβάνουν με κάποιο τρόπο και τη χρονική διεύθυνση, l έστω. Οι
στροφές αυτές μπορεί να είναι δύο ειδών: Είτε στροφή Ευκλείδειου επιπέδου
περί το χρονικό άξονα είτε περιστροφή επιπέδου Lorentz (γραμμικού χώρου δυο
διαστάσεων με μετρική Lorentz) περί Ευκλείδειο άξονα. Η πρώτη περιστροφή
περιγράφεται με το συνήθη πίνακα των ΕΟΜ για δύο διαστάσεις (βλέπε εδάφιο
1.5) ενώ τη δεύτερη την παράγουμε τώρα.
Θεωρούμε το επίπεδο Lorentz (x, l) και το γραμμικό μετασχηματισμό:

l′ = al + bx
x′ = cl + dx

ο οποίος ορίζει τον πίνακα μετασχηματισμού:

L(ψ) =

(
a b
c d

)
.

14Ουσιαστικά έχουμε διαχωρίσει τις παραμέτρους του γενικού μετασχηματισμού Lorentz
σε γινόμενο δύο όρων εκ των οποίων ο κάθε ένας αποτελείται από τρεις διαϕορετικές παρα-
μέτρους.
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Το μέγεθος ψ είναι μια πραγματική παράμετρος, η οποία μετρά μια υπερβο-
λική γωνία στροφής στο επίπεδο (l, x). Απαιτούμε ο πίνακας L(ψ) να ικανοποιεί
την εξίσωση της ισομετρίας (1.35) και παίρνουμε τις ακόλουθες συνθήκες για
τους συντελεστές a, b, c, d:

a2 − c2 = 1

d2 − b2 = 1

ab = cd.

Το σύστημα αυτό έχει τις ακόλουθες δύο λύσεις:

a = d = coshψ (1.36)

c = b = sinhψ

και

a = −d = coshψ (1.37)

c = −b = sinhψ

όπου ψ είναι μια πραγματική παράμετρος που ονομάζουμε γρηγοράδα (rapidity)
του μετασχηματισμού.
Η λύση (1.36) οδηγεί σε ένα πίνακα L(ψ) ο οποίος έχει ορίζουσα +1 και

ορίζει ένα κανονικό μετασχηματισμό Lorentz. Η λύση (1.37) οδηγεί σε πίνακα
μετασχηματισμού με ορίζουσα -1 και δεν αντιστοιχεί σε κανονικό μετασχημα-
τισμό Lorentz. Επιλέγουμε τη λύση (1.36) και έχουμε:

L(ψ) =

(
coshψ sinhψ
sinhψ coshψ

)
. (1.38)

Είναι εύκολο να δείξουμε την ακόλουθη σχέση:

L(ψ)L(−ψ) = 1

δηλαδή ο αντίστροφος μετασχηματισμός προκύπτει με αντικατάσταση της πα-
ραμέτρου ψ με την −ψ.
Αντικαθιστούμε την παράμετρο ψ με μια νέα παράμετρο β με τη σχέση:

coshψ = γ =
1√

1− β2
β ∈ (−1, 1). (1.39)

Υπολογίζουμε sinhψ = ±βγ και τελικά παίρνουμε:

L(β) =

(
γ −βγ

−βγ γ

)
. (1.40)
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Το μετασχηματισμό (1.40) ονομάζουμε μετασχηματισμό προώθησης
(boost) και ικανοποιεί τη σχέση L−1(β) = L(−β).

Συνεχίζουμε με τον υπολογισμό του γενικού μετασχηματισμού Lorentz.
Θεωρούμε ότι οι τρεις παράμετροι (β1, β2, β3) που αντιστοιχούν στο μετα-
σχηματισμό Lorentz L(β) ορίζουν στο χώρο τα κατευθύνοντα συνημίτονα
μιας διεύθυνσης (συνεπώς |βµ| ≤ 1), η οποία είναι χαρακτηριστική των ΛΚΣ
(l, x, y, z), (l′, x′, y′, z′) που συνδέει. Τα ΛΚΣ αποτελούνται από τέσσερα Lo-
rentz μοναδιαία τετρανύσματα, τα οποία είναι (Lorentz) κάθετα μεταξύ τους και
το ένα είναι χρονικό τετράνυσμα ενώ τα υπόλοιπα τρία χωρικά. ΄Οπως αναφέραμε
οι μετασχηματισμοί Lorentz αντιστοιχούν σε στροφές άρα πρέπει να παράγονται
όπως και οι ΕΟΜ με τη διαφορά ότι οι στροφές θα είναι τόσο Ευκλείδειες όσο
και υπερβολικές. Επειδή οι μετασχηματισμοί που ζητάμε L(β) δεν πρέπει να
περιέχουν Ευκλείδειες στροφές των χωρικών αξόνων (xyz), (x′y′z′) θεωρούμε
ότι οι άξονες αυτοί είναι ‘παράλληλοι’ με μια έννοια η οποία θα καθοριστεί.
Χωρίς βλάβη της γενικότητας και προκειμένου να έχουμε δυνατότητα οπτικής
αναπαράστασης θα συμπιέσουμε τη μία χωρική διάσταση και θα υπολογίσουμε
το μετασχηματισμό Lorentz μεταξύ των ΛΚΣ (l, x, y), (l′, x′, y′). Θα χρησι-
μοποιήσουμε ακριβώς τις ίδιες γωνίες περιστροφής όπως και στην περίπτωση
των γωνιών του Euler με τη μόνη διαφορά ότι όταν πρόκειται για υπερβολική
στροφή θα χρησιμοποιούμε υπερβολικές γωνίες αντί για κανονικές. Σύμφωνα
με τα όσα αναφέραμε στο εδάφιο 1.5 στον υπολογισμό των ΕΟΜ έχουμε τις
ακόλουθες τρεις περιστροφές (βλέπε Σχήμα 1.2).

Α1) Στροφή του επιπέδου (x, y) περί τον άξονα l κατά Ευκλείδεια γωνία ϕ
ούτως ώστε η νέα συντεταγμένη Y να συμπίπτει με τη χαρακτηριστική χωρική
διεύθυνση που ορίζουν τα κατευθύνοντα συνημίτονα βx, βy. Ο μετασχηματι-
σμός είναι:

(l, x, y) → (l, X, Y )

και έχει πίνακα:

A1 =

 1 0 0
0 cosϕ sinϕ
0 − sinϕ cosϕ

 . (1.41)

Λ1) Στροφή του επιπέδου (l, x) περί τον άξονα X κατά υπερβολική γωνία ψ
η οποία καθορίζεται από την παράμετρο β =

√
β2
x + β2

y μέσω των σχέσεων
coshψ = γ, sinhψ = βγ. Ο μετασχηματισμός είναι:

(l, X, Y ) → (l′, X, Y ′)
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και έχει πίνακα:

L1(β) =

 γ βγ 0
βγ γ 0
0 0 1

 . (1.42)

l l′

x

y

X

Y

ϕ

ϕ

(A)

ll′

ψ

X

y

Y ′

ψ

(B)

l′ l
Y ′

y′

X

ϕ

ϕ

x′

(Γ)

Σχήμα 1.2: Η παραγωγή του μετασχηματισμού Lorentz

Α2) Στροφή του επιπέδου (X,Y ′) περί τον άξονα l′ κατά Ευκλείδεια γωνία
−ϕ ούτως ώστε να αναιρεθεί η αρχική στροφή των χωρικών αξόνων και να
γίνουν (από ορισμό!) ‘παράλληλοι’. Ο μετασχηματισμός είναι:

(l′, X, Y ′) → (l′, x′, y′)

και έχει πίνακα:

A2 =

 1 0 0
0 cosϕ − sinϕ
0 sinϕ cosϕ

 . (1.43)

Παρατηρούμε ότι A1A2 = I. Η σχέση αυτή ορίζει την παραλληλία των
χωρικών αξόνων στη Γεωμετρία του Lorentz. Η έννοια αυτή πρέπει να οριστεί
γιατί δεν είναι ενδογενής στη γεωμετρία Lorentz όπως είναι στην Ευκλείδεια
Γεωμετρία.
Παρατηρούμε επίσης ότι στο χωρόχρονο οι αρχικοί και οι τελικοί χωρικοί

άξονες δε συμπίπτουν ούτε είναι ‘παράλληλοι’ με την Ευκλείδεια έννοια, όπως
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θα περίμενε κάποιος. Πράγματι η στροφή −ϕ συμβαίνει στο επίπεδο (X ′, Y )
το οποίο είναι κάθετο στο l′ ενώ η στροφή ϕ στο επίπεδο (x, y) το οποίο είναι
κάθετο στον άξονα l. ΄Αρα οι άξονες (x′, y′) βρίσκονται (στο χωρόχρονο!) σε
άλλο επίπεδο από τους αρχικούς άξονες (x, y) . Προφανές είναι ότι θα πρέπει
να περιμένουμε διαφορετικές συμπεριφορές της γεωμετρίας Lorentz όσον αφορά
την παραλληλία των χωρικών αξόνων. Αυτό πράγματι συμβαίνει και θα το
μελετήσουμε αργότερα όταν εξετάσουμε το φαινόμενο Thomas.
Ο συνολικός μετασχηματισμός L(β) προκύπτει από τη σύνθεση των τριών

στροφών όπως ακριβώς και ο γενικός ΕΟΜ προκύπτει από τις γωνίες του
Euler:

L(β) = A2(−ϕ)L1(β)A1(ϕ) (1.44)

Αντικαθιστώντας τους πίνακες από τις σχέσεις (1.41), (1.42) και (1.43) και
επιπλέον γράφοντας βx = β cosϕ, βy = β sinϕ υπολογίζουμε σχετικά εύκολα
το ακόλουθο αποτέλεσμα:

L(βµ) =

 γ −γβx −γβy
−γβx 1 + (γ−1)

β2 β2
x

(γ−1)
β2 βxβy

−γβy γ−1
β2 βxβy 1 + (γ−1)

β2 β2
y

 . (1.45)

Ο πίνακας αυτός γράφεται σε μια πιο συμπαγή και ‘συναλλοίωτη’ μορφή, η
οποία ισχύει γενικά (δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και της συντεταγμένης z)
ως ακολούθως:

L(βµ) =

(
γ −γβµ

−γβµ δµν + (γ−1)
β2 βµβν

)
. (1.46)

Ο μετασχηματισμός που περιγράφει η (1.46) ισχύει όταν οι χωρικοί άξο-
νες του αρχικού και του τελικού ΛΚΣ είναι παράλληλοι και έχουν την ίδια
κατεύθυνση περιστροφής (δηλαδή είναι και οι δύο δεξιόστροφοι ή και οι δύο
αριστερόστροφοι). Σύμφωνα με την (1.44) ο πλέον γενικός μετασχηματισμός
Lorentz δίδεται από το γινόμενο του μετασχηματισμού αυτού και ενός μετασχη-
ματισμού Lorentz ο οποίος καθορίζεται από έναν ΕΟΜ.

΄Ασκηση 1.6.1 Δείξτε κάνοντας τον πολλαπλασιασμό των πινάκων ότι ο πί-
νακας (1.45) ή ο (1.46) είναι ένας μετασχηματισμός Lorentz (ικανοποιεί τη
θεμελιώδη εξίσωση της ισομετρίας L(β)tηL(β) = η). Υπολογίστε την ορίζου-
σα του ίδιου μετασχηματισμού και δείξτε ότι είναι ίση με +1. Συνάγετε ότι ο
μετασχηματισμός (1.45) περιγράϕει πράγματι τη γενική μορϕή του κανονικού
μετασχηματισμού Lorentz.
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Ο γενικός μετασχηματισμός Lorentz μπορεί να δειχτεί ότι έχει τη γενική
μορφή:

L(β) =

( ±γ ∓γβt

∓γβ ±[δµν + detL(γ−1)
β2 ββt]

)
(1.47)

και αφορά τέσσερις περιπτώσεις μετασχηματισμών Lorentz ανάλογα με το πρό-
σημο του στοιχείου (00) και της ορίζουσας detL = ±1. Προκειμένου να κα-
ταλήξουμε σε ένα ομοιογενή συμβολισμό τα πρόσημα μπροστά στον όρο 00
συμβολίζουμε με ένα ↑ / ↓ /, δηλαδή:

L↑(β) : A0A0′ > 0

L↓(β) : A0A0′ < 0.

Το ± που οφείλεται στην ορίζουσα υποδηλώνουμε με έναν επιπλέον κάτω
δείκτη με + ή -. Με βάση τη σύμβαση αυτή έχουμε τα ακόλουθα κλειστά
υποσύνολα μετασχηματισμών Lorentz:

1. Ορθόχρονος μετασχηματισμός Lorentz (detL = 1).

L+↑(β) =

(
γ −γβt

−γβ I + γ−1
β2 ββ

t

)
(1.48)

2. Μετασχηματισμός Lorentz με χωρική αναστροφή (detL = 1).

L−↑(β) =

(
γ −γβt

−γβ −I − γ−1
β2 ββ

t

)
(1.49)

3. Μετασχηματισμός Lorentz με χρονική αναστροφή (detL = −1).

L+↓(β) =

(
−γ γβt

γβ I − γ+1
β2 ββ

t

)
(1.50)

4. Μετασχηματισμός Lorentz με χωροχρονική αναστροφή.

L−↓(β) =

(
−γ γβt

γβ −I + γ+1
β2 ββ

t

)
. (1.51)

Μόνο το υποσύνολο των ορθόχρονων μετασχηματισμών Lorentz είναι ο-
μάδα (κλειστή υποομάδα της ομάδας των μετασχηματισμών Lorentz). ΄Ολοι οι
μετασχηματισμοί Lorentz είναι σημαντικοί στη Φυσική αλλά κατά κανόνα χρη-
σιμοποιούμε μόνον τους ορθόχρονους μετασχηματισμού Lorentz για λόγους
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που θα γίνουν κατανοητοί στα επόμενα.

Προκειμένου να εκφράσουμε τους μετασχηματισμούς Lorentz συναρτήσει

συνιστωσών θεωρούμε 15 το αρχικό τετράνυσμα

(
A0

A

)
Σ

και το τελικό

(
A0′

A′

)
Σ′

το οποίο λαμβάνεται με τη δράση του ορθόχρονου μετασχηματισμού Lorentz
L+↑(β): (

A0′

A′

)
Σ′

= L+↑(βµ)

(
A0

A

)
Σ

.

Αντικαθιστώντας το L+↑(β) από την (1.48) υπολογίζουμε:

A0′ = γ(A0 − β ·A) (1.52)

A′ = A+
γ − 1

β2 (β ·A)β − γA0β. (1.53)

Μια ειδική περίπτωση ορθόχρονου μετασχηματισμού Lorentz είναι ο μετα-
σχηματισμός προώθησης, κατά τον οποίο δύο από τα τρία χωρικά κα-
τευθύνοντα συνημίτονα είναι ίσα με μηδέν. Τότε λέμε ότι τα ΛΚΣ Σ και Σ′

κινούνται κατά τον τυποποιημένο τρόπο κατά μήκος του άξονα που καθορίζει
το εναπομένον κατευθύνον συνημίτονο. Π.χ εάν το βy = βz = 0 τότε έχουμε
κίνηση κατά τον τυποποιημένο τρόπο κατά μήκος του άξονα x με παράγοντα β
και ο μετασχηματισμός προώθησης είναι:

A0′ = γ(A0 − βAx)

A′
x = γ(Ax − βA0) (1.54)

A′
y = Ay

A′
z = Az.

΄Ασκηση 1.6.2 Δείξτε ότι ο ορθόχρονος μετασχηματισμός Lorentz για το

τετράνυσμα της θέσης

(
l
r

)
γράϕεται:

l′ = γ(l − β · r) (1.55)

r′ = r+
γ − 1

β2 (β · r)β − γlβ. (1.56)

Στην ειδική περίπτωση του μετασχηματισμού προώθησης κατά μήκος του κοι-
νού άξονα x δείξτε ότι το τετράνυσμα της θέσης μετασχηματίζεται ως ακολού-

15Σε ένα τυχαίο ΛΚΣ Σ ένα τετράνυσμα Ai έχει αναπαράσταση

(
A0

A

)
Σ
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θως:

l′ = γ(l − βx)

x′ = γ(x− βl) (1.57)

y′ = y

z′ = z .

Επειδή ο μετασχηματισμός προώθησης είναι γραμμικός προκειμένου να τον
μελετήσουμε γεωμετρικά αρκεί να εξετάσουμε τη δράση του στα μοναδιαία δια-

νύσματα e0 =

(
1
0

)
και e1 =

(
0
1

)
. ΄Εχουμε:

e0,L = L

(
1
0

)
=

(
γ −βγ

−βγ γ

)(
1
0

)
=

(
γ

−βγ

)

e1,L = L

(
0
1

)
=

(
γ −βγ

−βγ γ

)(
0
1

)
=

(
−βγ
γ

)
.

Το Lorentz μήκος των διανυσμάτων αυτών είναι ίσο με 1 ενώ το Ευκλείδειο
μήκος είναι > 1. Για παράδειγμα για το e0 υπολογίζουμε:

|e0,L|2L =
(
γ −βγ

)( −1 0
0 1

)(
γ

−βγ

)
= −γ2 + β2γ2 = 1

|e0,L|2E =
(
γ −βγ

)( 1 0
0 1

)(
γ

−βγ

)
= γ2 + β2γ2 = 2γ2 − 1 > 1.

Ανάλογα ισχύουν για το διάνυσμα e1. Αυτή η διαφοροποίηση του μήκους
των διανυσμάτων e0, e1 οδηγεί στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας στα φαι-
νόμενα της συστολής μήκους και διαστολής χρόνου που θα αναπτύξουμε αρ-
γότερα.
Εάν θελήσουμε να σχεδιάσουμε τα διανύσματα e0 και e1 στο Ευκλείδειο

επίπεδο θεωρούμε ένα μοναδιαίο διάνυσμα (στον E2!) με συντεταγμένες

(
x
y

)
και απαιτούμε: (

x y
)( −1 0

0 1

)(
x
y

)
= ±1

από όπου προκύπτει
−x2 + y2 = ±1.

Συνάγουμε ότι το άκρο των μοναδιαίων διανυσμάτων διαγράφει υπερβολές
με ασύμπτωτες τις ευθείες x = ±y (βλέπε Σχήμα 1.3).
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x = l

x′

ϕ
x

l l′

ϕ

x = −l

e1
e0

Σχήμα 1.3: Ο μετασχηματισμός Lorentz στο Ευκλείδειο επίπεδο

Εάν θεωρήσουμε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων (l, x) στο Ευκλείδειο
επίπεδο τότε οι υπερβολές των άκρων των μοναδιαίων τετρανυσμάτων e0 και e1
είναι συμμετρικές περί τις διχοτόμους άρα για κάθε τιμή της παραμέτρου β τα
τετρανύσματα αυτά σχηματίζουν ίδια γωνία ϕ με τους άξονες l και x αντίστοιχα.
Προκειμένου να υπολογίσουμε την Ευκλείδεια γωνία ϕ συναρτήσει της τιμής της
παραμέτρου β θεωρούμε το Ευκλείδειο εσωτερικό γινόμενο των τετρανυσμάτων
με τα διανύσματα βάσης του συστήματος (l, x). Για το e1 έχουμε:

e1,L · i = cosϕ|e1,L|E

από όπου προκύπτει:

cosϕ =
γ

2γ2 − 1
. (1.58)

Το αποτέλεσμα αυτό μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε στο Ευκλείδειο επίπεδο του
συστήματος (l, x) τους ‘άξονεσ’ e0 και e1 για κάθε τιμή της παραμέτρου β.
Τονίζουμε ότι η εικόνα αυτή ισχύει μόνο στο επίπεδο των αξόνων (l, x) και

εάν θεωρήσουμε άλλους άξονες η εικόνα τροποποιείται ανάλογα.

1.7 Χαρακτηριστικά συστήματα τετρανυσμά-
των

Τα τετρανύσματα του χώρου M4 έχουμε διακρίνει σε χρονικά, χωρικά και μη-
δενικά ανάλογα με το εάν το μέτρο τους είναι < 0, > 0 ή = 0 αντίστοιχα. Στο
εδάφιο αυτό δείχνουμε ότι οι δύο πρώτες κλάσεις τετρανυσμάτων επιδέχονται
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χαρακτηριστικά ΛΚΣ στα οποία αναπαρίστανται με την ανηγμένη τους μορφή
και συγκεκριμένα τα χρονικά τετρανύσματα με μηδενικές χωρικές συνιστώσες
και τα χωρικά με μηδενικές χρονικές συνιστώσες. ΄Οπως θα δούμε σε επόμενα
κεφάλαια τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στη φυσική ερμη-
νεία του τετρανύσματος θέσης, στον ορισμό των φυσικών τετρανυσμάτων και
στις σχετικιστικές αντιδράσεις.
Τα μηδενικά τετρανύσματα δεν έχουν χαρακτηριστικό σύστημα.

1.7.1 Χαρακτηριστικό σύστημα χρονικού τετρανύ-
σματος

΄Εστω ένα χρονικό τετράνυσμαAi το οποίο στο ΛΚΣ Σ έχει ανάλυση:

(
A0

A

)
Σ

.

΄Οταν η μηδενική συνιστώσα A0 > 0 (αντίστοιχα A0 < 0) λέμε ότι το Ai έχει
κατεύθυνση στο μελλοντικό (αντίστοιχα παρελθοντικό) κώνο φωτός. Επειδή
ο ορθόχρονος μετασχηματισμός Lorentz διατηρεί το πρόσημο της μηδενικής
συνιστώσας έπεται ότι είναι δυνατόν να διακρίνουμε κατά συναλλοίωτο τρόπο
τα χρονικά τετρανύσματα σε μελλοντικά (future directed) και παρελ-
θοντικά (past directed) .

Για κάθε χρονικό τετράνυσμα Ai ισχύει: A2 − (A0)2 < 0 συνεπώς υπάρχει
πάντα ένα ΛΚΣ, το Σ+ έστω, στο οποίο οι χωρικές συνιστώσες μηδενίζονται

και το Ai έχει την ανηγμένη του μορφή

(
A0+

0

)
Σ+

. Προκειμένου να καθορί-

σουμε το Σ+ πρέπει να δώσουμε τον παράγοντα β του Σ+ ως προς το Σ. Αυτό
επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση της ανηγμένης μορφής του τετρανύσματος
στον ορθόχρονο μετασχηματισμό Lorentz (1.52), (1.53) οπότε προκύπτουν οι
σχέσεις:

A0 = γ(A0)+ (1.59)

A = γβ(A0)+. (1.60)

Από τις σχέσεις αυτές έχουμε:

γ =
A0

A0+
(1.61)

β =
A

A0
. (1.62)

Οι σχέσεις (1.61) και (1.62) χαρακτηρίζουν πλήρως το ιδιοσύστημα του τε-
τρανύσματος Ai (μέσω των τριών παραμέτρων βµ) ως προς οποιοδήποτε ΛΚΣ
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Σ, στο οποίο είναι γνωστές οι συνιστώσες του τετρανύσματος Ai.

Στο ιδιοσύστημα Σ+ του Ai το μέτρο AiAi = −(A0+)2 άρα το μέγεθος A0+

δεν είναι απλά μια συνιστώσα αλλά ένα αναλλοίωτο (τανυστής) και έχει τιμή
ίδια σε όλα τα ΛΚΣ. Το γεγονός αυτό το χρησιμοποιούμε ευρέως στη Φυσική
προκειμένου να οριστούν χρονικά τετρανύσματα των οποίων το μέτρο έχει μια
συγκεκριμένη φυσική σημασία. Πράγματι στην περίπτωση αυτή ορίζουμε το
τετράνυσμα στο ιδιοσύστημά του και το υπολογίζουμε σε οποιοδήποτε άλλο
ΛΚΣ με τον κατάλληλο μετασχηματισμό Lorentz. ΄Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι
η τετραταχύτητα ενός σχετικιστικού υλικού σημείου, η οποία είναι ένα χρο-
νικό τετράνυσμα με μέτρο ίσο με c, το μέτρο της ταχύτητας του φωτός στο
κενό. Επειδή θεωρούμε ότι το c είναι ένα αναλλοίωτο (και μάλιστα παγκόσμια
σταθερά!) συνάγουμε ότι κάθε σχετικιστικό υλικό σημείο έχει την ίδια τετρα-

ταχύτητα στο ιδιοσύστημά του, η οποία είναι ίση με ui =

(
c
0

)
Σ+

. Σε ένα

άλλο ΛΚΣ, Σ έστω, το οποίο έχει άξονες παράλληλους με αυτούς του Σ+ και

παράγοντα β από τις σχέσεις (1.52), (1.53) υπολογίζουμε ui =

(
γc
γcβ

)
Σ+

.

Μια άλλη χρήση του ιδιοσυστήματος είναι η απόδειξη προτάσεων σε αυτό
όπου η έκφραση του τετρανύσματος είναι η απλούστερη δυνατή και η γενίκευση
του αποτελέσματος σε κάθε άλλο ΛΚΣ μέσω του κατάλληλου μετασχηματισμού
Lorentz.

1.7.2 Χαρακτηριστικό σύστημα χωρικού τετρανύ-
σματος

΄Εστω Bi ένα χωρικό τετράνυσμα το οποίο ως προς ένα ΛΚΣ Σ έχει ανάλυση(
B0

B

)
Σ

. Αναζητάμε ένα άλλο ΛΚΣ Σ− στο οποίο το Bi έχει την ανηγμένη

μορφή

(
0
B−

)
Σ−
. Οι δύο εκφράσεις του τετρανύσματος συνδέονται με ένα

ορθόχρονο μετασχηματισμό Lorentz άρα οι σχέσεις (1.52), (1.53) δίνουν:

B0 = γβ ·B− (1.63)

B = B− +
γ − 1

β2
(β ·B−)β. (1.64)

Θεωρούμε το Ευκλείδειο εσωτερικό γινόμενο της δεύτερης με το β οπότε
προκύπτει:

β =
B0

B||
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όπου B|| =
β·B
β
. Παρατηρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να καθορίσουμε το β μο-

νοσήμαντα όπως στην περίπτωση των χρονικών τετρανυσμάτων (καθορίζεται
μόνον το μέτρο του β) από τις συνιστώσες του τετρανύσματος στο Σ . Συνεπώς
υπάρχουν άπειρα ΛΚΣ στα οποία ένα χωρικό τετράνυσμα έχει την ανηγμένη
του μορφή. Από όλα αυτά τα ΛΚΣ υπάρχει όμως ένα και μοναδικό το οποίο ο-
ρίζεται ως ακολούθως. Θεωρούμε τα τετρανύσματα θέσης των άκρων A,B του
χωρικού τετρανύσματος, ABi έστω, τα οποία ως προς ένα Σ− έχουν τετράνυ-

σμα θέσης

(
A0

A−eA

)
Σ−
,

(
A0

B−eB

)
Σ−
αντίστοιχα. Η συνθήκη eA = −eB

ορίζει (αποδείξατέ το) ένα και μοναδικό ΛΚΣ, το οποίο ονομάζουμε σύστη-
μα ηρεμίας του χωρικού τετρανύσματος ABi. Την έννοια του συστήματος
ηρεμίας θα χρησιμοποιήσουμε στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας όταν θα
μελετάμε την κίνηση στερεάς ράβδου.

1.8 Σωματιδιακά τετρανύσματα

Στη μελέτη της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας τα χρονικά και τα μηδενικά
τετρανύσματα συνδέονται με τα στοιχειώδη σωματίδια και παίζουν σημαντικό
ρόλο. Για το λόγο αυτό εισάγουμε τα σωματιδιακά τετρανύσματα ως μια κατη-
γορία τετρανυσμάτων, η οποία υπαγορεύεται κυρίως από τη Φυσική παρά από
τη Γεωμετρία.

Ορισμός 1.8.1 ΄Ενα τετράνυσμα λέμε ότι είναι ένα σωματιδιακό τετρά-
νυσμα εάν:

• Είναι ένα χρονικό ή μηδενικό τετράνυσμα

• Η μηδενική συνιστώσα του είναι θετική (δηλαδή δείχνει στο μελλοντικό
κώνο ϕωτός).

Για τα σωματιδιακά τετρανύσματα ισχύει η ακόλουθη σημαντική πρόταση, η
οποία είναι άμεση απόρροια της Πρότασης 1.6.1.

Πρόταση 1.8.1 Το άθροισμα σωματιδιακών τετρανυσμάτων είναι σωματιδια-
κό τετράνυσμα. Στην περίπτωση που όλα τα σωματιδιακά τετρανύσματα είναι
μηδενικά και παράλληλα τότε το συνιστάμενο σωματιδιακό τετράνυσμα είναι και
αυτό μηδενικό τετράνυσμα και παράλληλο προς τα συνιστώντα.

Το αποτέλεσμα αυτό μας επιτρέπει να περιγράφουμε συστήματα σωματιδίων
με αντίστοιχα συστήματα σωματιδιακών τετρανυσμάτων και να μελετάμε τις
αλληλεπιδράσεις τους μελετώντας το άθροισμα των τετρανυσμάτων αυτών. Σαν
ένα πρώτο παράδειγμα ας θεωρήσουμε την ‘ανισότητα του τριγώνου’’ στο χώρο
του Minkowski.
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Θεωρούμε τρία σημεία A,B,C του χώρου M4 τέτοια ώστε τα τετρανύ-
σματα CAi, ABi να είναι χρονικά και να βρίσκονται στο μελλοντικό κώνο
φωτός. Τότε, σύμφωνα με την Πρόταση 1.8.1 το συνιστάμενο τετράνυσμα
CBi = CAi + ABi είναι και αυτό χρονικό τετράνυσμα και κατευθύνεται στο
μελλοντικό κώνο φωτός. Συγκρίνουμε το μήκος CB > 0 του τετρανύσματος
CBi με το άθροισμα των μηκών των τετρανυσμάτων CAi, ABi. Από τη σχέση
(‘τρίγωνο’ των τετρανυσμάτων) CBi = CAi+ABi τετραγωνίζοντας και αλλά-
ζοντας πρόσημο προκύπτει:

(CB)2 = (CA)2 + (AB)2 − 2(CAiABi). (1.65)

Προκειμένου να υπολογίσουμε τον όρο CAiABi παρατηρούμε ότι ο όρος αυτός
είναι ένα αναλλοίωτο άρα μπορεί να υπολογιστεί σε οποιοδήποτε ΛΚΣ. Θεω-
ρούμε το ιδιοσύστημα ΣCA του τετρανύσματος CAi και έχουμε την ανάλυση:

CAi =

(
(CA)
0

)
ΣCA

, ABi =

(
D0

D

)
ΣCA

.

Τότε στο ΛΚΣ ΣCA το CAiABi = −(CA)D0. Αλλά −(AB)2 = −(D0)2 +
D2 < 0 ⇒ (AB) > D0. Αντικαθιστώντας στην (1.65) προκύπτει η ακόλουθη
ανισότητα τριγώνου:

(CB) > (CA) + (AB)

η οποία είναι αντίθετη με αυτήν της Ευκλείδειας Γεωμετρίας 16 .
΄Οπως θα δείξουμε η ανισότητα αυτή είναι υπεύθυνη για το έλλειμμα μάζας

που θα εισάγουμε αργότερα στις σχετικιστικές κρούσεις.

΄Εστω ένα σύστημα Ai
K (K = 1, 2, ..., N) σωματιδιακών τετρανυσμάτων,

τα οποία αλληλεπιδρούν και έστω Σ ένα ΛΚΣ όπου τα τετρανύσματα έχουν

ανάλυση Ai
K =

(
A0

K

AK

)
Σ

. Τότε το συνιστάμενο τετράνυσμα Ri, το οποίο

ονομάζουμε τετράνυσμα κέντρου των τετρανυσμάτων στο Σ έχει ανάλυση:

Ri =


N∑

K=0

A0
K

N∑
K=0

AK


Σ

.

Σύμφωνα με τις σχέσεις (1.61) και (1.62) οι παράγοντες B και Γ του ιδιοσυ-
στήματος αυτού του τετρανύσματοσ(εφόσον δεν πρόκειται για φωτεινή δέσμη)

16Γιατί αποδείξαμε ότι στη γεωμετρία Lorentz το άθροισμα των (Lorentz) μηκών των πλευ-
ρών του (χωροχρονικού!) τριγώνου ABC είναι μικρότερο του μήκους της τρίτης πλευράς.
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δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις:

Γ =

N∑
K=0

A0
K

R0+
(1.66)

B =

N∑
K=0

AK

N∑
K=0

A0
K

(1.67)

όπου R+
0 είναι το μήκος του τετρανύσματος R

i.

΄Ασκηση 1.8.1 Δείξτε ότι τα Γ και B των σχέσεων (1.66) και (1.67) ικανο-
ποιούν πράγματι τη σχέση Γ = 1√

1−B2 .
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Κεϕάλαιο 2

Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

2.1 Εισαγωγή

Η μηχανικιστική άποψη ότι η Φυσική έχει ως τελικό στόχο να ‘ερμηνεύσει’
το φυσικό κόσμο και την απειρία των φαινομένων του είναι ξεπερασμένη και
κρύβει μέσα της θεοκρατικές και κοσμογονικές αντιλήψεις. Σωστότερη πρέπει
να θεωρηθεί η αντίληψη ότι η Φυσική δίνει διάφορες ‘εικόνεσ’ των φυσικών
φαινομένων μέσω μιας αυστηρά θεμελιωμένης διαδικασίας, η οποία θα οριστεί
παρακάτω. Αυτές οι ‘εικόνεσ’ άλλοτε ‘περιγράφουν’ επιτυχώς τα φυσικά φαι-
νόμενα και άλλοτε όχι. Το τι είναι ‘εικόνα’ ενός φυσικού φαινομένου και πως
κατασκευάζεται είναι ένα σοβαρό θέμα, όπως σοβαρό είναι και το πότε μια περι-
γραφή ενός φυσικού φαινομένου θεωρείται επιτυχής ή όχι. Αρχίζοντας από την
περιγραφή μπορούμε εύκολα να συμφωνήσουμε ότι μια περιγραφή θα πρέπει να
θεωρείται κατ΄ αρχήν ως μη ανεπιτυχής εάν μπορεί να προβλέψει με κάποιες λο-
γικές ‘ακρίβειεσ’ και εξιδανικεύσεις το φυσικό φαινόμενο ως συμπεριφορά μιας
οργάνωσης φυσικών συστημάτων. Π.χ. εάν έχουμε ένα απλό εκκρεμές μήκους
l σε πεδίο βαρύτητας g τότε ο ισχυρισμός ότι η περίοδος T του εκκρεμούς, σε
προσεκτικές πειραματικές συνθήκες, είναι ίση με 2π

√
l/g, επαληθεύεται μέσα

στα πλαίσια κάποιας ακρίβειας ως προς τον καθορισμό της περιόδου ταλάντωσης
T .
΄Οσον αφορά τον καθορισμό της έννοιας της ‘εικόνασ’ ενός φυσικού φαινόμε-

νου είναι λογικό να δεχτούμε ότι ένα φυσικό φαινόμενο αποτελεί και αποτελείται
από ένα σύνολο χαρακτηριστικών φυσικών μεγεθών. Συνεπώς προκειμένου να
καθορίσουμε την έννοια της εικόνας ενός φυσικού μεγέθους αρκεί να καθορί-
σουμε την έννοια της εικόνας ενός χαρακτηριστικού μεγέθους. Θέτουμε λοιπόν
τα εύλογα ερωτήματα:

37
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Ποια είναι τα στοιχεία που αποτελούν την εικόνα ενός φυσικού μεγέθους;
Πότε δύο εικόνες ενός φυσικού μεγέθους είναι ‘ίσεσ’ ή ισοδύναμες; Είναι οι
εικόνες ενός δεδομένου φυσικού μεγέθους πάντα οι ίδιες; Πώς διαφοροποιού-
νται;
΄Ολα αυτά τα ερωτήματα και πάρα πολλά άλλα έχουν τεθεί, τίθενται και θα

τίθενται σε όλη την περίοδο της Ιστορίας του ανθρώπου. Στα ερωτήματα αυτά
δεν υπάρχουν συγκεκριμένες και μονοσήμαντες απαντήσεις αλλά μόνον από-
ψεις και ερμηνείες, οι οποίες, με τη σειρά τους, στηρίζονται πάλι σε απόψεις και
ερμηνείες κ.ο.κ. Στην Επιστήμη όμως, και ειδικότερα στη Φυσική, δε μας επι-
τρέπεται η πολυτέλεια των ατέρμονων απόψεων και ερμηνειών. Γιατί η Φυσική
είναι μια ‘πρακτική’ επιστήμη, η οποία αποκτά νόημα μόνο στο εργαστήριο και
στην καθημερινή πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν ερμηνείες και απόψεις στο ότι
όταν ένα αεροπλάνο αναπτύξει ορισμένη ταχύτητα πρέπει να απογειωθεί, όταν
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί μια γέφυρα πρέπει να λειτουργήσει όταν ανοί-
ξουμε έναν υπολογιστή πρέπει να μας οδηγήσει στο λειτουργικό του σύστημα,
όταν λειτουργεί ένας πυρηνικός αντιδραστήρας πρέπει να είναι ασφαλής κ.ο.κ.
Η πρακτική της ζωής μας επιβάλλει συνεπώς μια ‘αναγκαστική’ αντικειμενική
πραγματικότητα την οποία καλείται να μελετήσει η Επιστήμη και να δώσει συ-
στηματικοποιημένες απόψεις και προτάσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο
σκοπό της, δηλαδή:

να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει αυτό που είναι ο κόσμος των
ϕυσικών ϕαινομένων ή η αντικειμενική πραγματικότητα.

Στα επόμενα κεφάλαια αναπτύσσουμε μια άποψη για το πως συστηματοποιεί-
ται η μεθοδολογία της Φυσικής ως επιστήμης στα πλαίσια αυτής της θεώρησης.

2.2 Ο ρόλος της Φυσικής

Η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον γίνεται πάντα μέσω κάποιων
αισθητηρίων. Τα αισθητήρια αυτά είτε είναι τα ίδια τα αισθητήρια του ανθρώπι-
νου οργανισμού (πρωτογενή αισθητήρια) είτε μηχανές - αισθητήρια (δευ-
τερογενή αισθητήρια) που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος όπως, π.χ. φα-
κοί, ρολόγια, μέτρα κτλ. Η Φυσική είναι η κατ΄ εξοχήν ενασχόληση του ανθρώ-
που με το σχεδιασμό και την κατασκευή δευτερογενών αισθητηρίων και αυτό
το χαρακτηριστικό της δίνει μια μοναδικότητα έναντι των άλλων επιστημών στη
μελέτη της ‘αντικειμενικής πραγματικότητασ’.
Ο βασικός ρόλος των αισθητηρίων είναι η παρατήρηση ενός φυσικού φαινο-

μένου ή ενός χαρακτηριστικού μεγέθους ενός φυσικού φαινομένου. Συνεπώς
η παρατήρηση αποτελεί τη διεργασία με την οποία ένα φυσικό φαινόμενο της
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αντικειμενικής πραγματικότητας μεταφέρεται στον κόσμο του ‘νου’. Το αποτέ-
λεσμα της παρατήρησης, το οποίο δεν είναι στοιχείο της αντικειμενικής πραγμα-
τικότητας αλλά είναι στοιχείο του νου, το ονομάζουμε εικόνα του ϕυσικού
ϕαινομένου. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή τα αισθητήρια που χρησιμοποιεί
ο άνθρωπος στην αλληλεπίδρασή του με το αντικειμενικό περιβάλλον δημιουρ-
γούν ένα ‘κόσμο’ εικόνων του νου. Η επιστήμη μελετά αυτόν τον κόσμο των
εικόνων και προσπαθεί να ανιχνεύσει την ενδογενή δομή του, εάν υπάρχει, ή
τη δομή υποσυνόλων εικόνων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας. Η μηχανιστική
άποψη, η οποία αναπτύχθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα, μπορεί να κατανοηθεί
ως η πίστη ότι υπάρχει μία, και μόνο μία, ενδογενής δομή του κόσμου των εικό-
νων και στόχος της Επιστήμης είναι ο εντοπισμός της. Σήμερα η άποψη αυτή
θεωρείται ολοκληρωτική και αρκούμαστε σε πιθανή ενδογενή δομή υποσυνόλων
‘ομοίων’ εικόνων από το σύνολο των εικόνων όλων των φαινομένων.
Στο παιχνίδι της Επιστήμης η Φυσική μπαίνει με έναν ειδικό ρόλο. Η θεμε-

λιακή απαίτηση της Φυσικής είναι ότι η οποιαδήποτε εσωτερική σχέση μεταξύ
εικόνων σε ένα υποσύνολο εικόνων του κόσμου πρέπει να είναι ‘αντικειμενική’
ή, όπως λέμε ισοδύναμα, απροσωποποιημένη. Λόγω αυτής της απαίτησης η Φυ-
σική χρησιμοποιεί εικόνες, οι οποίες έχουν προέλθει, κατ΄ αρχήν, μόνον από
δευτερογενή αισθητήρια, δηλαδή μηχανές.
Επιπλέον απαιτείται οι εικόνες που μελετά η Φυσική να έχουν ποιοτικό και

ποσοτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα απαιτείται οι εικόνες της Φυσικής να εί-
ναι ‘γεωμετρικέσ’, δηλαδή να περιγράφονται (να αντιστοιχούν) με μαθηματικές
ποσότητες που ορίζονται πάνω σε μαθηματικά σύνολα με συγκεκριμένη μαθη-
ματική δομή (γραμμικοί χώροι, πολλαπλότητες κτλ.). Οι χώροι αυτοί είναι ο
‘νουσ’ της Φυσικής. Για παράδειγμα, στη Νευτώνεια Φυσική το φυσικό μέγεθος
‘θέση’ απεικονίζεται στο γεωμετρικό μέγεθος διάνυσμα θέσης στον Ευκλείδειο
γραμμικό χώρο τριών διαστάσεων. Η ποιότητα και η ποσότητα των γεωμετρι-
κών μεγεθών που περιγράφουν τις εικόνες μιας θεωρίας της Φυσικής αποτελούν
τη γεωμετρικοποίηση αυτού του συνόλου των εικόνων και καθορίζουν/ορίζουν
την πραγματικότητα αυτής της θεωρίας της Φυσικής.
Σήμερα αποτελεί γεγονός ότι το σύνολο των εικόνων που προκύπτει από τα

δευτερογενή αισθητήρια δεν παρουσιάζει μία και μόνον εσωτερική δομή/σχέση
αλλά περισσότερες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές ‘αντικειμε-
νικότητεσ’ στη Φυσική, μία αντικειμενικότητα για κάθε θεωρία της Φυσικής.
Π.χ. η Νευτώνεια Φυσική αποτελεί μια πραγματικότητα ενός υποσυνόλου των
εικόνων του νου, η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας μια άλλη κ.ο.κ. Η ε-
νοποίηση αυτών των ‘αντικειμενικοτήτων’ έχει απασχολήσει και απασχολεί για
πολλά χρόνια τους φυσικούς (πρόβλημα ενοποίησης των φυσικών θεωριών).
Καθίσταται προφανές ότι η κάθε θεωρία Φυσικής είναι άρρηκτα και μονο-

σήμαντα συνδεδεμένη με τη γεωμετρικοποίηση ενός υποσυνόλου εικόνων του
κόσμου, των εικόνων του αντικειμενικού κόσμου. Αυτή η γεωμετρικοποίηση
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έχει δύο σκέλη:

1. Την αντιστοίχιση της κάθε εικόνας του υποσυνόλου με ένα μαθηματικό
μέγεθος και

2. Την έκφραση της εσωτερικής δομής αυτού του υποσυνόλου των εικόνων
με γεωμετρικές σχέσεις (Γεωμετρία) μεταξύ των μαθηματικών αντικειμέ-
νων που τις περιγράφουν.

Το Σχήμα 2.1 περιγράφει εποπτικά τα όσα αναφέραμε έως τώρα. Σημειώνουμε
ότι στο Σχήμα 2.1 το κάθε υποσύνολο εικόνων ορίζεται από διαφορετικό πα-
ράθυρο δευτερογενών αισθητηρίων. ΄Ολες οι θεωρίες της Φυσικής είναι το ίδιο
ισχυρές στο σύνολο των εικόνων που εφαρμόζονται. Η φράση ‘η τάδε θεωρία
της Φυσικής δεν ισχύει’ είναι λάθος από την άποψη ότι καμία θεωρία Φυσικής
δεν ισχύει εκτός του συνόλου των εικόνων που εφαρμόζεται. Στα επόμενα
αναπτύσσουμε τη γενική δομή μιας θεωρίας Φυσικής σε επίπεδο χρήσης.

2.3 Η δομή μιας Θεωρίας της Φυσικής

΄Οπως αναφέραμε οι εικόνες που μελετά η Φυσική είναι εκείνες που δημιουργού-
νται από δευτερογενή αισθητήρια και ειδικότερα από εκείνα τα οποία παράγουν
γεωμετρικές εικόνες. Τα αισθητήρια αυτά με μια λέξη τα ονομάζουμε πα-
ρατηρητές. Η κάθε θεωρία Φυσικής έχει τους δικούς της παρατηρητές ή,
ισοδύναμα, υπάρχουν τόσα είδη παρατηρητών όσα και θεωρίες Φυσικής ή, ι-
σοδύναμα, όσα και πραγματικότητες στον κόσμο των εικόνων που επιδέχονται
γεωμετρικοποίηση.
Ο παρατηρητής σε μια θεωρία Φυσικής είναι το ‘παράθυρο’, το οποίο απο-

κλειστικό ρόλο έχει να δημιουργεί γεωμετρικοποιημένες εικόνες για τα διάφορα
φυσικά φαινόμενα που είναι ταγμένος να ‘παρατηρεί’. Πρακτικά μπορούμε να
φανταστούμε τον παρατηρητή ως ένα είδος μηχανήσ-ρομπότ (δεν υπάρχει ΕΓΩ
στη Φυσική!) το οποίο είναι εξοπλισμένο με:

• Συγκεκριμένα δευτερογενή αισθητήρια, τα οποία ονομάζουμε μέσα παρα-
τήρησης ή όργανα παρατήρησης.

• Συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης αυτών των μέσων.

Ανάλογα με τα μέσα με τα οποία είναι εξοπλισμένος και με τη μέθοδο μέ-
τρησης που χρησιμοποιεί, ένας παρατηρητής δημιουργεί γεωμετρικοποιημένες
εικόνες των φυσικών φαινομένων. Οι εικόνες αυτές άλλοτε είναι ‘επιτυχείσ’
και άλλοτε όχι. Η μη επιτυχία μπορεί να οφείλεται είτε στα μέσα που χρησιμο-
ποιεί (μέσα παρατήρησης) είτε στη μέθοδο (οδηγίες χρήσης), βάση της οποίας
χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα.
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Σ1

Σ

Σ2(⊂ Σ1)

Σ3(⊂ Σ2)

Π

Σ = Σύνολο Φυσικών Μεγεθών μιας Φυσικής Θεωρίας

Π = Παράθυρο Δευτερογενών Αισθητηρίων

Σ1 = Σύνολο των εικόνων των δευτερογενών αισθητηρίων

Σ2 = Σύνολο των εικόνων των δευτερογενών αισθητηρίων
που γεωμετρικοποιούνται

Σ3 = Σύνολο των εικόνων μιας Φυσικής Θεωρίας

Σχήμα 2.1: Η δομή μιας θεωρίας Φυσικής
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Τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα που παράγει ένας παρατηρητής για το
χαρακτηριστικό μέγεθος ενός φυσικού φαινομένου είναι σύνολα πραγματικών
αριθμών τα οποία ονομάζουμε συνιστώσες του μεγέθους. Με την έννοια αυ-
τή ο παρατηρητής μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος γενικευμένης απεικόνισης
(functor) από το χώρο του συνόλου των φυσικών φαινομένων στο χώρο των
εικόνων Rn (για κάποιο κατάλληλο n). Η τιμή του n καθορίζεται από το χα-
ρακτηριστικό μέγεθος της θεωρίας. Για τις θεωρίες κίνησης το μέγεθος
αυτό είναι το διάνυσμα θέσης. Π.χ. στη Νευτώνεια Φυσική το χαρακτηριστικό
μέγεθος είναι η κίνηση, η οποία περιγράφεται με την εικόνα ‘τροχιά ενός κινη-
τού’ στο φυσικό χώρο. Η πράξη έχει δείξει ότι η τροχιά περιγράφεται πλήρως
με μια τριάδα πραγματικών αριθμών για κάθε χρονική στιγμή άρα n = 4 = 3+1.
Εάν στη Νευτώνεια Φυσική επιλέξουμε π.χ. n = 9 και παρατηρούμε τη θέση
ενός κινητού, η οποία περιγράφεται με τέσσερις συνολικά αριθμούς (3-για τις
θέσεις, 1-για το χρόνο), θέτουμε στις πρώτες 4 θέσεις ενός στοιχείου του R9

τις τιμές της παρατήρησης και στις υπόλοιπες 5 τελευταίες θέσεις θέτουμε την
τιμή 0. Εάν τώρα η εμπειρία δείξει ότι ο υπόχωροςR4 είναι ικανός να περιγράψει
πλήρως την εικόνα ‘κίνηση υλικού σημείου’ τότε επιλέγουμε για την περιγραφή
των εικόνων των φυσικών φαινομένων της θεωρίας αυτής την τιμή n = 4 αμε-
λώντας τις περιττές διαστάσεις. Γενικεύοντας, έχουμε ότι εάν είναι γνωστό το
πλήθος των συνιστωσών που περιγράφουν πλήρως το χαρακτηριστικό μέγεθος
μιας θεωρίας Φυσικής, τότε καθορίζεται αξιωματικά από την αρχή η ‘σωστή’
διάσταση του χώρου που μελετάται η κίνηση και ονομάζεται διάσταση του
χώρου της θεωρίας αυτής.
Τα πιο πάνω μπορούν να συμπυκνωθούν συμπερασματικά στα ακόλουθα:

• Ο παρατηρητής μιας θεωρίας Φυσικής είναι μια μηχανή (ρομπότ) η οποία
είναι σε θέση να παράγει ‘συνιστώσεσ’ για τα χαρακτηριστικά μεγέθη των
φυσικών φαινομένων

• Παρατήρηση ή μέτρηση είναι η λειτουργία του παρατηρητή, η οποία συνί-
σταται στην παραγωγή συνιστωσών των χαρακτηριστικών μεγεθών ενός
φυσικού φαινομένου/συστήματος.

• Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό είδος παρατηρητή και ένα και μοναδικό
είδος παρατήρησης. Κάθε είδος παρατηρητών ορίζει μια εικόνα του κό-
σμου, η οποία αποτελεί την πραγματικότητα της θεωρίας της Φυσικής
αυτού του είδους των παρατηρητών (π.χ. Νευτώνειοι παρατηρητές - Νευ-
τώνεια Φυσική - Νευτώνεια πραγματικότητα, Σχετικιστικοί παρατηρητές
- Σχετικιστική Φυσική - πραγματικότητα της Σχετικότητας).
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2.4 Φυσικά μεγέθη και πραγματικότητα μιας
Θεωρίας Φυσικής

Γίνεται σαφές ότι η εικόνα ενός φυσικού φαινομένου δεν είναι μονοσήμαντα
καθορισμένη, αλλά διαφέρει ανάλογα με το είδος του παρατηρητή που το παρα-
τηρεί.
Θεμελιακή υπόθεση κάθε θεωρίας της Φυσικής είναι ότι η εικόνα ενός μεμο-

νωμένου παρατηρητή για ένα φυσικό φαινόμενο δεν έχει καμία αξία. Η ‘πραγμα-
τικότητα’ του ενός δεν έχει πια καμία θέση στην Επιστήμη, η οποία θεμελιώνε-
ται στη βασική αρχή της πλήρους και ισότιμης αναγνώρισης των πολλών αλλά
και όμοιων παρατηρητών (ρομπότ). Κάθε θεωρία της Φυσικής ορίζει μια τέ-
τοια εσωτερική αντικειμενικότητα ή απροσωποποιημένη πραγματικότητα. Αυτό
επιτυγχάνεται με την ακόλουθη μεθοδολογία:

1. Εισάγεται μια απειρία επικοινωνούντων παρατηρητών, όμοιων και καθορι-
σμένων (δηλαδή ίδια ρομπότ με ίδιο εξοπλισμό και με ίδιο προγραμματισμό
λειτουργίας /παρατήρησης).

2. Καθιερώνεται ένας εσωτερικός μονοσήμαντος και κλειστός κώδικας επι-
κοινωνίας μεταξύ των παρατηρητών αυτών βάσει του οποίου οι εικόνες
των χαρακτηριστικών μεγεθών ενός φυσικού μεγέθους μετασχηματίζο-
νται /μεταφέρονται από τον ένα παρατηρητή στον άλλο.

Προκειμένου να ορίσουμε τη διαδικασία πιστοποίησης της αντικειμενικότη-
τας ενός φυσικού μεγέθους στα πλαίσια μίας θεωρίας της Φυσικής θεωρούμε
το ακόλουθο γενικό Σχήμα 2.2:

Χαρακτηριστικό Μέγεθος
Φυσικού Φαινομένου

Παρατήρηση Παρατηρητή 1

Γεωμετρική Εικόνα
Παρατηρητή 1

Γεωμετρική Εικόνα
Παρατηρητή 2

Παρατήρηση Παρατηρητή 2

Επαλήθευση ύπαρξης

Φυσικού Μεγέθους

�
�

�
�

�
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@
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Σχήμα 2.2: Διάγραμμα Αρχών Σχετικότητας
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Στο Σχήμα 2.2 φαίνονται δύο κύριες διαδικασίες:

1. Η παρατήρηση του φυσικού φαινομένου από τον κάθε παρατηρητή με τα
μέσα και τις διαδικασίες που ορίζει η συγκεκριμένη θεωρία της Φυσικής.
Αποτέλεσμα της παρατήρησης αυτής είναι η δημιουργία γεωμετρικών ει-
κόνων (εν γένει στοιχείων του Rn) για το χαρακτηριστικό μέγεθος του
φυσικού φαινομένου που παρατηρείται.

2. Η επιβεβαίωση της ‘αντικειμενικότητασ’ του φυσικού φαινομένου ως προς
τη συγκεκριμένη κλάση των παρατηρητών της θεωρίας, μέσω της σύγκρι-
σης των γεωμετρικών εικόνων του φαινομένου που δημιουργήθηκαν με
τη διεργασία (Α). Η επιβεβαίωση αφορά τη ‘μεταφορά’ της εικόνας του
παρατηρητή 1 στον 2 και αντίστροφα με βάση τον εσωτερικό κώδικα επι-
κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα: Ο παρατηρητής 2 συγκρίνει το είδωλο της
γεωμετρικής εικόνας του παρατηρητή 1 (δευτερογενής εικόνα) με τη δική
του γεωμετρική εικόνα (πρωτογενής εικόνα) που έχει από την απ΄ ευθείας
παρατήρηση του φυσικού φαινομένου. Εάν οι δύο εικόνες (πρωτογενής
και δευτερογενής) δε συμπίπτουν τότε το μέγεθος που μετριέται δεν είναι
φυσικό μέγεθος (δεν υπάρχει, δε δημιουργεί συμβατή εικόνα, δε μπορεί
να περιγραφεί με εικόνα) για αυτήν τη θεωρία της Φυσικής. Εάν οι δύο
εικόνες του παρατηρητή 2 συμπίπτουν τότε η διαδικασία συνεχίζεται και
ο παρατηρητής 2 στέλνει με τον εσωτερικό κώδικα επικοινωνίας στον πα-
ρατηρητή 1 την πρωτογενή του εικόνα. Ο παρατηρητής 1 συγκρίνει πάλι
τη δική του πρωτογενή εικόνα με τη δευτερογενή εικόνα του φυσικού
φαινομένου που λαμβάνει από τον παρατηρητή 2. Εάν οι δύο εικόνες δε
συμπίπτουν (στα ίδια πλαίσια ακρίβειας των μετρήσεων) τότε το φυσικό
φαινόμενο δεν υπάρχει για τη θεωρία. Εάν συμπίπτουν και οι παρατηρη-
τές 1 και 2 είναι τυχαίοι τότε το φυσικό φαινόμενο υπάρχει και λέμε ότι
αποτελεί ϕυσικό μέγεθος για αυτή τη θεωρία της Φυσικής.

Το σύνολο των φυσικών μεγεθών μιας θεωρίας Φυσικής αποτελεί την πραγ-
ματικότητα της θεωρίας αυτής. Παρατηρούμε ότι η ‘πραγματικότητα’ για τη
Φυσική είναι σχετική, ανάλογα με τη θεωρία που ερμηνεύει τα φυσικά φαινόμε-
να. Δηλαδή διαφορετική είναι η ‘πραγματικότητα’ της Νευτώνειας Φυσικής και
διαφορετική είναι η ‘πραγματικότητα’ της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας,
με την έννοια ότι τα φυσικά μεγέθη της Νευτώνειας Φυσικής δεν είναι φυσικά
μεγέθη στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας και αντίστροφα. Π.χ. τα φυσικά
μεγέθη χρόνος και μάζα της Νευτώνειας Φυσικής δεν υφίστανται στη Θεωρία
της Ειδικής Σχετικότητας ενώ ανάλογα συμβαίνουν με τις φυσικές έννοιες μέ-
τρο της ταχύτητας του φωτός και μέτρο τετραορμής σωματίου της Θεωρίας της
Ειδικής Σχετικότητας.
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Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αντικειμενικότητα του φυσικού κόσμου είναι
πέρα και έξω από τη γεωμετρική πραγματικότητα των θεωριών της Φυσικής.
Από την άλλη η πραγματικότητα του κόσμου των εικόνων μιας θεωρίας της
Φυσικής είναι μια ιδιότητα, η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί με συγκεκριμένες
διαδικασίες και φυσικά συστήματα. Οι θεωρίες της Φυσικής είναι τα πλέον
αξιόπιστα ανθρώπινα εργαλεία διαχείρισης του αντικειμενικού φυσικού περιβάλ-
λοντος. Το ότι τα εργαλεία αυτά πράγματι δουλεύουν είναι ένα καταπληκτικό
φαινόμενο που επιβεβαιώνει ότι τα πρωτογενή ανθρώπινα αισθητήρια και το ‘λει-
τουργικό’ του ανθρώπου (δηλαδή ο νους) λειτουργούν αξιόπιστα. Αυτό ήταν
η κύρια αιτία που οδήγησε αρχικά στην ταυτοποίηση του παρατηρητή ‘ρομπότ’
με τον άνθρωπο.
Η διαδικασία πιστοποίησης της ύπαρξης ενός φυσικού μεγέθους με τον τρό-

πο που αναφέραμε στα πλαίσια μιας θεωρίας της Φυσικής ονομάζεται Αρχή
της Σχετικότητας αυτής της θεωρίας. Η Αρχή της Σχετικότητας αφορά
μετασχηματισμό των γεωμετρικών εικόνων των παρατηρητών στο εσωτερικό
μιας θεωρίας, άρα είναι καθαρά γεωμετρικής υφής και μπορεί να περιγραφεί μα-
θηματικά χρησιμοποιώντας κατάλληλες μαθηματικές έννοιες. Πρέπει να γίνει
σαφές ότι δε νοείται θεωρία Φυσικής χωρίς μια Αρχή Σχετικότητας και δε νο-
είται διατύπωση της Αρχής της Σχετικότητας μιας θεωρίας Φυσικής εάν δεν
έχει ορισθεί σαφώς η μεθοδολογία παρατήρησης που καθορίζει η θεωρία. Στα
επόμενα Κεφάλαια θα δείξουμε πως αυτές οι γενικές έννοιες εφαρμόζονται στα
πλαίσια της Νευτώνειας Φυσικής και της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας.
Από τα ανωτέρω ίσως προκύψει το συμπέρασμα ότι η πιστοποίηση ενός

φυσικού μεγέθους είναι απλά η σύγκριση των εικόνων του με βάση την Αρχή
της Σχετικότητας της Θεωρίας. Αυτό είναι λάθος. Γιατί ο καθορισμός ενός
φυσικού μεγέθους είναι μια διπλή διαδικασία:

α. Μια διαδικασία μέτρησης με την οποία δημιουργείται η εικόνα του μεγέ-
θους στο χώρο της θεωρίας και αφορά έναν παρατηρητή και ένα φυσικό
φαινόμενο

β. Μία διαδικασία σύγκρισης εικόνων, η οποία καθορίζεται από την Αρχή
της Σχετικότητας της θεωρίας και αφορά δύο παρατηρητές και όλα τα
φυσικά φαινόμενα.

2.5 Θεωρία της Σχετικότητας και Αδρανεια-
κοί Παρατηρητές

Η Αρχή της Σχετικότητας μιας θεωρίας της Φυσικής από άποψη Φυσικής αφο-
ρά την επικοινωνία (ανταλλαγή πληροφορίας - εικόνας) των παρατηρητών της
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θεωρίας και από άποψη γεωμετρική αφορά μετασχηματισμούς στο γεωμετρικό
χώρο των εικόνων της θεωρίας. Πως όμως θα ορισθεί μαθηματικά μια Αρχή
Σχετικότητας προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη πράξη;
Σε αυτό το βιβλίο, το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπισθεί μόνο στα πλαί-

σια της Νευτώνειας Φυσικής και της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας για
προφανείς λόγους. Συνεπώς στα επόμενα όπου αναφέρουμε θεωρία Φυσικής
εννοούμε μια από αυτές τις δύο θεωρίες.
΄Οπως έχουμε αναφέρει οι παρατηρητές (ρομπότ) μιας θεωρίας Φυσικής εί-

ναι εξοπλισμένοι με συγκεκριμένα μέσα μέτρησης της κίνησης των φυσικών
συστημάτων καθώς και με μια σειρά οδηγιών για τη χρήση αυτών των μέσων.
Το αποτέλεσμα της ‘μέτρησησ’ ενός φυσικού φαινομένου από έναν παρατηρη-
τή είναι ένα σύνολο αριθμών (όλα τα όργανα μέτρησης μετράνε κατ΄ αρχήν -
πρωτογενώς - συνιστώσες μόνον). Αυτό το σύνολο των αριθμών αποκτά οντό-
τητα ως γεωμετρική ποσότητα μόνον όταν οι αριθμοί αυτοί θεωρηθούν ως οι
συνιστώσες μιας γεωμετρικής ποσότητας. Δύο ερωτήματα ξεπηδούν:

• Πιο είναι το σύστημα συντεταγμένων ως προς το οποίο θεωρούνται αυτοί
οι αριθμοί ως συνιστώσες;

• Τι είδους γεωμετρικές ποσότητες θα θεωρηθεί ότι έχουν αυτό το σύνολο
των αριθμών ως συνιστώσες;

Και στις δύο ερωτήσεις πρέπει να απαντήσει η θεωρία πριν καταστεί δυνατόν
να χρησιμοποιηθεί για υπολογισμούς.
Η πρώτη ερώτηση αφορά ουσιαστικά τη ‘γεωμετρικοποίηση’ των παρατη-

ρητών, δηλαδή την αντιστοιχία τους με γεωμετρικά αντικείμενα στον Rn. Τα
αντικείμενα αυτά θεωρούμε ότι είναι τα συστήματα συντεταγμένων. ΄Οπως έ-
χουμε αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο υπάρχουν άπειρα είδη συστημάτων
συντεταγμένων. Από αυτά μια χαρακτηριστική κλάση συστημάτων συντεταγ-
μένων είναι τα Καρτεσιανά συστήματα συντεταγμένων. Μαθηματικά, τα συ-
στήματα αυτά ορίζονται από την απαίτηση οι γραμμές των συντεταγμένων τους
να είναι ευθείες στον Rn, δηλαδή να έχουν εξισώσεις της μορφής:

r = at+ b

όπου a,b είναι σταθερά διανύσματα στον Rn και t ∈ R.
Εάν τα Καρτεσιανά συστήματα συντεταγμένων, τα οποία αποτελούν μια ει-

δική κλάση συστημάτων συντεταγμένων στον Rn, πρόκειται να έχουν σημασία
σε μια θεωρία Φυσικής (γεγονός το οποίο δεν είναι απαραίτητο αλλά συμβαίνει
στη Νευτώνεια Φυσική και στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας) θα πρέπει
οι παρατηρητές που αντιστοιχούν στα συστήματα αυτά να έχουν δυνατότητα
να ορίζουν με φυσικές διεργασίες ευθείες στον πραγματικό χώρο που παρατη-
ρούν. Τους παρατηρητές αυτούς (εάν υπάρχουν) ονομάζουμεΑδρανειακούς
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Παρατηρητές. Η ύπαρξη τους θεμελιώνεται σε κάθε θεωρία με ένα αξίωμα
ή Νόμο. Π.χ. στη Νευτώνεια Φυσική το αξίωμα αυτό είναι ο 1ος Νόμος του
Νεύτωνα και στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας υπάρχει ένα ανάλογο αξί-
ωμα. Γίνεται φανερό ότι οι αδρανειακοί παρατηρητές της Νευτώνειας Φυσικής
δεν έχουν σχέση με τους αδρανειακούς παρατηρητές της Θεωρίας της Ειδικής
Σχετικότητας. Για αυτό ονομάζουμε τους πρώτους Νευτώνειους Αδρα-
νειακούς Παρατηρητές και τους δεύτερους Σχετικιστικούς Αδρα-
νειακούς Παρατηρητές.
[Σημείωση: Η ευθεία σε ένα γραμμικό χώρο με μετρική μπορεί να οριστεί

με δύο τρόπους. Είτε ως η ευθεστέρα (δηλαδή ως η καμπύλη σε κάθε σημείο
της οποίας η εφαπτομένη κείται επί της καμπύλης) είτε ως η καμπύλη ακρότατου
μήκους (ελάχιστο/μέγιστο ανάλογα με την υπογραφή της μετρικής) ως προς τη
μετρική του χώρου. Στη Νευτώνεια Φυσική και στη Θεωρία της Ειδικής (και
της Γενικής) Σχετικότητας οι δύο ορισμοί συμπίπτουν.]

2.6 Γεωμετρικοποίηση της Αρχής της Σχε-
τικότητας

Η Αρχή της Σχετικότητας μιας θεωρίας εκφράζεται γεωμετρικά με δύο νέες
Αρχές: την Αρχή της Αδράνειας, η οποία ορίζει τους αδρανειακούς παρα-
τηρητές της θεωρίας (εάν υπάρχουν), και την Αρχή του Συναλλοίωτου,
η οποία ορίζει τη γεωμετρική φύση των φυσικών μεγεθών της θεωρίας. Ας
δούμε τις έννοιες αυτές αναλυτικά.

2.6.1 Αρχή της Αδράνειας

Από άποψη Φυσικής η έννοια ‘αδρανειακός παρατηρητήσ’ αφορά τον παρατη-
ρητή ρομπότ ως φυσικό σύστημα και όχι τη γεωμετρική έννοια Καρτεσιανό
Σύστημα Συντεταγμένων. Δεν υπάρχουν αδρανειακά συστήματα συντεταγμέ-
νων αλλά αδρανειακοί παρατηρητές, οι οποίοι σχετίζονται με τα Καρτεσιανά
συστήματα συντεταγμένων με κάποια διαδικασία. ΄Ενας αδρανειακός παρατηρη-
τής μπορεί πάντα να αναφέρει τις μετρήσεις του σε ένα μη Καρτεσιανό σύστημα
συντεταγμένων Κ, έστω, αρκεί να θεωρήσει έναν κατάλληλο (μη γραμμικό) με-
τασχηματισμό από το Καρτεσιανό σύστημά του στο Κ. Π.χ. ένας αδρανειακός
παρατηρητής είναι δυνατόν να θεωρήσει τις συντεταγμένες u = xy, v = x − y
όπου x, y είναι Καρτεσιανές συντεταγμένες και να μελετήσει τα φυσικά φαινό-
μενα στο επίπεδο (u, v). Προφανώς το (u, v) σύστημα συντεταγμένων δεν είναι
Καρτεσιανό, αυτό όμως δεν έχει σημασία γιατί ο παρατηρητής μπορεί ανά πάσα
στιγμή να μεταφέρει τα αποτελέσματα του στο Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγ-
μένων με τον αντίστροφο μετασχηματισμό. (Σκεφτείτε το ανάλογο να γράψει
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ένας συγγραφέας ένα έργο σε μια γλώσσα και αυτό να μεταφράζεται είτε σε
διαλέκτους της ίδιας γλώσσας είτε σε άλλες γλώσσες λιγότερο ή περισσότερο
ισοδύναμες). Ο αδρανειακός παρατηρητής είναι μια πειραματικά διαπιστούμε-
νη ιδιότητα των παρατηρητών της θεωρίας. Την Αρχή, η οποία καθορίζει τις
πειραματικές προϋποθέσεις και διαδικασίες μιας θεωρίας Φυσικής ώστε ένας
παρατηρητής να είναι αδρανειακός παρατηρητής για τη θεωρία ονομάζουμε Αρ-
χή της Αδράνειας. Η Αρχή της Αδράνειας έχει διαφορετική διατύπωση για
κάθε θεωρία της Φυσικής.

Προφανώς έχει νόημα να ρωτήσουμε εάν ένας συγκεκριμένος παρατηρητής
- ρομπότ είναι αδρανειακός ή όχι μόνο στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης θεωρίας
Φυσικής. Π.χ. στη Νευτώνεια Φυσική έχει βρεθεί ότι ένας παρατηρητής, ο
οποίος μελετά την κίνηση με βάση το σύστημα συντεταγμένων των απλανών
αστέρων είναι ένας Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατηρητής (γιατί ικανοποιείται
ο 1ος νόμος του Νεύτωνα). ΄Ομοια έχει διαπιστωθεί ότι εάν μελετάμε κινήσεις
μικρής κλίμακας με μικρές ταχύτητες στην επιφάνεια της Γης τότε το σύστημα
συντεταγμένων του ηλιακού μας συστήματος (μέσα στα πλαίσια καθορισμένων
ακριβειών μέτρησης) είναι ένας Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατηρητής.

Προκειμένου να προλάβουμε απορίες και παρεξηγήσεις που κατά κανόνα υ-
πάρχουν σχετικά με την έννοια του αδρανειακού παρατηρητή στη Δυναμική,
αναφερόμαστε και στο 2ο νόμο του Νεύτωνα. Ο νόμος αυτός δε σχετίζεται
με τον ορισμό των αδρανειακών παρατηρητών αλλά αφορά τη μελέτη της κί-
νησης (της κάθε κίνησης) από Νευτώνειους Αδρανειακούς Παρατηρητές. Εάν
υποθέσουμε ότι σωματίδιο Ρ κινείται στο χώρο και ότι σε χρονικό διάστημα
dt ένας Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατηρητής μετρά για το Ρ μεταβολή ορμής
dp, τότε ο 2ος νόμος του Νεύτωνα διατυπώνει ότι υπάρχει μια δύναμη F τέτοια
ώστε να ισχύει η εξίσωση: F = dp/dt. Η εξίσωση αυτή αναφέρεται ως προς
τα μεγέθη F, dp που μετρά ο τυχαίος Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατηρητής.
Η μορφή της εξίσωσης παραμένει η ίδια για όλους τους Νευτώνειους Αδρανεια-
κούς Παρατηρητές παρόλο που οι συνιστώσες των διανυσμάτων της εξίσωσης
αυτής (δηλαδή το αποτέλεσμα των μετρήσεων του κάθε παρατηρητή) είναι εν
γένει διαφορετικές. Συνεπώς ο 2ος νόμος του Νεύτωνα ορίζει ένα νέο Νευ-
τώνειο Φυσικό Μέγεθος, το μέγεθος της δύναμης, και μας επιτρέπει να το
υπολογίσουμε από τα στοιχεία της τροχιάς του σωματιδίου εάν γνωρίζουμε τη
μάζα του. Για μη αδρανειακούς παρατηρητές δεν έχουμε νόμο που να συσχε-
τίζει τη μεταβολή της ορμής ενός σωματιδίου με τη δύναμη. Αυτό είναι και
το πραγματικό νόημα του 2ου νόμου του Νεύτωνα και η σύνδεσή του με τους
Νευτώνειους Αδρανειακούς Παρατηρητές.
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2.6.2 Αρχή του Συναλλοίωτου

Με την αντιστοίχηση των αδρανειακών παρατηρητών μιας θεωρίας με τα Καρτε-
σιανά συστήματα συντεταγμένων στο γεωμετρικό χώρο Rn καθίσταται πλέον
δυνατή η γεωμετρική ποσοτική έκφραση της Αρχής της Σχετικότητας της θε-
ωρίας. Αυτό επιτυγχάνεται με μια νέα Αρχή, η οποία ονομάζεται Αρχή του
Συναλλοίωτου της θεωρίας και διατυπώνεται ως εξής:
΄Εστω K το σύνολο όλων των Καρτεσιανών συστημάτων στον Rn (για

κάποιο κατάλληλο n), τα οποία αντιστοιχούν στους αδρανειακούς παρατηρητές
της θεωρίας. ΄Εστω GK το σύνολο (ομάδα) όλων των (γραμμικών) μετα-
σχηματισμών συντεταγμένων μεταξύ των Καρτεσιανών συστημάτων στο K.
Απαιτούμε τα φυσικά μεγέθη της θεωρίας να περιγράφονται από γεωμετρικά
αντικείμενα, τα οποία είναι συναλλοίωτα ως προς το GK. Αυτό σημαίνει ότι
εάν Σ, Σ′ είναι δύο στοιχεία του K με Σ′ = B Σ όπου B είναι ένα στοιχείο του
GK (ένας n× n πίνακας με σταθερούς συντελεστές εξαρτώμενους μόνον από
τις παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν τα Σ, Σ′ στο σύνολο GK) και T είναι
ένα φυσικό μέγεθος με συνιστώσες T i′...j′

r′...s′ στο Σ
′ και T i...j

r...s στο Σ τότε ισχύει:

T i′...j′

r′...s′ = Bi′

i . . . B
j′

j B
r
r′ . . . B

s
s′ T

i...j
r...s.

Στη Νευτώνεια Φυσική τα αντικείμενα αυτά είναι οι Νευτώνειοι τανυστές και
στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας οι τανυστές Lorentz. Τα Καρτεσιανά
Συστήματα Συντεταγμένων στη Νευτώνεια Φυσική (δηλαδή το σύνολοK) είναι
τα Ευκλείδεια Καρτεσιανά Συστήματα και οι μετασχηματισμοί (δηλαδή το αντί-
στοιχο Νευτώνειο σύνολο GK) οι Ευκλείδειοι Ορθογώνιοι Μετασχηματισμοί ή
οι μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. Στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας τα Καρ-
τεσιανά συστήματα είναι τα Lorentz Καρτεσιανά Συστήματα Συντεταγμένων
και το αντίστοιχο σύνολο GK είναι οι μετασχηματισμοί Lorentz. Τονίζουμε ό-
τι τα σύνολα/ομάδες GK και στις δύο περιπτώσεις είναι υποσύνολα της ομάδας
GL(n,R) των γενικών γραμμικών μετασχηματισμών του Rn.
Η Αρχή του Συναλλοίωτου, σε αντίθεση με την Αρχή της Αδράνειας, αφο-

ρά ανταλλαγή πληροφορίας στο γεωμετρικό χώρο που αναπτύσσεται η θεωρία
και συγκεκριμένα καθορίζει ποσοτικά τον εσωτερικό κώδικα επικοινωνίας των
παρατηρητών. Σχηματικά δίνουμε το διάγραμμα του Σχήματος 2.3 (συγκρίνατε
το με το διάγραμμα του Σχήματος 2.2).
Παρατηρούμε ότι το βέλος που αντιστοιχεί στην Αρχή του Συναλλοιώτου

είναι αμφίδρομο (αφορά ισότιμη και αμφίδρομη επικοινωνία και όχι παρατήρηση)
και είναι διαφορετικό από εκείνο της παρατήρησης, η οποία είναι μονόδρομη.
Επίσης παρατηρούμε ότι τα Φυσικά Μεγέθη για μια θεωρία Φυσικής είναι εκείνα
τα αντικειμενικά μεγέθη για τα οποία το διάγραμμα μετατίθεται.
Τούτο σημαίνει, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ότι η εικόνα ενός φυσικού

μεγέθους για τον παρατηρητή 1 (πρωτογενής εικόνα) μετασχηματιζόμενη με την
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Χαρακτηριστικό Μέγεθος
Φυσικού Φαινομένου

Παρατήρηση Παρατηρητή 1

Γεωμετρική Εικόνα
Παρατηρητή 1

Γεωμετρική Εικόνα
Παρατηρητή 2

Παρατήρηση Παρατηρητή 2

Αρχή του Συναλλοιώτου
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Σχήμα 2.3: Διάγραμμα Αρχών Συναλλοιώτου

Αρχή του Συναλλοίωτου σε εικόνα του παρατηρητή 2 (δευτερογενής εικόνα)
συμπίπτει με την εικόνα που παρατηρεί απ΄ ευθείας για το αντικειμενικό μέγεθος
(πρωτογενής εικόνα) ο παρατηρητής 2 και αντίστροφα. Αυτό το ‘κλείδωμα’
του διαγράμματος είναι που καθορίζει μονοσήμαντα την έννοια του φυσικού
μεγέθους.

2.7 Σχετικότητα και προβλέψεις μιας Θεω-
ρίας

Η γεωμετρικοποίηση της Αρχής της Σχετικότητας μιας θεωρίας της Φυσικής
επιτρέπει τη μαθηματική διαχείριση των στοιχείων που περιγράφουν τις εικόνες
της θεωρίας. Συνεπώς είναι δυνατόν εργαζόμενοι στο χώρο των εικόνων της
θεωρίας να κατασκευάσουμε νέες εικόνες, οι οποίες ικανοποιούν την Αρχή της
Σχετικότητας της θεωρίας (δηλαδή την Αρχή του Συναλλοίωτου). Προκύπτει
αμέσως το ερώτημα: Αντιστοιχούν τα νέα μαθηματικά μεγέθη σε χαρακτηριστι-
κά μεγέθη φυσικών φαινομένων, δηλαδή αποτελούν εικόνες φυσικών μεγεθών
της θεωρίας ή είναι μαθηματικά κατασκευάσματα; Η πρόταση ότι αποτελούν
αποτελεί μια ‘πρόβλεψη’ της θεωρίας, η οποία μπορεί να ισχύει ή να μην ισχύει.
Συνεπώς η επαλήθευση ή μη μιας πρόβλεψης μιας θεωρίας έγκειται στην επα-
λήθευση μιας προτεινόμενης διαδικασίας μέτρησης (δημιουργίας εικόνας) ενός
φυσικού φαινομένου από έναν παρατηρητή της θεωρίας. Το τελικό συμπέρασμα
είναι ότι η επαλήθευση ή μη μιας πρόβλεψης μιας θεωρίας Φυσικής είναι μια
επαγωγική διαδικασία, η οποία ακολουθεί τον ακόλουθο αλγόριθμο:
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α. Επιλέγουμε ένα φυσικό φαινόμενο.

β. Προτείνουμε μια ’πειραματική διαδικασία’ μέτρησης του από έναν (α- δρα-
νειακό) παρατηρητή της θεωρίας.

γ. Συγκρίνουμε την εικόνα του φαινομένου με αυτήν που έχει κατασκευαστεί
στα πλαίσια της θεωρίας από έναν τυχαίο αδρανειακό παρατηρητή της
θεωρίας.

δ. Εάν οι εικόνες συμπίπτουν η πρόβλεψη της θεωρίας είναι αληθής. Εάν
όχι τότε είτε προτείνουμε μια άλλη διαδικασία μέτρησης του φαινομένου,
είτε προτείνουμε νέο φυσικό φαινόμενο.

Η πρόβλεψη αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο της Φυσικής αλλά και ένα θεμε-
λιακό κριτήριο όσον αφορά την ‘επαλήθευση’ μιας θεωρίας σε ένα συγκεκριμένο
φυσικό φαινόμενο. Με άλλα λόγια καθορίζει τον αντικειμενικό έλεγχο της α-
ντικειμενικότητας των θεωριών της Φυσικής.
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Κεϕάλαιο 3

ΝΕΥΤΩΝΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ

3.1 Εισαγωγή

Η Νευτώνεια Μηχανική είναι η πρώτη επιστημονικά θεμελιωμένη θεωρία της
Φυσικής και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Σχετικότητας (Ειδικής και
Γενικής). ΄Ολες οι σχετικιστικές έννοιες είναι ‘κρυμμένεσ’ μέσα στο Νευτώνειο
οικοδόμημα γι΄ αυτό πριν αναπτύξουμε τη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας
είναι χρήσιμο να επανεξετάσουμε ‘σχετικιστικά’ τη Νευτώνεια Μηχανική. Οι
έννοιες και η δομή της Νευτώνειας Μηχανικής χωρίζονται κατά ουσιαστικό (και
όχι τυπικό όπως πολλές φορές αναφέρεται) τρόπο, σε δύο μέρη: Την Κινητική
και τη Δυναμική. Η Κινητική αφορά τις δομές (π.χ. υλικό σημείο) και το
υπόστρωμα (χώρο, χρόνο) που αναπτύσσεται η ‘κίνηση’. Η Δυναμική αφορά
τη μελέτη της κίνησης μέσω κάποιων διαφορικών εξισώσεων κίνησης, οι οποίες
συσχετίζουν διάφορους τύπους αιτίων (δυνάμεις) με τη μεταβολή της θέσης
στο χώρο (κίνηση).
Η ίδια Κινητική μπορεί να υποστηρίζει πολλούς τύπους δυνάμεων. Για πα-

ράδειγμα, η Νευτώνεια Κινητική εφαρμόζεται τόσο στη θεωρία βαρύτητας του
Νεύτωνα, όσο και στην κίνηση των ηλεκτρονίων στον ηλεκτρομαγνητισμό (για
συνηθισμένες ταχύτητες). Με άλλα λόγια η Κινητική αποτελεί τη θεμελιώδη
δομή μιας θεωρίας και δεν επιδέχεται μεταβολές κανενός είδους, εκτός εάν πρό-
κειται να κτισθεί μια νέα θεωρία. Η Δυναμική επιδέχεται μεταβολές με την
έννοια ότι είναι δυνατό να εισαχθούν διάφοροι συσχετισμοί τύπος δύναμης -
μεταβολή θέσης.
Στα επόμενα αναπτύσσουμε σύντομα τις διάφορες έννοιες που αποτελούν

την Κινητική και τη Δυναμική της Νευτώνειας Μηχανικής. Η ανάπτυξη που
παρουσιάζουμε δεν είναι ούτε λεπτομερειακή ούτε πλήρης και τούτο γιατί σκο-
πός μας είναι η τοποθέτησή μας στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας μέσα
από το γνωστό ‘σχετικιστικό’ περιβάλλον της Νευτώνειας Μηχανικής και όχι
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η Νευτώνεια Μηχανική αυτή καθ΄ εαυτή. Τέλος η ανάπτυξη που ακολουθείται
βασίζεται στις αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν στο Κεφάλαιο 2 για τη δομή των
θεωριών της Φυσικής.

3.2 Νευτώνεια Κινητική

Οι θεμελιακές δομικές μονάδες της Νευτώνειας Κινητικής είναι:

• Υλικό σημείο

• Χώρος

• Χρόνος

Στα επόμενα αναπτύσσουμε την κάθε μια από αυτές τις έννοιες - σε κάποια
έκταση - αρχίζοντας με την έννοια του υλικού σημείου, η οποία είναι κοινή στη
Νευτώνεια Μηχανική και στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας.

3.2.1 Υλικό Σημείο

Το υλικό σημείο είναι θεμελιακή έννοια στη Νευτώνεια Φυσική. Στην Κινη-
τική ταυτίζεται με ένα γεωμετρικό σημείο στο χώρο και χαρακτηρίζεται πλήρως
από το διάνυσμα θέσης r τη χρονική στιγμή t ως προς κάποιο σύστημα συ-
ντεταγμένων. Η μεταβολή της θέσης του υλικού σημείου περιγράφεται από μια
καμπύλη r(t), την οποία ονομάζουμε τροχιά του υλικού σημείου. Στόχος της
Κινητικής είναι ή γεωμετρική μελέτη αυτής της καμπύλης, η οποία επιτυγχάνεται
με τη μελέτη της πρώτης dr/dt και της δεύτερης παραγώγου d2r/dt2 σε κάθε
σημείο της, Ρ έστω. Τις ποσότητες αυτές ονομάζουμε αντίστοιχα ταχύτητα
και επιτάχυνση του υλικού σημείου στο σημείο Ρ.
Στη Δυναμική το υλικό σημείο αποκτά χαρακτηριστικά π.χ. μάζα, φορτίο

κ.τ.λ. τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να οριστούν άλλα μικτά μεγέθη
(π.χ. ορμή) που χρησιμοποιούνται στη διατύπωση των νόμων της Δυναμικής.
Οι νόμοι της Δυναμικής είναι μαθηματικές εκφράσεις, οι οποίες συνδέουν το αί-
τιο της κίνησης (δυνάμεις ή δυναμικά πεδία) με τη μορφή της καμπύλης (τροχιά)
r(t). Ο Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα:

F = m
d2r

dt2

συνδέει τα μεγέθη:
F = Αίτιο

d2r

dt2
= Μορφή (καμπυλότητα) της καμπύλης r(t)
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m = Συντελεστής αλληλεπίδρασης (σύνδεσης) μεταξύ F και
d2r

dt2
.

Στο νόμο αυτό η δύναμη F δεν είναι καθορισμένη και εξαρτάται από τον
τύπο του δυναμικού πεδίου που προκαλεί την κίνηση καθώς και από το υλικό
σημείο στο οποίο επιδρά το πεδίο. Π.χ. εάν υλικό σημείο έχει φορτίο q και
δέχεται την επίδραση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (E,B) τότε η δύναμη F έχει
τη συγκεκριμένη έκφραση (Δύναμη Lorentz):

F = kq(E+ v ×B)

όπου k είναι ένας συντελεστής, ο οποίος εξαρτάται από τις μονάδες και v είναι
η ταχύτητα του υλικού σημείου.

3.2.2 Χώρος

Στην προσχετικιστική Φυσική ο χώρος εννοείται ως ακολούθως 1 :

Ο χώρος είναι απόλυτος, αυτοδύναμος ως προς την υπόσταση του και αμε-
τάβλητος από τα γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτόν.

Absolute space, in its own nature, without regard to anything external, re-
mains always similar and immovable.

Ο ορισμός αυτός ίσως ήταν ικανοποιητικός για την εποχή που διατυπώθηκε
γιατί είχε την απαιτούμενη φιλοσοφική κάλυψη μιας θεωρητικής αντίληψης για
τον κόσμο. Δεν είναι όμως ικανοποιητικός σήμερα που τόσα βήματα έχουν
πραγματοποιηθεί προς την κατεύθυνση της γνώσης της δομής της ύλης και της
επεξεργασίας της πληροφορίας.
Το γεγονός αυτό αναγνώρισε ο Einstein, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να

απομυθοποιηθεί η έννοια του χώρου και να καθοριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να
γίνει το θεμελιώδες εργαλείο στην καθημερινή φυσική εμπειρία (στο εργαστήριο
και στη θεωρία). Επιβάλλεται συνεπώς να δώσουμε μια πρακτική απάντηση στο
ερώτημα:

Τι ιδιότητες έχει εκείνο το σύστημα της Φυσικής που ονομάζουμε
χώρο;

Η απάντηση που δίνουμε δε θα αντικρούσει τον κλασσικό ορισμό, μια και
μιλάμε ακόμα προσχετικιστικά, αλλά θα τον αποσαφηνίσει και θα τον τοπο-

1Αυτός είναι ο ορισμός του Νεύτωνα στο θεμελιακό βιβλίο του Principia. Για μια πιο
σύγχρονη αναϕορά βλέπε Arnold Sommerfeld, “Lectures in Theoretical Physics, Volume I,
Mechanics” Academic Press (1964) σελ. 9
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θετήσει στα σημερινά δεδομένα. Οι ιδιότητες που μπορεί να έχει ένα φυσικό
σύστημα είναι δύο ειδών:

• Ιδιότητες που αφορούν το χαρακτήρα των διαφόρων δομικών μονάδων
(μερών) του συστήματος.

• Ιδιότητες που αφορούν την αλληλεπίδραση αυτών των δομικών μονάδων
και απαρτίζουν τη δομή του φυσικού συστήματος.

Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, π.χ. το απλό εκκρεμές του Σχήματος 3.1.α.
αποτελείται από τα εξής μέρη (δομικές μονάδες):

l

m

g

O

(α)

l1 l2

m

O O′

(β)

Σχήμα 3.1: Δομικά στοιχεία και δομή

(α) Σώμα μάζας m και
(β) νήμα μήκους l = l1 + l2.
Η δομή του εκκρεμούς είναι:
Η μάζα m είναι συνδεδεμένη στο ένα άκρο του νήματος και το άλλο άκρο είναι
σταθερό.
Η δομή δεν είναι αναγκαία η ίδια όταν τα δομικά στοιχεία είναι τα ίδια. Π.χ.
μπορούμε να έχουμε το εκκρεμές του Σχήματος 3.1.β. το οποίο έχει τα ίδια
δομικά στοιχεία με το εκκρεμές του 3.1.α. όμως οι φυσικές του ιδιότητες (=
μορφή κίνησης σε δεδομένο περιβάλλον) είναι διαφορετικές από εκείνες του
απλού εκκρεμούς.
Ας έρθουμε τώρα στο σύστημα χώρος που μας ενδιαφέρει. Ορίζουμε ότι

οι δομικές μονάδες του χώρου είναι τα σημεία. Τα σημεία δεν ορίζονται συ-
ναρτήσει κάποιων άλλων απλούστερων μονάδων και με αυτή την έννοια είναι
αυτοδύναμα ως προς την υπόστασή τους. Σύμφωνα με τον ορισμό του χώρου
της κλασσικής Φυσικής τα σημεία δεν έχουν ποιότητα και ποσότητα και δεν αλ-
ληλεπιδρούν με κανένα από τους γνωστούς τρόπους αλληλεπίδρασης με τα άλλα
φυσικά συστήματα. Γι΄ αυτό είναι αμετάβλητα από τα γεγονότα που συμβαίνουν
στο χώρο ή απόλυτα όπως λέμε.
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Η δομή του χώρου δεν εκφράζεται με συσχετισμούς ράβδων, νημάτων ή πα-
ρόμοιες σχέσεις μεταξύ φυσικών συστημάτων, αλλά εκφράζεται με ‘πειραματικά’
επαληθευόμενες μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των σημείων του. Οι σχέσεις αυ-
τές κτίζουν ένα πλήρες και λογικό οικοδόμημα, το οποίο αναφέρουμε συνολικά
με τη λέξη Γεωμετρία. ΄Ενας χώρος επιδέχεται άπειρες Γεωμετρίες (δηλαδή
δομές), όπως στο παράδειγμα του εκκρεμούς που αναφέραμε υπάρχουν άπειροι
συνδυασμοί των μηκών l1, l2.
Η προσχετικιστική Φυσική αξιώνει ότι η – οποιαδήποτε τελικά επιλεγεί –

γεωμετρία του χώρου είναι και αυτή ‘απόλυτη’ με την έννοια ότι οι σχέσεις
που την εκφράζουν δε μεταβάλλονται από τα φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν
μέσα στο χώρο. Συμπερασματικά, ο χώρος αποτελείται από ‘απόλυτες δομικές
μονάδεσ’ (τα σημεία) και έχει ‘απόλυτη δομή’ (Γεωμετρία). Αυτό καταλαβαί-
νουμε με τη φράση ‘ο χώρος είναι απόλυτοσ’ που αναφέρεται στον κλασσικό
ορισμό.
Η Νευτώνεια Φυσική κάνει θεμελιακές παραδοχές, οι οποίες αφορούν τη

Νευτώνεια παρατήρηση από άποψη γενικών χαρακτηριστικών. Σύμφωνα με τα
όσα αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2, οι υποθέσεις αυτές είναι αναγκαίες προκει-
μένου να συγκεκριμενοποιηθεί η παρατήρηση ως μια αυστηρά καθορισμένη και
καλώς ορισμένη διαδικασία, πέρα από τα ειδικά μέσα και οδηγίες χρήσης των μέ-
σων που χρησιμοποιούνται από τους Νευτώνειους παρατηρητές. Οι υποθέσεις
αυτές είναι:

1. Η θέση ενός υλικού σημείου περιγράφεται με ένα διάνυσμα στο χώρο R3,
το οποίο ονομάζουμε διάνυσμα θέσης και είναι το θεμελιακό στοιχείο
της κίνησης. Ο χώρος της Νευτώνειας Φυσικής είναι ένας τρισδιάστατος
πραγματικός χώρος και τα συστήματα συντεταγμένων της Νευτώνειας
Φυσικής έχουν τρεις (πραγματικές) συναρτήσεις συντεταγμένων.

2. Η θέση της αρχής ενός Νευτώνειου Συστήματος Συντεταγμένων στο
χώρο είναι αδιάφορη ή, ισοδύναμα, όλα τα σημεία του χώρου μπορούν
ισοδύναμα να είναι αρχές ενός Νευτώνειου Συστήματος Συντεταγμένων.
Πρακτικά τούτο σημαίνει ότι το σημείο του χώρου που γίνεται ένα πείραμα
ή παρατήρηση δεν έχει σημασία για την ποιότητα ή την ποσότητα του
φαινομένου που παρατηρείται. Αυτή η ιδιότητα ονομάζεται ομογένεια
του χώρου και είναι θεμελιακή για τη διαδικασία της παρατήρησης.

3. Στο χώρο υπάρχουν ‘ευθείεσ’, οι οποίες ορίζονται φυσικά με την ‘ελεύ-
θερη κίνηση’. Συγκεκριμένα υπάρχουν κινήσεις οι οποίες στο γραμμικό
χώρο R3 περιγράφονται με τροχιές που δίνονται από εξισώσεις της μορ-
φής:

r = at+ b



58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΝΕΥΤΩΝΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ

όπου t ∈ R και a,b ∈ R3. Οι κινήσεις αυτές ονομάζονται αδρανειακές.
Στη Γεωμετρία οι χώροι οι οποίοι επιτρέπουν την ανάπτυξη τέτοιων
κινήσεων ονομάζονται συσχετισμένοι (affine) χώροι.

4. Στο χώρο της Νευτώνειας Φυσικής οι αδρανειακές κινήσεις μπορούν να
έχουν οποιαδήποτε κατεύθυνση και καλύπτουν όλο το χώρο. Πρακτικά
αυτό σημαίνει ότι τα διανύσματα της βάσης ενός Νευτώνειου Συστήμα-
τος Συντεταγμένων μπορεί να έχουν οποιαδήποτε διεύθυνση τόσο μεταξύ
τους όσο και στο χώρο. Αυτή η απαίτηση ονομάζεται ισοτροπία του
χώρου.

5. Οι αδρανειακές κινήσεις, εφόσον διατηρούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξής
τους, δεν έχουν αρχή ή τέλος και προεκτείνονται οσοδήποτε στο χώρο.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα υλικό σημείο, το οποίο εκτελεί αδρανειακή
κίνηση θα εξακολουθήσει να εκτελεί αυτήν την κίνηση έπ΄ άπειρον εάν δεν
επιδράσει σε αυτό κάποιο εξωτερικό αίτιο, το οποίο αποκαλούμε γενικά
δύναμη. Αυτή η απαίτηση ονομάζεται ο χώρος είναι επίπεδος
(flat) ή, ισοδύναμα, ο χώρος έχει καμπυλότητα ίση με μηδέν.

Οι υποθέσεις αυτές δεν αφορούν το Νευτώνειο Σύστημα Συντεταγμένων
ως μια ειδική μονάδα αλλά καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του σε σχέση με
το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εκτελούνται οι μετρήσεις. Η ειδική Γεωμετρία,
η οποία αποτελεί τη δομή του χώρου των παρατηρήσεων θα καθοριστεί από την
Αρχή της Σχετικότητας της θεωρίας.
Ας μιλήσουμε όμως για την επόμενη θεμελιακή έννοια της Νευτώνειας Φυ-

σικής, την έννοια του χρόνου.

3.2.3 Χρόνος

Στη Νευτώνεια Φυσική ο χρόνος νοείται ως ακολούθως: 2

Ο απόλυτος, αληθής και μαθηματικός χρόνος, από μόνος του, και από τη ϕύση
του, ρέει σταθερά χωρίς να επηρεάζεται από τίποτα εξωτερικό, και διαϕορετικά
ονομάζεται και διάρκεια.

Absolute time, and mathematical time, by itself, and from its own nature,
flows equally without regard to anything external and by another name it is
called duration.

Και αυτός ο ‘ορισμόσ’ δεν είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμος για την ‘πρακτική’

2Βλέπε υποσημείωση 1
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Φυσική. Προκειμένου να καταλήξουμε πάλι σε κάτι απτό ακολουθούμε την ίδια
διαδικασία που ακολουθήσαμε για το χώρο. Δηλαδή, αναζητούμε τα δομικά
στοιχεία του συστήματος χρόνος καθώς και τη δομή του συστήματος αυτού.
Τέτοια στοιχεία πρέπει να υπάρχουν μια και δεχόμαστε ότι ο χρόνος είναι υ-
παρκτός στη Νευτώνεια Φυσική.
Τα δομικά στοιχεία του χρόνου δεχόμαστε ότι είναι σημεία, τα οποία ονομά-
ζουμε χρονικές στιγμές, χωρίς ποιότητα και ποσότητα (όπως και αυτά του
χώρου).
΄Οσον αφορά τη δομή (δηλαδή τη Γεωμετρία) του χρόνου απαιτούμε ότι το
σύνολο των σημείων του χρόνου έχει τη δομή ενός Ευκλείδειου πραγματικού
μονοδιάστατου χώρου.
Μαθηματικά η υπόθεση αυτή σημαίνει ότι:

• Οι χρονικές στιγμές περιγράφονται από έναν πραγματικό αριθμό μόνον

• ΄Ολοι οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις χρονικές στιγμές καλύπτουν πλή-
ρως την ευθεία των πραγματικών αριθμών με τη συνήθη τυποποιημένη
Ευκλείδεια δομή της. Την ευθεία αυτή ονομάζουμε ευθεία του χρό-
νου ή κοσμική ευθεία του χρόνου.
Φυσικά η υπόθεση αυτή σημαίνει ότι προκειμένου να ορίσουμε ένα σύ-
στημα μέτρησης του χρόνου (δηλαδή ένα σύστημα συντεταγμένων στο
‘χώρο του χρόνου’ ) αρκεί να θεωρήσουμε ένα τυχαίο φυσικό σύστημα
παραγωγής ‘χρονικών ενδείξεων’ δηλαδή αριθμών. ΄Ενα τέτοιο σύστη-
μα ονομάζουμε ρολόι. Τέτοια φυσικά συστήματα υπάρχουν άπειρα. Ας
δούμε μερικά από αυτά:

1. Ο ήλιος, του οποίου η μάζα διαρκώς ελαττώνεται. Η τιμή της μάζας
του ήλιου μας παρέχει αριθμούς κατά φυσικό τρόπο και επομένως
μπορεί να θεωρηθεί σαν ρολόι.

2. Η θέση της Γης στην τροχιά της. Το κάθε σημείο της τροχιάς της
Γης χαρακτηρίζεται μονοσήμαντα από έναν αριθμό π.χ. το μήκος
του τόξου από κάποιο δεδομένο σημείο. Οι αριθμοί αυτοί μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν τη συντεταγμένη του χρόνου.
Πράγματι, αυτό γίνεται στην πράξη και έχουμε το λεγόμενο ημε-
ρολογιακό έτος.
Παρόμοιες συντεταγμενοποιήσεις επιτυγχάνουμε με την ημερήσια
περιστροφή της Γης (αστρική ημέρα), με τη μέση τιμή δύο δια-
δοχικών περασμάτων του ήλιου από ένα συγκεκριμένο σημείο της
επιφάνειας της Γης κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους (μέ-
ση ηλιακή ημέρα) κτλ.

3. Η μάζα ενός ραδιενεργού υλικού. Π.χ. η περιεκτικότητα σε C14 μιας
ουσίας χρησιμοποιείται στην Αρχαιολογία για τον προσδιορισμό της



60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΝΕΥΤΩΝΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ

‘ηλικίασ’ διαφόρων αρχαιολογικών ευρημάτων. Ανάλογα, έχουμε
ατομικά ρολόγια που μετρούν χρόνο με μεγάλη ακρίβεια.

4. Τη συντεταγμένη του χρόνου μπορούμε να ορίσουμε και με μηχα-
νικά συστήματα. Τέτοια είναι τα μηχανικά ρολόγια κάθε τύπου και
είδους.

5. Τέλος αναφέρουμε την τεχνολογία των ρολογιών quartz η οποία
στηρίζεται στη φυσική των πιεζοκρυστάλλων.

Από τα παραδείγματα αυτά γίνεται σαφές ότι υπάρχουν ποικίλα φυσικά συ-
στήματα, τα οποία μπορούν να μετρήσουν ‘χρόνο’ και προέρχονται από όλες
σχεδόν τις περιοχές της Φυσικής - από την κίνηση των πλανητών μέχρι την α-
στάθεια του πυρήνα ή την περιοχή της στερεάς κατάστασης. Αυτό φυσικά είναι
κάτι που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο γιατί δείχνει την παγκοσμιότητα
του χρόνου στα πλαίσια της Νευτώνειας Φυσικής.
Εν γένει, όπως αναφέραμε, κάθε φυσικό σύστημα που μας παρέχει συντε-

ταγμένες αριθμούς το ονομάζουμε ‘ρολόι’. Με τον ορισμό αυτό, ‘ρολόι’ είναι
ένα ρολόι χεριού, ‘ρολόι’ είναι και η θέση του ήλιου στην εκλειπτική, ‘ρολόι’
είναι και η περιεκτικότητα σε C14 ενός υλικού.
Είναι βασικό να διαχωρίσουμε την έννοια του ρολογιού από την έννοια του

χρόνου. ΄Ετσι:

• Τα ρολόγια δεν έχουν απόλυτο χαρακτήρα και αλληλεπιδρούν με το περι-
βάλλον τους.

• Τα ρολόγια διακρίνονται σε ‘καλά’ και ‘όχι καλά’ ή ‘πολύ άσχημα’ ενώ
ο χρόνος δεν έχει ποιότητα. Τα ‘καλά’ ρολόγια είναι εκείνα που ‘ρέουν
σταθερά’ και δεν επηρεάζονται σημαντικά κατά τη λειτουργία τους (τυπική
διεργασία με την οποία παράγουν αριθμούς) από το περιβάλλον τους.
Συνεπώς, σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ένα ατομικό ρολόι θεωρείται
καλύτερο από ένα μηχανικό ρολόι. Προφανώς όσο ‘καλύτερο’ είναι ένα
ρολόι τόσο πλησιέστερα εκφράζει την έννοια του απόλυτου χρόνου.

Επανερχόμαστε στον ορισμό του χρόνου και συγκεκριμένα στην πρόταση
‘ρέει σταθερά’, η οποία δεν μας απασχόλησε ακόμα.
Η έννοια ‘ρέει’ είναι συνδεδεμένη με την έννοια της κατεύθυνσης. Τούτο

είναι το λεγόμενο ‘βέλοσ’ του χρόνου και έχει την εξής σημασία:
Γεωμετρικά σημαίνει ότι η κοσμική ευθεία του χρόνου έχει μια κατεύθυνση
στο κάθε της σημείο, δηλαδή είναι ‘προσανατολισμένη’ (oriented). Συνεπώς, η
κοσμική ευθεία του χρόνου είναι ένας κατευθυνόμενος άξονας και όχι μια απλή
ευθεία.
Φυσικά σημαίνει ότι στη Νευτώνεια Φυσική τα φυσικά συστήματα ‘γερνούν’

ομοιόμορφα και μη αντιστρεπτά, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από την επιλογή
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τους, μια και ο χρόνος επηρεάζει τα πάντα και δεν επηρεάζεται από τίποτε.
Επιπλέον ο ρυθμός με τον οποίο ‘γερνούν’ όλα τα συστήματα είναι ο ίδιος, ‘πα-
γκόσμιοσ’. Συνεπώς, υπάρχει το παρελθόν και το μέλλον τα οποία είναι σαφώς
διαχωρισμένα αλλά κοινά και ταυτόσημα για κάθε φυσικό σύστημα και για όλο
το σύμπαν. Η απαίτηση της ροής του χρόνου περιορίζει τα ρολόγια που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τη συντεταγμενοποίηση του χρόνου της Νευτώνειας
Φυσικής. Τούτο γιατί σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε οι συντεταγμένες που
παρέχουν τα ρολόγια πρέπει επιπλέον να μεταβάλλονται μονοσήμαντα και διαρ-
κώς κατά τη λειτουργία τους.
Εξετάζουμε τώρα την έννοια ‘σταθερά’.
Γεωμετρικά σημαίνει ότι η κατεύθυνση στην ευθεία του χρόνου είναι στα-

θερή, δηλαδή, ανεξάρτητη από το σημείο που αναφέρεται. Με την υπόθεση
αυτή η κοσμική ευθεία του χρόνου ταυτοποιείται απόλυτα (naturally) με την
ευθεία των πραγματικών αριθμών, όπως τη χρησιμοποιούμε συνήθως, με αρχή
τον αριθμό μηδέν (που αντιστοιχεί στο παρόν). Οι θετικοί αριθμοί περιγράφουν
το ‘μέλλον’ και οι αρνητικοί αριθμοί το ‘παρελθόν’. Παρατηρούμε ότι οι έννοιες
παρελθόν και μέλλον είναι σχετικές ως προς το παρόν, το οποίο επιλέγεται
αυθαίρετα.
Φυσικά σημαίνει ότι τα ρολόγια που θα χρησιμοποιήσουμε για τη μέτρηση

του Νευτώνειου χρόνου πρέπει να μην επηρεάζονται από το περιβάλλον τους και
επί πλέον να λειτουργούν έτσι ώστε να παράγουν αριθμούς με αύξουσα σειρά
και με σταθερό ρυθμό. Ο ρυθμός αυτός έχει να κάνει με την δομή του ρολογιού
και όχι με το ‘χρονικό ρυθμό’, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του
ρολογιού. Π.χ. για ένα ρολόι ‘μάζασ’ θα πρέπει το dm

dt
να είναι σταθερό μεταξύ

δύο ενδείξεων αλλά η τιμή της σταθεράς αυτής δεν είναι προκαθορισμένη.
Προφανώς τέτοια ρολόγια δεν υπάρχουν στη Φύση μια και κανένα φυσικό

σύστημα δεν είναι (πρακτικά) ενεργειακά κλειστό. Συνεπώς η παραδοχή αυτή
για τη μέτρηση του Νευτώνειου χρόνου μας μεταφέρει στο όριο του ‘ιδανικού
ρολογιού’. Το ρόλοι αυτό είναι ανεξάρτητο από τα πάντα, ανεπηρέαστο και
απόλυτα ισόχρονο, πάνω από όλα δε, υποθετικό. Το ρολόι αυτό είναι ο παγκό-
σμιος και απόλυτος ρυθμιστής, και αποτελεί με άλλα λόγια τη θεϊκή έκφραση
στη Νευτώνεια Φυσική. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι δεν έχει (πα-
γκόσμια) αρχή, αλλά μόνον (παγκόσμιο) ρυθμό. Επίσης είναι το ίδιο για όλα τα
φαινόμενα και για κάθε σημείο του χώρου (‘πανταχού παρών’). Το ρολόι αυτό
είναι απόλυτο και αποτελεί το ρολόι της Νευτώνειας Φυσικής. (Σημείωση: το
‘ρολόι’ του Αριστοτέλη είχε και παγκόσμια αρχή, δηλαδή ήταν ‘κοσμογονικό’
και όχι ‘κοσμολογικό’ όπως του Νεύτωνα).
΄Οπως θα δούμε, η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας, καταργεί την έν-

νοια του Νευτώνειου χρόνου καταργώντας τη μοναδικότητα αυτού του ρολο-
γιού μέσω της έννοιας του συγχρονισμού, η οποία απαιτεί τουλάχιστον δύο
διαφορετικά ρολόγια – δηλαδή παρατηρητές – για να λειτουργήσει. Στη θεωρία
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αυτή δεν υπάρχει ούτε (παγκόσμια) ‘αρχή’, ούτε (παγκόσμιος) ‘ρυθμόσ’ αλλά οι
έννοιες αυτές είναι έννοιες απόλυτες μόνο για τον κάθε ένα (σχετικιστικό) πα-
ρατηρητή. Φυσικά και η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας εισάγει ‘παγκόσμιες
ποσότητεσ’ με απόλυτο χαρακτήρα σε άλλο όμως επίπεδο. Στην ανθρώπινη
διανόηση το απόλυτο είναι πάντοτε αναγκαίο για τον ορισμό του σχετικού.

3.3 Νευτώνειοι Αδρανειακοί Παρατηρητές

΄Οπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο 2 η ‘πραγματικότητα’ μιας θεωρίας της Φυσικής
καθορίζεται από δύο θεμελιακές Αρχές:

1. Τη διαδικασία της παρατήρησης των φυσικών μεγεθών από τους παρατη-
ρητές ρομπότ της θεωρίας και

2. Τη ‘φυσική ερμηνεία’ των αποτελεσμάτων της μέτρησης όπως αυτή εκ-
φράζεται από την Αρχή της Σχετικότητας της θεωρίας.

Στη Νευτώνεια Φυσική οι αρχές αυτές είναι αυτονόητες και τούτο γιατί η
Νευτώνεια Φυσική έχει άμεση σχέση με την αισθητηριακή μας αντίληψη (πρω-
τογενή αισθητήρια) για το χώρο, το χρόνο και την κίνηση. Για παράδειγμα
κανείς δε θα αμφισβητούσε ότι το διάνυσμα θέσης ή η ταχύτητα ενός υλικού
σημείου οφείλουν να είναι Νευτώνεια φυσικά μεγέθη. Στην Θεωρία της Ειδικής
Σχετικότητας όμως, όπου δεν έχουμε άμεση αισθητηριακή αντίληψη της ‘πραγ-
ματικότητασ’ (δευτερογενή αισθητήρια), δεν είναι πλέον δυνατό να εργασθούμε
παρά μόνο με αυστηρά καθορισμένα φυσικά μεγέθη μέσω συγκεκριμένων διαδι-
κασιών. ΄Οπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 κάθε φυσική μέτρηση προκειμένου
να πραγματοποιηθεί απαιτεί ‘μέσα’ και ‘οδηγίεσ’. Η κάθε θεωρία έχει τα δικά
της ‘μέσα’ και ‘οδηγίεσ’ και με αυτά διαφοροποιείται η μελέτη της κίνησης από
τη μία στην άλλη. Ας εξετάσουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Στη Νευτώνεια Φυσική ο παρατηρητής εξοπλίζεται με τα ακόλουθα τρία

μετρητικά συστήματα:

1. Μία ιδανική ράβδο (δηλαδή ένα μονοδιάστατο στερεό σώμα), του ο-
ποίου το Ευκλείδειο μήκος θεωρείται σταθερό, ανεξάρτητο της κίνησης
της ράβδου κατά τη διαδικασία της μέτρησης και ίσο προς τη μονάδα

2. ΄Ενα Νευτώνειο όπλο καθορισμού διευθύνσεων, μια συσκευή η ο-
ποία εκτοξεύει ελαστικά βλήματα που έχουν ταχύτητα μικρότερη από c.
Το όπλο αυτό είναι κατάλληλα στερεωμένο σε μια κατασκευή, η οποία
επιτρέπει την ανάγνωση της διεύθυνσης σκόπευσης του όπλου σε κάθε
περίπτωση.
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3. ΄Ενα ιδανικό αντίγραϕο του απόλυτου ρολογιού, το οποίο κά-
ποτε έχει μηδενισθεί.

Στη Νευτώνεια Φυσική υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ
της μέτρησης του μήκους και της μέτρησης του χρόνου γιατί η μοναδιαία ρά-
βδος μέτρησης, το Νευτώνειο όπλο καθώς και το απόλυτο ρολόι θεωρούνται
ιδανικά, δηλαδή απόλυτα και κλειστά το καθένα ως προς τις αλληλεπιδράσεις
με οτιδήποτε άλλο 3

Ο παρατηρητής χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του προκειμένου να εκτελέσει
δύο λειτουργίες:

• Να πιστοποιήσει ότι είναι ένας Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατηρητής

• Εάν είναι ένας Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατηρητής να μετρήσει το διά-
νυσμα θέσης ενός σημείου στο φυσικό του χώρο και να το χαρακτηρίσει
με μια χρονική συντεταγμένη.

Παρατηρούμε ότι η Νευτώνεια Φυσική απαιτεί μια ειδική κατηγορία παρατη-
ρητών (τους Νευτώνειους Αδρανειακούς Παρατηρητές) η δε πραγματικότητα
που δημιουργεί (δηλαδή το σύνολο των Νευτώνειων φυσικών μεγεθών) αναφέ-
ρεται ως προς αυτούς τους παρατηρητές μόνον. Οι λειτουργίες αυτές γίνονται
με τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης του Νευτώνειου εξοπλισμού.

3.3.1 Καθορισμός Νευτώνειων Αδρανειακών Πα-
ρατηρητών

Προκειμένου ένας Νευτώνειος Παρατηρητής Ο να ελέγξει εάν είναι Νευτώνειος
Αδρανειακός Παρατηρητής εφαρμόζει την ακόλουθη διαδικασία.
Σε κάποιο γειτονικό σημείο Ρ στο χώρο του τοποθετεί μεταλλική λεία πλάκα

και εκτοξεύει με το Νευτώνειο όπλο του προς την πλάκα ένα ελαστικό βλήμα.
΄Εστω ότι το βλήμα χτυπά την πλάκα και ανακλάται ελαστικά. Υπάρχουν δύο
περιπτώσεις. Η διεύθυνση ανάκλασης να συμπίπτει με τη διεύθυνση πρόσπτω-
σης (δηλαδή το βλήμα να επιστρέφει στην κάνη του Νευτώνειου όπλου) η όχι.
Εάν συμβαίνει η πρώτη περίπτωση τότε η διεύθυνση που καθορίζει η κάνη του

3Αυτή η αντίληψη της μονάδας του μήκους εκϕράζεται στην πράξη από την κατασκευή
και ϕύλαξη μιας πρότυπης μονάδας μήκους, στο ΄Ιδρυμα Προτύπων και Σταθμών στο Παρίσι.
Σήμερα το πρότυπο (standard) μέτρο και η πρότυπη χρονική διάρκεια (second) καθορίζονται
με ατομικά και όχι με μακροσκοπικά ϕυσικά συστήματα. Συγκεκριμένα, η διεθνής μονάδα
μήκους 1 μέτρο ορίζεται ως 1650763.73 μήκη κύματος της ερυθράς γραμμής του ϕάσματος
του Kr86 και η διεθνής μονάδα χρόνου 1 second ως 9192631770 περίοδοι της μικροκυμα-
τικής μετάβασης μεταξύ των δύο υπέρλεπτων γραμμών (superfine levels) της θεμελιώδους
κατάστασης (ground state) του ισοτόπου του καισίου.
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όπλου λέμε ότι είναι μια στιγμιαία αδρανειακή διεύθυνση. Εάν συμβαί-
νει η δεύτερη περίπτωση τότε ο παρατηρητής δεν είναι Νευτώνειος Αδρανειακός
Παρατηρητής.
΄Εστω ότι ο παρατηρητής βρίσκει μια στιγμιαία αδρανειακή διεύθυνση. Στα-

θεροποιεί ένα δείκτη διευθύνσεων σε αυτήν τη διεύθυνση και επαναλαμβάνο-
ντας την ίδια διαδικασία έστω ότι καταλήγει να καθορίσει τρεις ανεξάρτητες
στιγμιαίες αδρανειακές διευθύνσεις στο χώρο. Εάν οι διευθύνσεις αυτές παρα-
μένουν τέτοιες για κάποιο χρονικό διάστημα τότε ονομάζονται αδρανειακές
διευθύνσεις του παρατηρητή Ο για αυτό το χρονικό διάστημα, ο δε παρατη-
ρητής ονομάζεται Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατηρητής. Κινήσεις
οι οποίες ορίζουν (Νευτώνειες) αδρανειακές διευθύνσεις στο χώρο ονομάζονται
αδρανειακές κινήσεις.
Προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

• Γιατί υπάρχουν κατά μέγιστο μόνον τρεις ανεξάρτητες αδρανειακές διευ-
θύνσεις που μπορεί να εντοπίσει ένας Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατη-
ρητής;

• Υπάρχουν Νευτώνειες αδρανειακές διευθύνσεις και κατ΄ επέκταση Νευ-
τώνειοι Αδρανειακοί Παρατηρητές;

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά δίνεται από τα ακόλουθα αξιώματα:

Αξίωμα της διάστασης του χώρου

Ο χώρος έχει τρεις διαστάσεις.

1ος Νόμος του Νεύτωνα

Υπάρχουν Νευτώνειοι Αδρανειακοί Παρατηρητές ή, ισοδύναμα,
υπάρχουν αδρανειακές διευθύνσεις στο χώρο.

Οι απαιτήσεις αυτές καθορίζουν τους Νευτώνειους Αδρανειακούς Παρατη-
ρητές από φυσική άποψη, δηλαδή από άποψη φυσικών διεργασιών. Προκειμένου
οι Νευτώνειοι Αδρανειακοί Παρατηρητές να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη της
κίνησης είναι απαραίτητο να καθοριστούν και γεωμετρικά. Ο γεωμετρικός χα-
ρακτηρισμός του Νευτώνειου Αδρανειακού Παρατηρητή προφανώς δε μπορεί
να γίνει με ράβδους, όπλα και ρολόγια αλλά με άλλα ‘γεωμετρικά’ αντικείμε-
να. Ορίζουμε τους Νευτώνειους Αδρανειακούς Παρατηρητές γεωμετρικά με τις
ακόλουθες απαιτήσεις/χαρακτηριστικά:

1. Οι τροχιές τους στον Ευκλείδειο τρισδιάστατο χώρο της Νευτώνειας Φυ-
σικής είναι ευθείες επί των οποίων κινούνται ισοταχώς.
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2. Τα συστήματα συντεταγμένων που χρησιμοποιούν είναι τα Ευκλείδεια
Καρτεσιανά Συστήματα Συντεταγμένων (ΕΚΣ). Επομένως οι αριθμοί
που προκύπτουν από τη διαδικασία της μέτρησης ενός Νευτώνειου φυ-
σικού μεγέθους από τους Νευτώνειους Αδρανειακούς Παρατηρητές απο-
τελούν τις συνιστώσες του αντίστοιχου μαθηματικού μεγέθους (Νευτώ-
νειου τανυστή) σε ένα ΕΚΣ.

3.3.2 Μέτρηση του διανύσματος θέσης

Το βασικό μέγεθος που μετρά κάθε φυσική θεωρία κίνησης είναι η στιγμιαί-
α θέση στο φυσικό χώρο, η οποία περιγράφεται με το διάνυσμα θέσης στο
γεωμετρικό χώρο που εξελίσσεται η μελέτη των φυσικών φαινομένων της θεω-
ρίας. Στη Νευτώνεια Φυσική ο χώρος αυτός είναι ο Ευκλείδειος χώρος τριών
διαστάσεων συνεπώς το διάνυσμα θέσης είναι το γνωστό διάνυσμα r(t). Η
διαδικασία της Νευτώνειας παρατήρησης της στιγμιαίας θέσης ορίζεται μόνον
για Νευτώνειους Αδρανειακούς Παρατηρητές και είναι η ακόλουθη.
΄Εστω Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατηρητής, ο οποίος επιθυμεί να καθο-

ρίσει το διάνυσμα θέσης ενός σημείου P , το οποίο είναι σταθερό στο φυσικό
του χώρο. Ο παρατηρητής ‘σημαδεύει’ το σημείο P και εκτοξεύει με το Νευτώ-
νειο όπλο του ένα βλήμα. Το υλικό σημείο-βλήμα κινείται με αδρανειακή κίνηση
(γιατί ο παρατηρητής είναι ένας Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατηρητής). Υ-
πάρχουν δύο ενδεχόμενα: είτε το βλήμα κτυπά και ανακλάται στο P είτε όχι.
Εάν ικανοποιείται η πρώτη περίπτωση τότε ο παρατηρητής ορίζει ότι η διεύθυν-
ση της κάνης του όπλου του δίνει τη διεύθυνση του διανύσματος θέσης του P
στον Ευκλείδειο χώρο. Προκειμένου να μετρήσει το μέτρο του διανύσματος
θέσης προεκτείνει την Ευκλείδεια ευθεία (συντομοτέρα) μεταξύ της αρχής του
συστήματος συντεταγμένων του παρατηρητή και του σημείου P . Κατόπιν με τη
βοήθεια της μοναδιαίας ράβδου μέτρησης, την οποία μεταφέρει παράλληλα κατά
τη διεύθυνσή της ευθείας αυτής και με οποιοδήποτε κινητικό τρόπο, μετρά το
μήκος του διανύσματος θέσης με τη γνωστή γεωμετρική μέθοδο της υπέρθεσης
της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Το αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι
το μήκος του διανύσματος θέσης του σημείου P .
Απομένει η μέτρηση της χρονικής συντεταγμένης. Στη Νευτώνεια Φυσική

δεχόμαστε ότι η μέτρηση του χρόνου γίνεται με απλή ανάγνωση της ένδειξης
του ιδανικού ρολογιού κατά τη χρονική στιγμή της ολοκλήρωσης της μέτρησης
του διανύσματος θέσης. Λόγω της υπόθεσης του απόλυτου χώρου και του από-
λυτου χρόνου, η διαδικασία μέτρησης μηκών είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία
μέτρησης των χρόνων. Παρατηρούμε ότι ο Νευτώνειος χρόνος μετράται παθη-
τικά από το ρολόι χωρίς την οποιαδήποτε λειτουργία του παρατηρητή εκτός από
την ανάγνωση της ένδειξης.
Η Νευτώνεια παρατήρηση του διανύσματος θέσης για μη Νευτώνειους Αδρα-
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νειακούς Παρατηρητές δεν ορίζεται απ΄ ευθείας αλλά με γενίκευση της έννοιας
του Νευτώνειου Αδρανειακού Παρατηρητή στην έννοια του Τοπικά Νευτώ-
νειου Αδρανειακού Παρατηρητή ως ακολούθως.
Στο κάθε σημείο της τροχιάς ενός μη Νευτώνειου Αδρανειακού Παρατη-

ρητή (η οποία από ορισμό δεν είναι ευθεία εκτός της τετριμμένης περίπτωσης
της μονοδιάστατης κίνησης) φέρουμε την εφαπτομένη και θεωρούμε το Νευτώ-
νειο Αδρανειακό Παρατηρητή του οποίου η τροχιά (ευθεία) συμπίπτει με την
εφαπτομένη. Αυτόν τον Νευτώνειο Αδρανειακό Παρατηρητή ονομάζουμε Το-
πικά Αδρανειακό Νευτώνειο Παρατηρητή στο σημείο της τροχιάς
που εφαρμόζεται η εφαπτομένη. Με τη διαδικασία αυτή ένας μη Νευτώνειος
Αδρανειακός Παρατηρητής ισοδυναμεί με μια συνεχή ακολουθία Νευτώνειων
Αδρανειακών Παρατηρητών.
Οι μη Νευτώνειοι Αδρανειακοί Παρατηρητές ονομάζονται επιταχυνόμε-

νοι (Νευτώνειοι) Παρατηρητές. Κατά κανόνα οι κινήσεις που μελετάμε
είναι μη αδρανειακές γι΄ αυτό και η σημασία των Τοπικά Νευτώνειων Αδρανεια-
κών Παρατηρητών είναι θεμελιακή στην περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας.
Στα επόμενα για ευκολία θα αναφέρουμε ένα Νευτώνειο Αδρανειακό Παρατη-

ρητή με τη συντομογραφία ΝΑΠ και ένα Τοπικά Νευτώνειο Παρατηρητή με
τη συντομογραφία ΤΝΑΠ.

3.4 Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου

Με βάση τη διαδικασία μέτρησης της θέσης που καθορίστηκε στα προηγούμενα
ο κάθε ΝΑΠ χαρακτηρίζει ένα διάνυσμα θέσης με τις συντεταγμένες του ως
προς το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιεί. ΄Οπως όμως έχει αναφερθεί
στο Κεφάλαιο 2 οι μετρήσεις ενός ΝΑΠ δεν έχουν καμία ‘φυσική’ σημασία
εάν δεν επαληθεύονται με τις αντίστοιχες μετρήσεις κάποιου άλλου ΝΑΠ. Μια
τέτοια επαλήθευση είναι αναγκαία προκειμένου το μετρούμενο μέγεθος να έχει
‘αντικειμενικό’ χαρακτήρα (δηλαδή ανεξάρτητο από τον παρατηρητή). Σύμφωνα
με τα όσα αναφέραμε στο Κεφάλαιο 2 αυτό γίνεται με μια Αρχή Σχετικότητας,
η οποία θα καθορίσει:

• ΄Ενα εσωτερικό κώδικα επικοινωνίας ( = μετασχηματισμό μετρήσεων /
εικόνων) μεταξύ των Νευτώνειων Αδρανειακών Παρατηρητών βάση του
οποίου θα αναγνωρίζονται τα Νευτώνεια Φυσικά μεγέθη.

• Τι είδους γεωμετρικά αντικείμενα θα χρησιμοποιηθούν από τον κάθε Νευ-
τώνειο Αδρανειακό Παρατηρητή για τη μαθηματική περιγραφή των εικό-
νων ενός δεδομένου Νευτώνειου Φυσικού Μεγέθους.

Την Αρχή της Σχετικότητας στη Νευτώνεια Φυσική ονομάζουμε Αρχή
της Σχετικότητας του Γαλιλαίου και την περιγράφουμε με το ακόλου-



3.4. ΑΡΧ�Η ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚ�ΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑ�ΙΟΥ 67

θο διάγραμμα (Σχήμα 3.2), το οποίο αποτελεί ειδική περίπτωση του γενικού
διαγράμματος του Σχήματος 2.2.
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Σχήμα 3.2: Διάγραμμα Αρχής Σχετικότητας Γαλιλαίου

Η Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου υπαγορεύεται απ΄ ευθείας από τις
διαδικασίες για τη συντεταγμενοποίηση της κίνησης στο χώρο και στο χρόνο
όπως αυτή επιβεβαιώνεται/υποδηλώνεται από την άμεση αισθητηριακή εμπειρία
μας. Με αυτήν την άποψη η Κλασσική Φυσική είναι απ΄ ευθείας απόρροια της
άμεσης αισθητηριακής αντίληψής μας για το χώρο, το χρόνο και την κίνηση.

Η Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου είναι διαφορετικής υφής από τη
διαδικασία της απ΄ ευθείας παρατήρησης, γιατί συσχετίζει παρατηρητή με παρα-
τηρητή και όχι παρατηρητή με παρατηρούμενο φυσικό μέγεθος. Γι΄ αυτό και το
βέλος που την παριστά έχει διπλή κατεύθυνση (ανταλλαγή πληροφορίας). Τέ-
λος παρατηρούμε ότι το τρίγωνο που σχηματίζουν αυτά τα βέλη είναι κλειστό,
που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν Νευτώνεια φυσικά μεγέθη, τα οποία μπορεί να
παρατηρήσει ένας παρατηρητής χωρίς να μπορεί να τα παρατηρήσει ο οποιοσδή-
ποτε άλλος.

Επιπλέον το τρίγωνο είναι και μεταθετικό, που σημαίνει ότι προκειμένου να
περιγραφεί η κίνηση ενός υλικού σημείου αρκεί να το παρατηρήσει μόνον ένας
ΝΑΠ. Από αυτόν μπορούν να το ‘μάθουν’ όλοι οι υπόλοιποι ΝΑΠ χωρίς να
επαναλάβουν τις μετρήσεις αλλά επικοινωνώντας μαζί του με τον κατάλληλο
μετασχηματισμό Γαλιλαίου.
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3.5 Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου για το χώ-
ρο και το χρόνο - Νευτώνεια Φυσικά
Μεγέθη

Ο μετασχηματισμός των μετρήσεων που ορίζει η Αρχή της Σχετικότητας μιας
θεωρίας της Φυσικής, είναι μαθηματικά μια καλά ορισμένη διαδικασία εάν οδηγεί
σε ένα σύνολο καλώς οριζομένων μετασχηματισμών οι οποίοι:

• Αποτελούν ομάδα και

• Συσχετίζουν κατά μονοσήμαντο τρόπο τα δεδομένα δύο παρατηρητών της
θεωρίας μόνο με τη σχετική τους ταχύτητα.

Η Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου οδηγεί στους μετασχηματισμούς
του Γαλιλαίου, οι οποίοι αποτελούν τα στοιχεία της ομάδας του Γαλιλαίου και
είναι η ομάδα μετασχηματισμών των μετρήσεων των Νευτώνειων Αδρανειακών
Παρατηρητών.
Προκειμένου η Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου να εκφρασθεί ποσοτι-

κά απαιτείται ο ορισμός ενός ελάχιστου αριθμού Νευτώνειων φυσικών μεγεθών
πάνω στα οποία θα κτισθούν τα υπόλοιπα. Ο χώρος και ο χρόνος είναι τα θε-
μελιώδη Νευτώνεια φυσικά μεγέθη καθώς αποτελούν το υπόστρωμα πάνω στο
οποίο αναπτύσσονται και μελετώνται οι διάφορες κινήσεις. Η πρώτη απαίτηση
/ ορισμός της Αρχής της Σχετικότητας του Γαλιλαίου είναι:

Αρχή του Συναλλοιώτου του Γαλιλαίου: Μέρος Ι

Για τους ΝΑΠ το διάνυσμα θέσης και η χρονική συντεταγμένη είναι
Νευτώνεια ϕυσικά μεγέθη.

Πιο συγκεκριμένα, έστω ΝΑΠ O1 ο οποίος ορίζει συντεταγμένες σε όλο
το χώρο με το ΕΚΣ (Ευκλείδειο Καρτεσιανό Σύστημα) του K1. Επίσης έστω
άλλος ΝΑΠ O2 ο οποίος καθορίζει ανάλογα συντεταγμένες στο χώρο με το
ΕΚΣ του K2. Η Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου βεβαιώνει ότι υπάρχει
ένας κώδικας μετασχηματισμού των μετρήσεων μεταξύ των ΝΑΠ, ο οποίος συ-
σχετίζει τις δύο συντεταγμενοποιήσεις του χώρου. Ο μετασχηματισμός αυτός
απαιτούμε να είναι ένας γραμμικός μετασχηματισμός συντεταγμένων μεταξύ των
K1 και K2, ο οποίος θα καθορίζεται μονοσήμαντα από τη σχετική ταχύτητα των
K1, K2.
Προκειμένου να βρούμε την αναλυτική έκφραση των μετασχηματισμών αυ-

τών θεωρούμε δύο σημεία Α, Β του Ευκλείδειου χώρου, τα οποία ορίζουν τα
άκρα μιας ράβδου (μοναδιαίας από ορισμό). ΄Εστω rA, rB και r′A, r

′
B τα διανύ-

σματα θέσης των σημείων Α, Β ως προς τα K1, K2 αντίστοιχα. Η Αρχή της
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Σχετικότητας του Γαλιλαίου ορίζει την ανταλλαγή των μετρήσεων των ΝΑΠ
με τις απαιτήσεις:

Αρχή της Επικοινωνίας του Γαλιλαίου

α) Η Ευκλείδεια απόσταση των σημείων Α και Β είναι ένα αναλλοί-
ωτο.
β) Ο χρόνος της παρατήρησης για το κάθε σημείο είναι ο ίδιος
(αναλλοίωτο) για το K1 και το K2.

Μαθηματικά οι απαιτήσεις αυτές γράφονται:

(AB) = (AB)′, t = t′

ή

(rA − rB)
2 = (r′A − r′B)

2 (3.1)

t = t′. (3.2)

Η εξίσωση (3.1) είναι η εξίσωση της Ευκλείδειας ισομετρίας, την οποία μελε-
τήσαμε στο εδάφιο 1.5. ΄Αρα οι μετασχηματισμοί του Γαλιλαίου είναι η ομάδα
SO(3) των Ευκλείδειων Ορθογώνιων μετασχηματισμών (ΕΟΜ) οι οποίοι για
γενικές πλαγιογώνιες βάσεις K1, K2 περιγράφονται με την εξίσωση

At[g]K1A = [g]K2 (3.3)

και για ΕΚΣ:
AtA = I3 (3.4)

όπου I3 είναι ο 3× 3 μοναδιαίος πίνακας δµν .
Κάτω από τους μετασχηματισμούς Γαλιλαίου το διάνυσμα θέσης μετασχη-

ματίζεται σύμφωνα με την εξίσωση:

r′ = Ar+O′O (3.5)

Στη σχέση αυτή r είναι η θέση ενός υλικού σημείου όπως τη ‘μετρά’ ο ΝΑΠ
O, r′ είναι η θέση του ίδιου υλικού σημείου όπως τη ‘μετρά’ ο ΝΑΠ O′ και
A είναι ο μετασχηματισμός του Γαλιλαίου, ο οποίος συνδέει τους παρατηρητές
O,O′. ΄Ενα διάνυσμα του E3 αντιστοιχεί σε ένα Νευτώνειο φυσικό μέγεθος εάν
και μόνον εάν κάτω από τους μετασχηματισμούς Γαλιλαίου μετασχηματίζεται
σύμφωνα με την (3.5).
Απομένει η εξίσωση μετασχηματισμού (3.2) του χρόνου, η οποία σημαίνει ότι

ο χρόνος είναι ένα αναλλοίωτο, δηλαδή ο ίδιος για όλους τους ΝΑΠ (παγκόσμιος
και απόλυτος,) και μετράται από τα ρολόγια όπως αναφέραμε.
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3.6 Νευτώνεια Φυσικά Μεγέθη. Η Αρχή
του Συναλλοιώτου

Η Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου ορίζει τα Νευτώνεια φυσικά μεγέθη
διάνυσμα θέσης και (απόλυτος) χρόνος. ΄Ομως προκειμένου να αναπτυχθεί η
Νευτώνεια Φυσική απαιτούνται πολλά φυσικά μεγέθη. Συνεπώς χρειάζεται μία
αρχή γενίκευσης, η οποία θα επιτρέπει να οριστούν επιπλέον Νευτώνεια φυσικά
μεγέθη, πέρα από το (Νευτώνειο) διάνυσμα θέσης και το (Νευτώνειο) χρόνο.
Η Αρχή αυτή είναι η Αρχή του Συναλλοίωτου, της οποίας η γενική μορφή ανα-
πτύχθηκε στο Εδάφιο 2.6.2 του Κεφαλαίου 2.

Αρχή του συναλλοίωτου του Γαλιλαίου: Μέρος ΙΙ

Τα Νευτώνεια ϕυσικά μεγέθη περιγράϕονται με Ευκλείδειους τα-
νυστές.

Συγκεκριμένα τα Νευτώνεια φυσικά μεγέθη έχουν 3n, n = 0, 1, 2, . . . το πλήθος
συνιστώσες οι οποίες κάτω από μετασχηματισμούς Γαλιλαίου μετασχηματίζο-
νται ως εξής:

T µ1′µ2′µ3′ ··· = Aµ1′
µ1
Aµ2′

µ2
Aµ3′

µ3
· · ·T µ1µ2µ3··· (3.6)

όπου T µ1′µ2′µ3′ ···, T µ1µ2µ3··· είναι οι συνιστώσες του φυσικού μεγέθους T που
μετρούν οι Νευτώνειοι Αδρανειακοί Παρατηρητές O′ και O αντίστοιχα και Aµi′

µi

(i, i′ = 1, 2, 3) είναι ο Ευκλείδειος ορθογώνιος πίνακας μετασχηματισμού μεταξύ
των O′, O όπως ορίζεται από το μετασχηματισμό του διανύσματος θέσησ(!).
Προφανώς για n = 0 οι Νευτώνειοι τανυστές είναι τα Νευτώνεια αναλλοίωτα

και για n = 1 τα Νευτώνεια διανύσματα. Από δεδομένους Νευτώνειους τανυ-
στές ορίζουμε νέους με τους γενικούς κανόνες κατασκευής τανυστών 1.4.1:

Κανόνας Ι: Παραγωγή δυνάμει Νευτώνειων Φυσικών Μεγε-
θών με διαϕόριση
Εάν παραγωγίσουμε ένα Νευτώνειο τανυστή τύπου (r, s) ως προς ένα Νευτώνειο
αναλλοίωτο τότε το νέο μέγεθος που προκύπτει είναι ένας Νευτώνειος τανυστής
ίδιου τύπου (r, s) και μπορεί (δηλαδή είναι δυνατόν, αλλά όχι αναγκαίο) να αντι-
στοιχεί σε ένα νέο Νευτώνειο ϕυσικό μέγεθος.

Κανόνας ΙΙ: Παραγωγή δυνάμει Νευτώνειων Φυσικών Μεγε-
θών με πολλαπλασιασμό
Εάν πολλαπλασιάσουμε ένα Νευτώνειο τανυστή τύπου (r, s) με ένα Νευτώνειο
αναλλοίωτο τότε το νέο μέγεθος που προκύπτει είναι ένας Νευτώνειος τανυ-
στής ίδιου τύπου (r, s) και μπορεί (δηλαδή είναι δυνατόν, αλλά όχι αναγκαίο) να
αντιστοιχεί σε ένα νέο Νευτώνειο ϕυσικό μέγεθος.



3.7. ΝΕΥΤ�ΩΝΕΙΟΣ Ν�ΟΜΟΣ Σ�ΥΝΘΕΣΗΣ ΑΝΥΣΜ�ΑΤΩΝ 71

3.7 Νευτώνειος Νόμος Σύνθεσης Ανυσμά-
των

Η σύνθεση ανυσμάτων είναι μια θεμελιακή λειτουργία στη μελέτη της Νευτώ-
νειας Φυσικής. Δυστυχώς όμως, αντιμετωπίζεται συνήθως κατά περίπτωση
χωρίς να καταδεικνύεται η βαθύτερη γεωμετρική σημασία της.
Ο πιο απλός κανόνας σύνθεσης διανυσμάτων στη Νευτώνεια Φυσική είναι

η σύνθεση ταχυτήτων. Πράγματι ο Νόμος σύνθεσης ταχυτήτων είναι ένα
απλό αλλά θεμελιακό συμπέρασμα της Κινητικής του Νεύτωνα, αποτέλεσε δε
ένα από τα εναρκτήρια σημεία της εισαγωγής της Θεωρίας της Ειδικής Σχετι-
κότητας.
Θεωρούμε σημείο P με άνυσμα θέσης r και r′ ως προς τα ΕΚΣ K και

K ′ των ΝΑΠ O,O′ αντίστοιχα. Η γραμμικότητα του τρισδιάστατου χώρου
συνεπάγεται τη σχέση:

r−OO′ = r′. (3.7)

Η σχέση (3.7) στο αριστερό μέρος περιέχει διανύσματα θέσης r, OO′ που
μετρά ο O και στο δεξί μέλος περιέχει το διάνυσμα r′ που μετρά ο O′. Η
υπόθεση της γραμμικότητας του χώρου σημαίνει ότι οι δύο αυτές ‘διαφορετικέσ’
αντιλήψεις του σημείου P είναι ίδιες.
Εάν παραγωγίσουμε τη σχέση αυτή ως προς το χρόνο t του παρατηρητή Ο

έχουμε:
dr

dt
− dOO′

dt
=
dr′

dt
(3.8)

ή, συναρτήσει των ταχυτήτων:

VP −VOO′ =
dr′

dt
(3.9)

όπου VP ,VOO′ , είναι οι ταχύτητες του P και του O′ αντίστοιχα, όπως τις
μετρά ο παρατηρητής O. Η ποσότητα dr′

dt
στο δεξί μέλος δεν είναι ταχύτητα

που μετρά ο παρατηρητής O′ γιατί ο χρόνος t δεν είναι χρονική συντεταγμένη
του παρατηρητή O′.
΄Εστω t′ ο χρόνος του παρατηρητή O′. Τότε η (3.9) γράφεται:

VP −VOO′ =
dt′

dt
V′

P (3.10)

όπου V′
P είναι η ταχύτητα του P όπως τη μετρά ο παρατηρητής O

′. Αλλά στη
Νευτώνεια Φυσική t′ = t συνεπώς dt′

dt
= 1, οπότε η (3.10) δίνει τον ακόλουθο

νόμο σύνθεσης ταχυτήτων της Νευτώνειας Φυσικής:

VP −VOO′ = V′
P (3.11)
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Αλλά η σχέση (3.11) εκφράζει το μετασχηματισμό Γαλιλαίου του διανύσμα-
τος VP από το ΕΚΣ K του O στο ΕΚΣ K ′ του O′, δηλαδή:

K → K ′

VP → V′
P = VP −VOO′ (3.12)

όπου VOO′ είναι η ταχύτητα του O′ ως προς τον O. Ορμώμενοι από αυτή
την παρατήρηση ορίζουμε τη σύνθεση ενός διανύσματος AP , έστω, το οποίο
παριστά ένα Νευτώνειο διανυσματικό μέγεθος ενός υλικού σημείου P ως προς
τους παρατηρητές O και O′ με τη σχέση:

AP → A′
P = AP −AOO′ (3.13)

όπου AOO′ είναι το αντίστοιχο διανυσματικό κινητικό μέγεθος A του O′ όπως
το μετρά ο O. Ισοδύναμα, εάν Γ(O,O′) είναι ο μετασχηματισμός του Γαλιλαίου
μεταξύ των O,O′ ορίζουμε το νόμο σύνθεσης του κινητικού διανυσματικού
μεγέθους AR με τη σχέση:

A′
R = Γ(O,O′)AR. (3.14)

Για παράδειγμα εάν aR (αντίστοιχα a′
R) είναι η επιτάχυνση του σημείου Ρ

όπως τη μετρά ο παρατηρητής O (αντίστοιχα O′) και AOO′ είναι η επιτάχυνση
του O′ ως προς τον O τότε ισχύει:

a′
P = Γ(O,O′)aR = aR − aOO′ . (3.15)

Κατά συνέπεια ο νόμος σύνθεσης των Νευτώνειων διανυσματικών μεγεθών
σχετίζεται άμεσα με το μετασχηματισμό του Γαλιλαίου και αφορά όλα τα Νευ-
τώνεια διανυσματικά (και τανυστικά γενικότερα) φυσικά μεγέθη. Γι΄ αυτό και η
ανακάλυψη ότι η ταχύτητα του φωτός δεν υπακούει σε αυτόν το νόμο σύνθεσης
είχε ως αποτέλεσμα την αναζήτηση μιας νέας θεωρίας κίνησης, η οποία ήταν η
Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας.

3.8 Νευτώνεια Δυναμική

Η Νευτώνεια Κινητική αφορά τη γεωμετρική μελέτη της τροχιάς ενός υλικού
σημείου στο χώρο, χωρίς να ασχολείται με το υλικό σημείο αυτό καθ΄ αυτό. Γι΄
αυτό και τα Νευτώνεια φυσικά μεγέθη που καθορίζουν το υλικό σημείο είναι
περιορισμένα και συγκεκριμένα η θέση, η ταχύτητα, η επιτάχυνση και μερικά
ακόμα παράγωγα μεγέθη τους.
Η Νευτώνεια Δυναμική είναι το μέρος της Νευτώνειας Μηχανικής που α-

σχολείται με τη μελέτη της κίνησης περιλαμβάνοντας και το υλικό σημείο. Προ-
κειμένου να γίνει αυτό εφικτό πρέπει να ορισθούν νέα Νευτώνεια φυσικά μεγέθη
που καθορίζουν το υλικό σημείο.
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Τα ποιο άμεσα και απλά μεγέθη για ένα υλικό σημείο είναι τα αναλλοίω-
τα. Το πρώτο τέτοιο μέγεθος, στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη, είναι η ‘μάζα
αδράνειασ’ m. Η μάζα αδράνειας είναι το πρώτο αναλλοίωτο μέγεθος της Νευ-
τώνειας Φυσικής που ορίζεται μετά το χρόνο και αποτελεί τον κρίκο σύνδεσης
της Κινητικής με τη Δυναμική. Πως όμως μετράμε τη μάζα; Γιατί δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι τα Νευτώνεια τανυστικά μεγέθη είναι δυνάμει φυσικά μεγέθη
και αποκτούν φυσική σημασία μόνον εάν υπάρχουν διαδικασίες μέτρησής τους.
Η μεθοδολογία μέτρησης της μάζας πραγματοποιείται μέσω ενός παραγώγου
φυσικού μεγέθους, της (γραμμικής) ορμής.
Ορίζουμε για το υλικό σημείο το νέο μέγεθος p = mv, το οποίο ονομά-

ζουμε γραμμική ορμή του υλικού σημείου. Επειδή το v είναι Ευκλείδειο
διάνυσμα το p είναι Ευκλείδειο διάνυσμα, άρα συμβιβαστό με την Αρχή του
Συναλλοίωτου της Νευτώνειας Φυσικής και αποτελεί ένα δυνάμει Νευτώνειο
Φυσικό Μέγεθος. Για το μέγεθος αυτό ορίζουμε ένα νόμο διατήρησης ο οποί-
ος το χαρακτηρίζει (άλλως το μέγεθος είναι τυχαίο και δεν έχει κανένα ιδιαίτερο
γνώρισμα και ενδιαφέρον).

Νόμος Διατήρησης της Γραμμικής Ορμής

΄Ενα Νευτώνειο σύστημα το ονομάζουμε κλειστό σύστημα εάν
όλα τα (Νευτώνεια) υλικά σημεία του κινούνται αδρανειακά. 4 Εάν
pi είναι η ορμή του i–στου σωματίου του συστήματος απαιτούμε να
ισχύει: ∑

pi = σταθερά. (3.16)

Τη σχέση (3.16) ονομάζουμε Νόμο διατήρησης της (γραμμικής)
ορμής του συστήματος των υλικών σημείων. Η λέξη ‘Νόμοσ’ σημαίνει ότι πι-
στεύουμε ότι η (3.16) είναι αληθινή (με την έννοια ότι επιβεβαιώνεται ότι ισχύει
σε κάθε περίπτωση που εφαρμόζεται αλλά δε μπορούμε να την αποδείξουμε
γενικά). Σημειώνουμε ότι ένας ‘Νόμοσ’ ισχύει για τον κάθε ένα παρατηρη-
τή ξεχωριστά και επιπλέον είναι συμβατός με την Αρχή της Σχετικότητας του
Γαλιλαίου.
Η βαθύτερη σημασία του Νόμου διατήρησης της γραμμικής ορμής είναι ότι

θεμελιώνει τη γραμμική ορμή από δυνάμει σε πραγματικό Νευτώνειο Φυσικό
Μέγεθος.
Πράγματι θεωρούμε δύο στερεά σώματα σε ηρεμία συνδεδεμένα με ένα τε-

ταμένο νήμα και έτσι ώστε να απωθούνται από ένα ελατήριο που βρίσκεται σε
ελαστική θλίψη. Τα σώματα ηρεμούν επάνω σε μια λεία επιφάνεια (ένα στρώ-
μα ατμών διοξειδίου του άνθρακα ή πεπιεσμένου αέρα δίνει πρακτικά μία λεία

4Δηλαδή το κάθε υλικό σημείο του συστήματος μπορεί να ταυτιστεί με ένα ΝΑΠ
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επιφάνεια) όταν κόβεται το νήμα και το ελατήριο εκτινάσσει τα σώματα σε α-
ντίθετες διευθύνσεις (μονοδιάστατη κίνηση). Θα υπολογίσουμε τις ταχύτητες
των σωμάτων αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος.
Αριθμούμε τα σώματα του πειράματός μας με τους αριθμούς 1,2 και θεω-

ρούμε την κίνησή τους ως προς δύο Νευτώνειους Αδρανειακούς Παρατηρητές
O και O′, οι οποίοι βρίσκονται σε σχετική κίνηση με ταχύτητα u. Υποθέτουμε
επίσης ότι αρχικά τα σώματα ηρεμούν ως προς τον O. Από το νόμο διατήρησης
της (γραμμικής) ορμής έχουμε διαδοχικά για τον O και τον O′:

m1V1 +m2V2 = 0 (3.17)

−(m′
1 +m′

2)u = m′
1V

′
1 +m′

2V
′
2. (3.18)

Αλλά από το Νευτώνειο νόμο σύνθεσης ταχυτήτων έχουμε:

V′
1 = V1 − u, V′

2 = V2 − u.

Αντικαθιστώντας στην (3.18) προκύπτει:

m′
1V1 +m′

2V2 = 0. (3.19)

Από τις (3.17) και (3.19) βρίσκουμε τη σχέση:

m′
1

m′
2

=
m1

m2

(3.20)

η οποία σημαίνει ότι το μέγεθος m1

m2
είναι ένα Ευκλείδειο αναλλοίωτο. Το

αναλλοίωτο αυτό είναι ο λόγος των αδρανειακών μαζών, τον οποίο μετράμε με
πειράματα κρούσης. Η σχέση (3.20) σημαίνει ότι εάν το σώμα 1 έχει k φορές
τη μάζα του σώματος 2 σε ένα ΕΚΣ τότε έχει k φορές τη μάζα του σώματος
2 σε κάθε ΕΚΣ. Με το ίδιο πείραμα έχουμε και μέτρηση από ένα Νευτώνειο
Αδρανειακό Παρατηρητή της γραμμικής ορμής p ενός υλικού σημείου.
Από τη μάζα και την επιτάχυνση ορίζουμε το νέο Νευτώνειο διάνυσμα (Δυ-

νάμει Νευτώνειο Φυσικό Μέγεθος):

ma.

Ο 2ος νόμος του Νεύτωνα σημαίνει ότι το διάνυσμα αυτό ορίζει το Νευτώνειο
φυσικό μέγεθος δύναμη:

F = ma. (3.21)

΄Ενα λεπτό σημείο, το οποίο για πρώτη φορά έθιξε σοβαρά η Σχετικότητα,
και έχει και ιστορική αξία, είναι ο συναλλοίωτος χαρακτήρας της (3.21). Δηλαδή
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εάν O′ είναι ένας άλλος Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατηρητής τότε απαιτούμε
να ισχύει:

F′ =
dp′

dt
(3.22)

όπου F′,p′ (φυσικά t′ = t) είναι τα μεγέθη F,p εκφρασμένα ως προς τον O′.
Η απαίτηση αυτή είναι ισοδύναμη με το γεγονός ότι όχι μόνον τα Νευτώνεια
φυσικά μεγέθη αλλά και οι δυναμικές εξισώσεις που τα συσχετίζουν είναι συ-
ναλλοίωτες. Η απαίτηση αυτή – η οποία έχει πάλι (κακώς) ονομαστεί Αρχή
του Συναλλοιώτου – έχει θεωρηθεί κατά καιρούς ως τετριμμένη μια και
το δεξί μέλος της (3.21) ορίζει ένα Νευτώνειο φυσικό μέγεθος. Αυτή η άποψη
δεν είναι σωστή γιατί σε αυτό το απλό επίπεδο όλα είναι προφανή. Σε γενικές
περιπτώσεις όμως (θεωρία πεδίου) η Αρχή του Συναλλοιώτου αποκτά ουσια-
στική και πρακτική σημασία. Τονίζουμε ότι τα όσα αναφέρουμε για την (3.21)
ισχύουν για κάθε Νευτώνεια δυναμική εξίσωση οποιαδήποτε Νευτώνεια φυσικά
μεγέθη κι εάν συνδέει (π.χ. ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, δύναμη Lorentz).
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Κεϕάλαιο 4

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4.1 Εισαγωγή

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο αναπτύξαμε τη Νευτώνεια Φυσική από σχετικιστι-
κή άποψη. Αναφερθήκαμε στο βαθύτερο ρόλο της Αρχής της Σχετικότητας
του Γαλιλαίου καθώς και στην έννοια του Νευτώνειου φυσικού μεγέθους. Η
ανάπτυξη των σχετικιστικών εννοιών στα πλαίσια της Νευτώνειας Φυσικής δη-
μιουργεί τις απαραίτητες ‘παραστάσεισ’ προκειμένου να κατανοήσουμε τις έν-
νοιες αυτές στη Θεωρία της Ειδικής (και της Γενικής) Σχετικότητας που είναι
ο φυσιολογικός τους χώρος.
Πώς όμως δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της Θεωρίας

της Ειδικής Σχετικότητας ; Πόσο διήρκεσε η ανάπτυξη της και πότε συνέβη
αυτό; Για πλήρη απάντηση στα ερωτήματα αυτά ο αναγνώστης θα πρέπει να
ανατρέξει σε ειδικά βιβλία με ανάλογο περιεχόμενο. Εδώ απλώς αναφέρουμε
σύντομα μερικά στοιχεία, κυρίως για εννοιολογική πληρότητα και ιστορική σύν-
δεση. Η Νευτώνεια Φυσική ήταν στο αποκορύφωμά της τον περασμένο αιώνα
όταν η μηχανιστική (ντετερμινιστική) αντίληψη του κόσμου ήταν η επικρατού-
σα άποψη στην Επιστήμη. Πράγματι πίστευαν ότι ήταν δυνατόν να προβλεφθεί
πλήρως το παρελθόν και το μέλλον ενός συστήματος (όχι κατ΄ ανάγκη συστή-
ματος Φυσικής π.χ. μια κοινωνία) ή ακόμα και όλου του σύμπαντος, εάν κάποιος
γνώριζε μια χρονική στιγμή την κατάσταση του συστήματος καθώς και την ‘ε-
ξίσωση εξέλιξήσ’ του. Θεωρείτο ότι όλα ήταν προκαθορισμένα, όσον αφορά την
εξέλιξη στο χώρο και στο χρόνο. Αυτή η απόλυτη αντίληψη ήταν σε συμφωνία
με την άποψη του απόλυτου χρόνου και του απόλυτου χώρου, την οποία είχαν

77
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αναπτύξει οι φυσικοί και είχαν καθιερώσει οι φιλόσοφοι όσο και οι κοινωνι-
κές δομές. Ειδικότερα πιστευόταν ότι όλα τα φυσικά φαινόμενα περιγράφονται
πλήρως από Νευτώνεια φυσικά μεγέθη καθώς και από αλληλεπιδράσεις μεταξύ
τέτοιων μεγεθών.
Μετά τα μέσα του περασμένου αιώνα μια σειρά από πειράματα έδειχναν ότι

υπήρχε ένα θεμελιακό φυσικό σύστημα, το οποίο δε μπορούσε να περιγραφεί με
ένα Νευτώνειο φυσικό μέγεθος. ΄Ηταν τα φωτεινά κύματα, για τα οποία τα πει-
ράματα τωνMichelson καιMorley έδειχναν ότι η κινητική την οποία υπακούουν
είναι διαφορετική από την κινητική των Νευτώνειων φυσικών μεγεθών. Συγκε-
κριμένα η ταχύτητα τους στο κενό φαινόταν ότι είχε σταθερό μέτρο ανεξάρτητο
της ταχύτητας του εκπομπού και του δέκτη.
΄Οπως ήταν φυσικό διατυπώθηκαν πολλές απόψεις και μεταβολές της Νευ-

τώνειας Φυσικής με στόχο να ‘ερμηνευτεί’ αυτό το ‘ενοχλητικό’ φαινόμενο της
μη Νευτώνειας συμπεριφοράς. ΄Ομως οι μεταβολές αυτές δεν επιχειρούνταν στο
επίπεδο δομής της θεωρίας (π.χ. Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου, Νευ-
τώνεια φυσικά μεγέθη) αλλά σε επίπεδο μεταβολής των ιδιοτήτων του χώρου.
Εισήγαγαν ένα νέο σύστημα, ένα κοσμικό ρευστό, το οποίο πλήρωνε όλο το
χώρο και το ονόμασαν αιθέρα. Ο αιθέρας δεν είχε συγκεκριμένες ιδιότητες
αλλά μόνον όσες χρειαζόταν προκειμένου να ερμηνευτούν τα μη Νευτώνεια φαι-
νόμενα που είχαν ανακαλυφθεί με κύριο φαινόμενο τη μη Νευτώνεια κινητική
συμπεριφορά του φωτός. ΄Ομως σύντομα ο αιθέρας άρχισε να αποκτά υπερ-
βολικά πολλές και αντιφατικές μεταξύ τους ιδιότητες και όλα να δείχνουν ότι
τα φαινόμενα, τα οποία αφορούσαν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο απλά δεν ήταν
Νευτώνεια φαινόμενα. Δηλαδή δεν ήταν δυνατό να ερμηνευτούν με βάση τα
Νευτώνεια φυσικά μεγέθη και την Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου.
Η βαθιά σκέψη του Poincaré άρχισε να προβληματίζεται σε αυτή, την επα-

ναστατική για την εποχή εκείνη, αντίληψη της ύπαρξης μη Νευτώνειων φυσικών
μεγεθών. ΄Ομως η ξεκάθαρη διατύπωση αυτής της άποψης ήρθε τελικά το 1905
με μια θεμελιακή εργασία του A. Einstein με τίτλο ‘Η Ηλεκτροδυναμική των
Κινουμένων Σωμάτων’ (Annalen der Physik, 17 (1905) ) 1 .
Στα επόμενα αναπτύσσουμε τις έννοιες της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότη-

τας δείχνοντας αρχικά το μη Νευτώνειο χαρακτήρα των φωτεινών φαινομένων.
Κατόπιν διατυπώνουμε την Αρχή της Σχετικότητας του Einstein και ορίζουμε
τα Σχετικιστικά φυσικά μεγέθη της νέας θεωρίας.

1 Μετάϕρασή της εργασίας αυτής στα Αγγλικά υπάρχει στο βιβλίο ‘ The Principle of
Relativity’ των H. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski, H. Weyl, Dover (1952). Στο
ίδιο βιβλίο μπορούν να βρεθούν και άλλες εργασίες, οι οποίες οδήγησαν στη θεμελίωση της
Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας καθώς και μερικά πρώτα συμπεράσματα όπως π.χ. η
γνωστή σχέση E = mc2 καθώς και η εισαγωγή της έννοιας του χωρόχρονου από τον H.
Minkowski.
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4.2 Η Αρχή Σχετικότητας του Γαλιλαίου
και το ϕως

Στη Νευτώνεια Φυσική η Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου είναι απλή
συνεπαγωγή της αντίληψης που έχουμε για την κίνηση από την άμεση αισθη-
τηριακή εμπειρία μας. Γι΄ αυτό η Αρχή αυτή φαίνεται ‘προφανήσ’ στη λύση των
προβλημάτων της προσχετικιστικής Φυσικής και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε
μην τοποθετείται στη βάση της θεωρίας παρά μόνο αφού κάποιος έχει προχω-
ρήσει ήδη σε αυτήν και επιθυμεί να τη διαφοροποιήσει από μιαν άλλη, όπως θα
δείξουμε στη συνέχεια.

Αποτέλεσμα των υποθέσεων της Νευτώνειας Φυσικής για το χώρο και το
χρόνο είναι και ο Νευτώνειος νόμος σύνθεσης ταχυτήτων. Η μεγάλη σημασία
που έχει δοθεί σε αυτό το νόμο είναι ιστορική σύμπτωση γιατί οδήγησε στο
να δειχθεί για πρώτη φορά ότι υπάρχει ασυνέπεια στην Αρχή της Σχετικότη-
τας του Γαλιλαίου με κάποια φυσικά φαινόμενα, ή ισοδύναμα, ότι υπάρχουν μη
Νευτώνεια φυσικά μεγέθη. Συγκεκριμένα, το πείραμα έδειξε ότι το φως δεν
ακολουθεί το Νευτώνειο νόμο σύνθεσης ταχυτήτων και, κατά συνέπεια, δεν
ανήκει στην περιοχή της μελέτης της αντικειμενικότητας της προσχετικιστικής
Φυσικής. Πρακτικά τούτο σημαίνει ότι για τα φωτεινά φαινόμενα δεν έχει νόημα
να μετράμε αποστάσεις με ιδανικές μοναδιαίες ράβδους και ιδανικά ρολόγια και
μετά να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των Νευτώνειων Αδρανειακών Παρατη-
ρητών με βάση την Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου. Κάποιος μπορεί να
διαφωνήσει και να πει ότι έχουμε μια ολόκληρη θεωρία οπτικής με φράγματα,
κάτοπτρα, κ.λ.π. για τα οποία εφαρμόζεται η προσχεκιστική Φυσική. Αυτό εί-
ναι αληθές. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η θεωρία της Νευτώνειας Οπτικής
στηρίζεται σε παρατηρητές και μέσα τα οποία έχουν σχετικές ταχύτητες πολύ
μικρότερες από την ταχύτητα του φωτός, με αποτέλεσμα οι πειραματικές απο-
κλίσεις να είναι πολύ μικρότερες από τα συστηματικά σφάλματα των οργάνων.
Για παρατηρητές όμως με μεγάλες ταχύτητες, π.χ. 0.8 c, τα φωτεινά φαινόμενα
διαφοροποιούνται σαφώς και η Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου πράγματι
δε δίνει αποτελέσματα σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα. Φυσικά τέτοιες
αντιλήψεις δεν προέρχονται από την άμεση αισθητηριακή εμπειρία, λόγω των
μικρών συγκριτικά ταχυτήτων που κινούμαστε, αλλά από μια έμμεση εμπειρία,
η οποία στηρίζεται στα διάφορα τεχνολογικά κατασκευάσματα (συσκευές μέ-
τρησης, επιταχυντές κ.τ.λ.), τα οποία στο Κεφάλαιο 2 ονομάσαμε δευτερογενή
αισθητήρια.

Τέλος, όπως γνωρίζουμε σήμερα, δε διαφοροποιούνται μόνον τα φωτεινά
φαινόμενα σε αυτές τις σχετικές ταχύτητες, αλλά και όλα τα άλλα φυσικά φαι-
νόμενα (π.χ. η μάζα των στοιχειωδών σωματιδίων). Η παρατήρηση αυτής της
συλλογικής μεταβολής της Φυσικής σε μεγάλες ταχύτητες ήταν η μεγάλη συμ-
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βολή του Einstein στη Σχετικότητα, και όχι η ανακάλυψη των μετασχηματισμών
του Lorentz, οι οποίοι άλλωστε ήταν γνωστοί, με άλλο περιεχόμενο βέβαια, από
τον Lorentz και τον Poincaré. Κατά κανόνα μόνον τα ατομικά και τα πυρηνι-
κά φαινόμενα μελετούνται σε αυτές τις ταχύτητες, συνεπώς αυτά τα φαινόμενα
πρέπει να ορίζουν την περιοχή της αντικειμενικότητας που θα περιγράφει η νέα
θεωρία της Φυσικής.

Επειδή τα αισθητήριά μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε τη Νευτώνεια
πραγματικότητα μόνον (πρωτογενή αισθητήρια) απαιτούμε οριακά, δηλαδή για
σχετικές ταχύτητες πολύ μικρότερες του φωτός, τα πειραματικά αποτελέσματα
να ερμηνεύονται (κατά κανόνα) και από την προσχετικιστική Φυσική. Αυτό
αποτελεί μία λογική απαίτηση, η οποία βασίζεται στην άποψη για τη συνέχεια
του πραγματικού χώρου και των φυσικών φαινομένων όσον αφορά την υπόστα-
σή τους. Παραστατικά μπορούμε να δώσουμε για αυτό το όριο το ακόλουθο
σχήμα:  Φυσικήυψηλών

ταχυτήτων

 u≪c−→
[
Νευτώνεια
Φυσική

]
.

Τη νέα Φυσική των παρατηρητών με μεγάλες σχετικές ταχύτητες ονομάζουμε
Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας και την αναπτύσσουμε στα επόμενα.

Πρέπει να τονισθεί ότι η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας δεν εφαρμόζεται
μόνο σε μεγάλες ταχύτητες αλλά υπάρχουν φαινόμενα, π.χ. σχάση πυρήνων,
τα οποία συμβαίνουν σε χαμηλές ταχύτητες. Τα φαινόμενα αυτά έχουν καθαρά
σχετικιστικό χαρακτήρα (δηλαδή είναι αδύνατα στη Νευτώνεια Φυσική). Αυτό
είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι η απλοϊκή άποψη ότι στις μικρές ταχύτητες όλα
τα αποτελέσματα της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας ταυτίζονται πρακτικά
με εκείνα της προσχετικιστικής Φυσικής δεν ευσταθεί. Οι δύο θεωρίες είναι
διακριτές και αυτοδύναμες η δε οριακή τους σχέση δεν αφορά τη δομή τους και
το σύνολό τους εν γένει, αλλά τις αριθμητικές τιμές των διαφόρων κοινών φυ-
σικών μεγεθών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον αυτή η αριθμητική
σύμπτωση των πειραματικών δεδομένων χρησιμοποιείται στον καθορισμό μίας
κατ΄ αντιστοιχία φυσικής ερμηνείας των σχετικιστικών φυσικών μεγεθών με τις
αντίστοιχες Νευτώνειες ποσότητες, για τις οποίες έχουμε άμεση αισθητηριακή
αντίληψη. Με αυτόν τον τρόπο συνδέεται η αντικειμενικότητα της Θεωρίας της
Ειδικής Σχετικότητας με την άμεση αισθητηριακή εμπειρία μας, η οποία, όπως
πολλές φορές έχουμε ήδη αναφέρει, είναι αναγκαστικά Νευτώνεια.

Ας κάνουμε μια πρώτη επαφή με την Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας μέσω
μιας πολύ γνωστής εξίσωσης.
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Παράδειγμα 4.2.1 Ορίστε τη μεταβλητή l = ct και γράψτε τον τελεστή του
D’Alembert:

22 = ∇2 − 1

c2
∂2

∂t2

στη μορϕή:

22 = ∇2 − ∂2

∂l2
. (4.1)

΄Εστω V 4 ένας γραμμικός χώρος τεσσάρων διαστάσεων και έστω (l, x, y, z),
(l′, x′, y′, z′) δύο συστήματα συντεταγμένων στον V 4, τα οποία συνδέονται με
το γραμμικό μετασχηματισμό:

x = ax′ + bl′ , y = y′ , z = z′ , l = bx′ + al′. (4.2)

1. Δείξτε ότι ο τελεστής τουD’Alembert κάτω από αυτόν το μετασχηματισμό
συντεταγμένων μετασχηματίζεται ως:

2′2 = (a2 − b2)22.

2. Θεωρήστε δύο ΝΑΠ O και O′ των οποίων οι άξονες x, y, z και x′, y′, z′

των συστημάτων συντεταγμένων τους είναι παράλληλοι και ο άξονας x′

ολισθαίνει κατά μήκος του άξονα x με ταχύτητα u = ui. Δείξτε ότι ο με-
τασχηματισμός του Γαλιλαίου που ορίζουν οι δύο παρατηρητές προκύπτει
από το γενικό μετασχηματισμό (4.2) εάν a = 1, b = β = u

c
. Συνάγετε

ότι κάτω από μετασχηματισμούς Γαλιλαίου ο τελεστής του D’Alembert
μετασχηματίζεται ως εξής:

2′2 = (1− β2)22 =
1

γ2
22

όπου γ = (1− β2)−1/2. (Τι σημαίνει η περίπτωση β = 0;).
Συνάγετε ότι ο τελεστής του D’ Alembert δεν είναι συναλλοίωτος (δηλαδή
δε διατηρεί τη μορϕή του) κάτω από μετασχηματισμούς Γαλιλαίου.

3. Δείξτε ότι ο τελεστής του D’ Alembert είναι συναλλοίωτος (δηλαδή ισχύει
2′2 = 22) εάν ισχύει η σχέση a2 − b2 = 1. Μία λύση της εξίσωσης

αυτής είναι a = γ, b = βγ, γ = (1− β2)
−1/2

, β ∈ (0, 1). Γράψτε
το μετασχηματισμό συντεταγμένων στο χώρο V 4 από τη γενική σχέση
(4.2) γι αυτή τη λύση. ΄Οπως θα δείξουμε αργότερα ο μετασχηματισμός
αυτός είναι ο μετασχηματισμός προώθησης και αποτελεί ειδική περίπτωση
του μετασχηματισμού Lorentz.
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4. Η κυματική εξίσωση για ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα ϕ είναι 22ϕ = 0.
Δείξτε ότι η κυματική εξίσωση δεν είναι συναλλοίωτη ως προς τους με-
τασχηματισμούς του Γαλιλαίου ενώ είναι συναλλοίωτη ως προς τους με-
τασχηματισμούς Lorentz. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι τα ϕωτεινά
κύματα δεν είναι Νευτώνειες ϕυσικές ποσότητες!

[Υπόδειξη:
∂
∂x′ =

∂x
∂x′

∂
∂x

+ ∂l
∂x′

∂
∂l

= a ∂
∂x

+ b ∂
∂l
κτλ.]

Ο Einstein, προκειμένου να διευκρινίσει το χαρακτήρα των νέων σχετικιστι-
κών εννοιών της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας, κατέφευγε σε απλά και
παραστατικά παραδείγματα. Τα παραδείγματα αυτά, που κύριο χαρακτηριστικό
τους είναι τα λίγα μαθηματικά και η πολύ Φυσική, ονομάστηκαν ‘πειράματα
σκέψης’ (thought experiments, Gedanken experimente) και έχουν
συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση της Σχετικότητας, αλλά και των νεότε-
ρων θεωριών της Φυσικής. ΄Ενα τέτοιο παράδειγμα εκθέτουμε αμέσως παρακά-
τω.

Παράδειγμα 4.2.2 Θεωρήστε υλικό σώμα μάζας Μ, π.χ. ένα κουτί, το ο-
ποίο ηρεμεί ως προς κάποιο Νευτώνειο Αδρανειακό Παρατηρητή Ο. Ξαϕνικά και
χωρίς εξωτερική επίδραση εκπέμπονται από το κουτί δύο ίσες μάζες m σε ορι-
ζόντιες και αντίθετες διευθύνσεις και με την ίδια κατά μέτρο ταχύτητα (Σχήμα
4.1). Υποθέστε ότι ισχύει η διατήρηση της (γραμμικής) ορμής και της ενέρ-
γειας και δείξτε ότι το ϕαινόμενο δεν ερμηνεύεται διαϕορετικά παρά μόνον εάν
δεχθείτε:
α) τη σχέση E = mc2 και
β) ότι η μάζα κατά τη ‘σχάση’ δε διατηρείται.

Λύση
Εξετάζουμε το φαινόμενο στο Νευτώνειο Αδρανειακό Σύστημα, το οποίο είναι
ακίνητο ως προς το έδαφος. ΄Εστω Μ η μάζα του κουτιού πριν την εκπομπή
των δύο μαζών. Δεχόμενοι διατήρηση της ορμής του συστήματος, έχουμε ότι
η ταχύτητα του κουτιού μετά την εκπομπή είναι πάλι ίση με μηδέν. Δεχόμενοι
επιπλέον διατήρηση της μάζας συνάγουμε ότι μετά την εκπομπή η μάζα του
σώματος είναι M − 2m.
Εξετάζουμε τώρα τη διατήρηση της ενέργειας. Πριν την αυθόρμητη εκπομπή

των μαζών (‘σχάση’) η κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μηδέν ενώ μετά
την αυθόρμητη εκπομπή εμφανίζεται κινητική ενέργεια των μαζών m ίση με
2p2

2m
= p2

m
, όπου p είναι το μέτρο της ορμής της κάθε μάζας m. Συνεπώς η

ενέργεια δε διατηρείται! Το φαινόμενο αυτό αντιβαίνει κάθε Νευτώνεια άποψη
και εξηγείται από το γεγονός ότι στη Νευτώνεια Φυσική δεν έχει νόημα να



4.2. Η ΑΡΧ�Η ΣΧΕΤΙΚ�ΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑ�ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 83

v

v

Μ
mm

v

Σχήμα 4.1: Αυθόρμητη Εκπομπή

μιλάμε για αυθόρμητη εκπομπή (spontaneous emission) π.χ. σχάση πυρήνα
(ανεξάρτητα εάν ο πυρήνας έχει μικρή σχετική ταχύτητα ή όχι!).
Επειδή η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας ασχολείται με την πληροφορία

(γεγονός), είναι δυνατόν να μη διατηρείται η Νευτώνεια μάζα. Συνεπώς η θεω-
ρία αυτή μπορεί να περιγράψει τέτοια φαινόμενα αρκεί να γενικευτεί κατάλληλα
η έννοια της μάζας (αδράνειας) και συγκεκριμένα να συσχετιστεί η μάζα με
την ολική ενέργεια. Μαζί φυσικά πρέπει να διαφοροποιηθεί και η έννοια του
Νευτώνειου Αδρανειακού Παρατηρητή.
Συνεπώς, μιλώντας πλέον εκτός της Νευτώνειας αντικειμενικότητας, θεω-

ρούμε ότι δεν ισχύει η αρχή διατήρησης της (Νευτώνειας) μάζας και συγκεκρι-
μένα ότι μετά την εκπομπή η (σχετικιστική) μάζα του εναπομείναντος σώματος
είναι ίση με M − 2m − ∆m όπου το ∆m είναι ένας διορθωτικός παράγοντας
τέτοιος ώστε να αποκαθίσταται η ισχύς του νόμου διατήρησης της ενέργειας.
Προκειμένου να υπολογίσουμε τον άγνωστο όρο ∆m θεωρούμε ότι στο

σύστημα αναφοράς, στο οποίο εργαζόμαστε, η σχετικιστική ενέργεια E συν-
δέεται με τη σχετικιστική μάζα m με τη πιο απλή δυνατή σχέση:

E = λm

όπου λ είναι μία παγκόσμια σταθερά, ανεξάρτητη από την ποιότητα και την πο-
σότητα της (σχετικιστικής πλέον) μάζαςm. Είναι εύκολο να δούμε ότι το λ έχει
διαστάσεις [L]2[T ]−2 (δηλαδή (ταχύτητα)2) συνεπώς πρέπει να συμπίπτει με το
c2 (αλλιώς θα είχαμε δύο παγκόσμια μέτρα ταχυτήτων). Τελικά οδηγούμαστε
στη σχέση:

E = mc2.

Κάνοντας χρήση αυτής της εξίσωσης, η διατήρηση της ενέργειας για το
πείραμά μας δίνει:

∆mc2 =
p2

m
= 2EK
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όπου EK είναι η (σχετικιστική) κινητική ενέργεια της κάθε μάζας μετά τη σχά-
ση στο σύστημα αναφοράς στο οποίο εργαζόμαστε. Αυτή η εξίσωση σημαίνει
ότι μέρος της μάζας του υλικού σώματος έχει μετατραπεί σε κινητική ενέργεια
των δύο μαζών m. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να μιλάμε για ύλη η ο-
ποία υπάρχει σχετικιστικά σε δύο ισοδύναμες μορφές (σχετικιστική) ενέργεια
και (σχετικιστική) μάζα ή μάζα ηρεμίας. Σε επόμενα εδάφια θα αναπτύξουμε
τη σχέση μάζας και ενέργειας αναλυτικά. Τονίζουμε ότι στο παράδειγμα αυτό
τόσο η ενέργεια όσο και η μάζα πρέπει να κατανοηθούν σχετικιστικά και όχι
Νευτώνεια εάν θέλουμε να αποφύγουμε παρερμηνείες, φυσικές και εννοιολογι-
κές, γεγονός το οποίο πολλές φορές συμβαίνει.

4.3 Η ϕυσική σημασία της ταχύτητας του
ϕωτός

Η ταχύτητα του φωτός έχει δύο χαρακτηριστικά, τα οποία την κάνουν σημαντι-
κή στη μελέτη των φυσικών φαινομένων. Κατά πρώτον, όπως ήδη αναφέραμε,
δεν είναι συμβατή με την Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου. Το χαρακτηρι-
στικό αυτό μας οδηγεί στην αναζήτηση μίας νέας θεωρίας Φυσικής, δηλαδή μιας
θεωρίας μέτρησης και παρατήρησης, στην οποία οι ιδανικές ράβδοι μέτρησης και
τα ιδανικά ρολόγια της προσχετικιστικής Φυσικής δε μπορούν να υπάρχουν.
Η δεύτερη ιδιότητα είναι ότι το μέτρο της ταχύτητας του φωτός στο κενό

είναι σταθερό και ανεξάρτητο από τη στιγμιαία ταχύτητα του εκπομπού ή του
δέκτη. Αυτό το γεγονός μάλλον πρέπει να το δεχτούμε σαν αξίωμα παρά σαν
πειραματικό αποτέλεσμα, μια και για όλα τα σχετικά πειράματα έχουν διατυπω-
θεί διάφορες αντιρρήσεις. Για παράδειγμα όλα τα γνωστά πειράματα μετρούν
την ταχύτητα του φωτός για το ‘πήγαινε’ και για το ‘έλα’ μίας διαδρομής, με
αποτέλεσμα να μετράνε τη ‘μέση’ τιμή της ταχύτητας του φωτός. Δε θα μας
απασχολήσουν όμως τέτοια ερωτήματα και θα δεχτούμε το συμπέρασμα για το
μέτρο της ταχύτητας του φωτός ως ένα Νόμο της Φυσικής.
Η σπουδαιότητα της δεύτερης ιδιότητας της ταχύτητας του φωτός είναι εξί-

σου σημαντική με την πρώτη διότι ενώ η πρώτη καταργεί τις ιδανικές μοναδιαίες
ράβδους μέτρησης και τα ιδανικά ρολόγια, η δεύτερη μας επιτρέπει να ορίσουμε
νέες διαδικασίες μέτρησης χρονικών και χωρικών αποστάσεων και κατ΄ επέ-
κταση σχετικιστικών παρατηρητών και σχετικιστικών φυσικών μεγεθών. Οι
διαδικασίες αυτές είναι γνωστές με το γενικό όνομα ‘χρονομετρία’. Η χρονομε-
τρία ορίζει μία νέα αντίληψη για τα φυσικά αντικείμενα, δηλαδή ένα νέο ‘βέλοσ’
παρατήρησης σε αναλογία με το Νευτώνειο σχήμα της προσχετικιστικής Φυσι-
κής:
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 Φυσικό Μέγεθοςή
ποσότητα

 Χρονομετρία−→
[
Παρατηρητής

]
.

Συνεπώς ορίζει μία νέα μορφή παρατήρησης την οποία ονομάζουμε σχετικι-
στική παρατήρηση και μια νέα κλάση παρατηρητών τους οποίους ονομά-
ζουμε σχετικιστικούς παρατηρητές. Οι παρατηρητές αυτοί χρειάζονται
μια νέα Αρχή Σχετικότητας προκειμένου να καθοριστούν πλήρως και να οδηγή-
σουν σε μία νέα θεωρία Φυσικής. Τη θεωρία αυτή ονομάζουμε Θεωρία της
Ειδικής Σχετικότητας και τα φυσικά της μεγέθη σχετικιστικά ϕυσι-
κά μεγέθη. Η νέα θεωρία χρειάζεται μια Αρχή Σχετικότητας προκειμένου να
καθορίσει την αντικειμενικότητά της. Την Αρχή αυτή ονομάζουμε Αρχή της
Σχετικότητας του Einstein και τη διατυπώνουμε στο Σχήμα 4.2. με ένα
ανάλογο διάγραμμα της Αρχής της Σχετικότητας του Γαλιλαίου της Νευτώνειας
Φυσικής (βλέπε Σχήμα 3.2).
Στο διάγραμμα αυτό παρατηρούμε δύο χαρακτηριστικά:

α) Το βέλος μεταξύ των παρατηρητών (παρόλο που σχεδιάζεται το ίδιο) εί-
ναι διαφορετικό από το αντίστοιχο βέλος της προσχετικιστικής Φυσικής του
Σχήματος 3.2. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι τώρα υπάρχουν σχετικιστικά
φυσικά μεγέθη τα οποία είναι παρατηρήσιμα από τον παρατηρητή 1 αλλά δεν
είναι από τον παρατηρητή 2 και αντίστροφα, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στη
Νευτώνεια Φυσική.

Φυσικό Μέγεθος
Κίνηση Σχετικιστικού Υλικού Σημείου

Σχετικιστική Παρατήρηση

Μέτρηση Σχετικιστικού
Παρατηρητή 1

Μέτρηση Σχετικιστικού
Παρατηρητή 2

Σχετικιστική Παρατήρηση

Αρχή της Σχετικότητας
του Einstein

�
�

�
�

�
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@
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Σχήμα 4.2: Διάγραμμα Αρχής Σχετικότητας Einstein

β) Για τη σχετικιστική παρατήρηση εξακολουθεί να ισχύει ο βασικός διαχωρι-
σμός της Νευτώνειας Φυσικής μεταξύ παρατηρητή και παρατηρούμενου. Αυτό
μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε τη νέα θεωρία κλασσική. Στις μη κλασσικές
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θεωρίες, ο διαχωρισμός αυτός δεν υφίσταται διότι η παρατήρηση, και κατά συ-
νέπεια ο παρατηρητής, αλληλεπιδρούν με το παρατηρούμενο μέγεθος/σύστημα
και κάποιος μιλά για κβαντικές θεωρίες Φυσικής, σχετικιστικές ή μη.
Τέλος και στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας η Αρχή της Σχετικότητας

του Einstein είναι γενική και αφορά ανταλλαγή πληροφορίας στο εσωτερικό της
θεωρίας (χωρόχρονο). Προκειμένου να λάβει ποσοτικό χαρακτήρα απαιτείται
μια Αρχή Επικοινωνίας των Σχετικιστικών Παρατηρητών, η οποία θα καθορί-
σει την ομάδα των μετασχηματισμών (των εικόνων των φυσικών φαινομένων)
της θεωρίας και μία Αρχή Συναλλοίωτου, η οποία θα καθορίσει τη μαθηματι-
κή ποιότητα των θεμελιακών φυσικών ποσοτήτων της θεωρίας καθώς και των
δυναμικών εξισώσεων που την περιγράφουν.

4.4 Φυσικός ορισμός του χωρόχρονου

Κάθε θεωρία της Φυσικής μέσω των παρατηρητών της δημιουργεί εικόνες των
φυσικών φαινομένων σε κάποιο γεωμετρικό χώρο, ο οποίος αποτελεί το ‘χώρο’
της θεωρίας. Στη Νευτώνεια Φυσική ο χώρος αυτός είναι ο Ευκλείδειος χώρος
E3. Στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας ονομάζεται χωρόχρονος και είναι
θεμελιακά διαφορετικός από το χώρο της Νευτώνειας Φυσικής.
Την έννοια του χωρόχρονου για πρώτη φορά εισήγαγε ο H. Minkowski

στην ομιλία του στο 80στο Συνέδριο των Γερμανών Επιστημόνων των Φυσι-
κών Επιστημών, το οποίο συνήλθε στην Κολωνία στις 21 Σεπτεμβρίου 1908,
τρία χρόνια μετά την θεμελιακή εργασία του Einstein στην Θεωρία της Ειδικής
Σχετικότητας. Οι φράσεις του Minkowski στο συνέδριο αυτό έχουν μείνει
ιστορικές και έχουν ως εξής 2:

Οι απόψεις για τις έννοιες του χώρου και του χρόνου, τις οποίες επιθυμώ να
σας παρουσιάσω, έχουν αναϕυεί από το πεδίο της πειραματικής Φυσικής, από ό-
που και αντλούν την ισχύ τους. Είναι ριζοσπαστικές. Από τώρα και στο εξής, ο
χώρος από μόνος του και ο χρόνος από μόνος του, είναι έννοιες καταδικασμένες
να σβήσουν στη σκιά, και μόνον ένα είδος συνένωσης αυτών των δύο εννοιών
θα αποτελέσει μια ανεξάρτητη υπόσταση.

“The views of space and time which I wish to lay before you have sprung
from the soil of experimental Physics, and therein lies their strength. They
are radical. Henceforth space by itself, and time by itself, are doomed to fade
away into mere shadows, and only a kind of union of the two will preserve
an independent reality.”

2βλέπε αναϕορά υποσημείωση 1
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Στα επόμενα εξετάζουμε την έννοια του χωρόχρονου με την ίδια μεθοδολο-
γία που αντιμετωπίσαμε τις έννοιες του χώρου και του χρόνου στη Νευτώνεια
Φυσική, δηλαδή εξετάζουμε το χωρόχρονο μέσω των μερών του και μέσω της
δομής του.
Τα μέρη του χωρόχρονου είναι τα σημεία του, τα οποία ονομάζουμε γεγο-

νότα (events). Τα γεγονότα θεωρούμε ότι έχουν ποιότητα σε αντίθεση με τα
σημεία του χώρου της Νευτώνειας Φυσικής. Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι το
κάθε γεγονός χαρακτηρίζει κάτι, το οποίο συνέβη σε κάποιο φυσικό σύστημα ή
συστήματα (το γεγονός δε χαρακτηρίζει το φυσικό σύστημα αυτό καθ΄ εαυτό).
Π.χ. η σχάση ενός πυρήνα είναι ένα σημείο του χωρόχρονου. Το που και το
πότε συνέβη η σχάση δεν είναι σημείο του χωρόχρονου. Συνάγουμε αμέσως ότι
ο Νευτώνειος χώρος και ο Νευτώνειος χρόνος δεν είναι σχετικιστικά φυσικά
μεγέθη, δηλαδή δεν υφίστανται στην πραγματικότητα της Θεωρίας της Ειδικής
Σχετικότητας.
Μεταφορικά μπορούμε να πούμε ότι ο χωρόχρονος είναι το σύνολο όλων των

εμπειριών/πληροφοριών όλων των σχετικιστικών παρατηρητών και των φυσικών
συστημάτων.
Η δομή του χωρόχρονου χαρακτηρίζεται, όπως και στη Νευτώνεια Φυσική,

με τη Γεωμετρία του, η οποία θεωρείται ότι είναι ‘απόλυτη’, με την έννοια ότι
οι σχέσεις που την εκφράζουν δεν μεταβάλλονται από τα φυσικά φαινόμενα, τα
οποία συμβαίνουν. Η Γεωμετρία του χωρόχρονου καθορίζεται με θεμελιακές
υποθέσεις, οι οποίες αφορούν/καθορίζουν τη σχετικιστική παρατήρηση και είναι
οι ακόλουθες.

1. Ο χωρόχρονος είναι ένας τετραδιάστατος πραγματικός χώρος.

2. Η θέση της αρχής του συστήματος συντεταγμένων ενός σχετικιστικού
παρατηρητή στο χωρόχρονο είναι αδιάφορη ή, ισοδύναμα, όλα τα σημεία
του χωρόχρονου μπορούν ισοδύναμα να είναι αρχές του συστήματος συ-
ντεταγμένων ενός σχετικιστικού παρατηρητή. Πρακτικά τούτο σημαίνει
ότι το σημείο του χώρου, στο οποίο γίνεται ένα πείραμα καθώς και ο
χρόνος επιλογής της διεξαγωγής του πειράματος δεν έχει σημασία στην
ποιότητα ή την ποσότητα του φαινομένου, το οποίο παρατηρείται. Αυτή
η ιδιότητα ονομάζεται ομογένεια του χωρόχρονου και είναι θεμελιακή
για τη διαδικασία της παρατήρησης.

3. Στο χωρόχρονο υπάρχουν ‘ευθείεσ’, οι οποίες ορίζονται φυσικά με την
‘ελεύθερη κίνηση’. Συγκεκριμένα υπάρχουν κινήσεις, οι οποίες στο γραμ-
μικό χώρο R4 περιγράφονται με τροχιές οι οποίες περιγράφονται με εξι-
σώσεις της μορφής:

r = at+ b
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όπου t ∈ R, a,b ∈ R4. Τις κινήσεις αυτές ονομάζουμε σχετικιστικές
αδρανειακές κινήσεις.

4. Οι σχετικιστικές αδρανειακές κινήσεις μπορούν να έχουν οποιαδήποτε
κατεύθυνση και καλύπτουν όλο το χωρόχρονο. Συνεπώς ο χωρόχρονος
είναι ισότροπος όσον αφορά τις κινήσεις αυτές.

5. . Οι σχετικιστικές αδρανειακές κινήσεις, εφόσον διατηρούνται οι προϋπο-
θέσεις ύπαρξής τους, δεν έχουν αρχή ή τέλος και προεκτείνονται οσο-
δήποτε στο χωρόχρονο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα ‘σχετικιστικό
υλικό σημείο’, το οποίο εκτελεί σχετικιστική αδρανειακή κίνηση θα εξα-
κολουθήσει να εκτελεί αυτήν την κίνηση έπ΄ άπειρον εάν δεν επιδράσει
σε αυτό κάποιο εξωτερικό αίτιο το οποίο αποκαλούμε γενικά τετραδύ-
ναμη. Συνεπώς ο χωρόχρονος επεκτείνεται μέχρι το ‘άπειρο’ χωρίς να
‘καμπυλώνεται’ (είναι ένας επίπεδος χώρος ή, ισοδύναμα, έχει κα-
μπυλότητα ίση με μηδέν).

6. Ο χωρόχρονος είναι ένας συσχετισμένος (αφινικός, affine) γεωμετρι-
κός χώρος. Δηλαδή εάν δοθεί μία ευθεία ή (υπερ)επίπεδο (γραμμικός
υπόχωρος τριών διαστάσεων) στο χωρόχρονο, τότε υπάρχει (αξίωμα)
τουλάχιστον ένα (υπερ)επίπεδο το οποίο είναι παράλληλο προς αυτά, με
την έννοια ότι δεν τέμνεται με την ευθεία ή το (υπερ)επίπεδο παρά μόνον
στο άπειρο.

7. Εάν θεωρήσουμε μία ευθεία στο χωρόχρονο τότε υπάρχει (η απόδειξη ξε-
φεύγει από τα πλαίσια του παρόντος) μια συνεχής ακολουθία παράλληλων
επιπέδων τα οποία τέμνουν την ευθεία μια φορά μόνον και τέτοια ώστε να
πληρούν όλο το χωρόχρονο. Αυτή την ιδιότητα του χωρόχρονου ονομά-
ζουμε ϕυλλοποίηση (foliation). Προφανώς υπάρχουν άπειρες φυλλο-
ποιήσεις στον χωρόχρονο γιατί υπάρχουν άπειρες μη παράλληλες ευθείες
(και ο χωρόχρονος είναι ένας αφινικός χώρος).

8. Τα παράλληλα επίπεδα κάθε φυλλοποίησης είναι Ευκλείδειοι χώροι τριών
διαστάσεων

9. Ο χωρόχρονος είναι ένας (επίπεδος μη εκφυλισμένος) μετρικός χώ-
ρος.3 Η αναγκαιότητα της εισαγωγής της μετρικής είναι διπλή. Αφε-
νός εισάγει μια ειδική κατηγορία συστημάτων (τα Καρτεσιανά συστήματά

3Γεωμετρικά η σημασία του κάθε όρου στην παρένθεση είναι η ακόλουθη:
α. Επίπεδος: Τα Καρτεσιανά συστήματα συντεταγμένων αυτής της μετρικής να ορίζονται σε
όλο (globally) τον χωρόχρονο
β. Μη εκϕυλισμένη: Η κανονική μορϕή της μετρικής δεν περιέχει μηδενικά στοιχεία ή,
ισοδύναμα, η ορίζουσά της δε μηδενίζεται.
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της), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτιμητέα συστήματα
αναφοράς για τη Γεωμετρία και τη Φυσική. Αφετέρου χρησιμεύει ως ‘κα-
νόνας επιλογήσ’ (selection rule) επιλέγοντας από την απειρία των οικογε-
νειών παράλληλων επιπέδων μιας φυλλοποίησης εκείνα, τα οποία τέμνουν
την ευθεία χρόνου κάθετα.

10. Η μετρική του χωρόχρονου είναι η μετρική του Lorentz. Η μετρική του
Lorentz είναι αναγκαία επιλογή για τους ακόλουθους λόγους.

α. Είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ένα τετραδιάστατο χωρόχρονο για την
Νευτώνεια Φυσική, ο οποίος μαθηματικά είναι το Καρτεσιανό γινόμενο
(καμία σχέση με το Ευκλείδειο Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων) του
Ευκλείδειου χώρου E, ο οποίος αντιστοιχεί στον απόλυτο χρόνο και του
Ευκλείδειου χώρου E3, ο οποίος αντιστοιχεί στον απόλυτο τρισδιάστατο
χώρο. Ο Νευτώνειος χωρόχρονος μπορεί να θεωρηθεί ως ένας συσχετι-
σμένος χώρος, ο οποίος έχει ως μετρική τη μετρική του Ευκλείδη δηλαδή
τη μετρική της οποίας η ανηγμένη μορφή σε ένα Ευκλείδειο Καρτεσια-
νό σύστημα συντεταγμένων τεσσάρων διαστάσεων έχει αναπαράσταση
diag(+1,+1,+1,+1). Το χαρακτηριστικό του χωρόχρονου αυτού είναι
ότι έχει ενσωματωμένη μία και μοναδική (απόλυτη) ευθεία, η οποία ονο-
μάζεται ευθεία του χρόνου. Οι δύο αυτές επιλογές συνεπάγονται ότι
στο Νευτώνειο χωρόχρονο υπάρχει μία και μόνο μία φυλλοποίηση, δηλα-
δή αυτή που ορίζει η ευθεία του χρόνου και η Ευκλείδεια μετρική. Στην
εικόνα αυτή ο απόλυτος χρόνος των Νευτώνειων αδρανειακών παρατηρη-
τών αντιστοιχεί στην ευθεία του χρόνου τα δε επίπεδα της Ευκλείδειας
φυλλοποίησης στον απόλυτο τρισδιάστατο χώρο.

Στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας δεν υπάρχει μία και μόνο ευθεία
του χρόνου αλλά άπειρες4 Αυτό σημαίνει ότι ο χωρόχρονος της θεωρίας
αυτής επιδέχεται άπειρες φυλλοποιήσεις (βλέπε Σχήμα 4.3).

Η θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας είναι διαφορετική από τη Νευτώ-
νεια Φυσική συνεπώς ο χωρόχρονός της πρέπει να είναι διαφορετικός από
εκείνον της Νευτώνειας Φυσικής. Επειδή οι τρισδιάστατοι χώροι της φυλ-
λοποίησης στη θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας είναι Ευκλείδειοι χώροι
απομένει μόνον η επιλογή της κανονικής μορφής diag(−1,+1,+1,+1).
Αυτή όμως είναι η κανονική μορφή της μετρικής του Lorentz.

β. Την επιλογή της μετρικής του Lorentz επιβάλλει η Αρχή της Σχετι-
κότητας του Einstein, η οποία αναπτύσσεται αναλυτικά στο εδάφιο 4.8.

4 ΄Οπως θα δούμε στα επόμενα αυτό αντιστοιχεί στο γεγονός ότι ο κάθε Σχετικιστικός
Αδρανειακός Παρατηρητής έχει τη δική του ευθεία χρόνου.
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Νευτώνεια Φυλλοποίηση Σχετικιστικές Φυλλοποιήσεις

Σχήμα 4.3: Νευτώνεια και Σχετικιστική φυλλοποίηση του χωροχρόνου

Ο χωρόχρονος ως επίπεδος μετρικός χώρος Lorentz ονομάζεται χώρος του
Minkowski (βλέπε και εδάφιο 1.4).

4.5 Ο χωρόχρονος ως μετρικός χώρος Lo-

rentz

Η μετρική του Lorentz διαφέρει ουσιαστικά από την Ευκλείδεια μετρική. Η
πλέον χαρακτηριστική διαφορά είναι ότι η Lorentz (ή χωροχρονική) απόσταση
μεταξύ δύο σημείων (γεγονότων) στο χωρόχρονο μπορεί να είναι > 0,< 0 ή
= 0. Με βάση αυτήν την ιδιότητα μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα κλειστά
σύνολα σημείων στο χωρόχρονο τα οποία έχουν μεγάλη σημασία στη μελέτη της
Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας. Το πρώτο από αυτά τα σύνολα αφορά το
διαχωρισμό του χωροχρόνου σε κλειστές περιοχές σημείων, οι οποίες τέμνονται
σε ένα σημείο μόνον. Το δεύτερο σύνολο αφορά καμπύλες στο χωρόχρονο
και το τρίτο θεωρεί το χωρόχρονο ως ένα γραμμικό χώρο και τον διακρίνει
σε κλειστά υποσύνολα τετρανυσμάτων. Επειδή όλα αυτά τα σύνολα θα μας
χρειαστούν στα επόμενα τα εξετάζουμε αναλυτικά.

4.5.1 Ο κώνος ϕωτός

Θεωρούμε ένα σημείο P του χωροχρόνου και το σύνολο των σημείων Q του
χωροχρόνου τα οποία έχουν μηδενική απόσταση Lorentz από το P , δηλαδή
ορίζονται με την εξίσωση:

(PQ)2 = 0

ή, ισοδύναμα, σε ένα σύστημα συντεταγμένων,

(r(Q)− r(P ))2 − c2(t(Q)− t(P ))2 = 0.
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Η επιφάνεια που ορίζει αυτή η εξίσωση στο (τετραδιάστατο) χωρόχρονο είναι
μια τρισδιάστατη κωνική επιφάνεια με κορυφή το σημείο P και χωρίζει το χω-
ρόχρονο σε τρία μέρη (Α), (Β), (Γ) όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.4. Η περιοχή
(Α) περιέχει όλα τα σημεία για τα οποία η Lorentz απόσταση από το P είναι
αρνητική και η πρώτη (χρονική) συντεταγμένη τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη
του P . Την περιοχή αυτή ονομάζουμε μελλοντικό κώνο ϕωτός στο P
(future light cone at P ).
Η περιοχή (Β) περιέχει όλα τα σημεία για τα οποία η Lorentz απόσταση

από το P είναι αρνητική και η πρώτη συντεταγμένη τους είναι μικρότερη από
την αντίστοιχη του P . Την περιοχή αυτή ονομάζουμε παρελθοντικό κώνο
ϕωτός στο P (past light cone at P). Την ίδια την κωνική επιφάνεια, η οποία
χωρίζει τις περιοχές (Α) και (Β) από το υπόλοιπο του χωροχρόνου ονομάζουμε
κώνο ϕωτός στο P .
Τέλος το τμήμα (Γ) του χωροχρόνου απαρτίζεται από όλα τα γεγονότα τα

οποία απέχουν θετική απόσταση Lorentz από το σημείο P .

(A)

(B)

(Γ)P

Σχήμα 4.4: Ο κώνος φωτός

Τα σημεία των περιοχών (Α) και (Β) ονομάζουμε χρονικά ως προς το Ρ,
διότι η χωροχρονική τους απόσταση από το Ρ είναι αρνητική. Τα σημεία επί του
κώνου φωτός τα λέμε μηδενικά ως προς το P , διότι απέχουν μηδενική χωρο-
χρονική απόσταση από το P . Τέλος τα σημεία της περιοχής (Γ) τα ονομάζουμε
χωρικά ως προς το P , διότι απέχουν θετικές χωροχρονικές αποστάσεις από
το P .
Από φυσική άποψη θεωρούμε ότι η περιοχή (Α) (αντίστοιχα η (Β) ) περι-

λαμβάνει όλα τα σημεία τα οποία μπορούν να δεχθούν (αντίστοιχα να στείλουν)
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πληροφορία ή επίδραση από (αντίστοιχα προς) το P . Λέμε ότι οι περιοχές (Α),
(Β) αποτελούν τις περιοχές του χωροχρόνου τα σημεία των οποίων μπορούν να
έλθουν σε αιτιακή (causal) σχέση με το P .
Ο κώνος φωτός στο P αφορά το σύνολο των φωτεινών σημάτων τα οποία

εκπέμπονται ή καταφθάνουν στο P και χρησιμεύουν για τη μεταφορά πληρο-
φορίας από και προς το P . Σημειώνουμε ότι σε κάθε σημείο του χωροχρόνου
υπάρχει μόνον ένας κώνος φωτός με κορυφή το σημείο αυτό.
Τα γεγονότα εκτός του κώνου φωτός στο γεγονός P , δηλαδή τα σημεία

της περιοχής (Γ), δε συνδέονται αιτιακά με το P (δηλαδή πληροφορία ή επίδρα-
ση από τα γεγονότα αυτά δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί στο P με φωτεινά
σήματα) και κατά συνέπεια δεν υφίστανται για το γεγονός P . Ο ορίζοντας
γεγονότων (event horizon) του P στο χωρόχρονο ορίζεται από τον κώνο
φωτός του. Το γεγονός ότι ένα κομμάτι του χωρόχρονου δεν υφίσταται (με την
έννοια ότι δεν είναι δυνατόν να φθάσει πληροφορία ή αλληλεπίδραση από αυτό
το κομμάτι του χωρόχρονου) σε ένα σημείο του πολλές φορές είναι δύσκολο να
γίνει αντιληπτό λόγω της προφανούς δυνατότητας ‘παντογνωσίασ’ της Νευτώ-
νειας Φυσικής. Η ύπαρξη όμως του γνωστικού ορίζοντα είναι λογική μέσα στα
πλαίσια της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας. Πράγματι, όπως αναφέραμε,
τα σημεία του χωροχρόνου έχουν ποιότητα δηλαδή χαρακτηρίζουν πληροφο-
ρία σε αντίθεση με τα σημεία του χώρου της Νευτώνειας Φυσικής, τα οποία
δεν χαρακτηρίζουν παρά μόνο θέση στον τρισδιάστατο χώρο. Επειδή κατά τη
σχετικιστική άποψη η πληροφορία (αλληλεπίδραση) μεταφέρεται με φωτεινά σή-
ματα, τα οποία έχουν σταθερή και πεπερασμένη ταχύτητα, το γεγονός ότι ένα
σύνολο γεγονότων του χωρόχρονου δεν υφίσταται για το σημείο P σημαίνει ότι
δε μπορεί να φτάσει πληροφορία ή αλληλεπίδραση με φως από τα σημεία αυτά
στο P . Για παράδειγμα η σχάση ενός πυρήνα δεν επιδρά στα φαινόμενα, τα
οποία δε βρίσκονται πολύ κοντά του. ΄Αρα τα φαινόμενα αυτά είναι χωρικά για
το γεγονός (σημείο του χωροχρόνου) της σχάσης του πυρήνα. Αυτό φυσικά
δε σημαίνει ότι δε συνέβη το γεγονός της σχάσης του πυρήνα. Απλά δεν είναι
ένα παρατηρήσιμο γεγονός για κάποιους παρατηρητές ενώ είναι παρατηρήσιμο
για άλλους οι οποίοι, όμως, δε συνδέονται αιτιατά με τους πρώτους κατά την
ιδιοστιγμή που έλαβε χώρα η σχάση του πυρήνα.

Παράδειγμα 4.5.1 Σε ένα ΣΚΦ Σ τα γεγονότα A,B,Γ έχουν συντεταγμέ-
νες A : (2, 1, 0, 0), B : (7, 4, 0, 0), Γ : (5, 6, 0, 0).
(α) Είναι η χωροχρονική απόσταση μεταξύ των γεγονότων A,B χρονική, χω-
ρική ή μηδενική;
(β) Είναι δυνατόν το A να προκαλέσει το B;
(γ) Απαντήσατε τις ερωτήσεις (α), (β) για τα ζεύγη των σημείων A,Γ και B,Γ.

Λύση
(α) Το τετράνυσμα ABi που ορίζουν τα γεγονότα A,B στο ΣΚΦ Σ έχει συ-
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νιστώσες.
∆xAB = xB − xA = (4− 1)m = 3m

∆lAB = lB − lA = (7− 2)m = 5m.

΄Αρα το μήκος του τετρανύσματος στο ΣΚΦ Σ είναι:

(AB)2 = ∆x2AB −∆l2AB = (9− 25)m2 = −16m2 < 0.

Επομένως η απόσταση των γεγονότων A,B είναι χρονική.
(β) ΄Ενα γεγονός μπορεί να συνδέεται αιτιατά με ένα άλλο εάν είναι δυνατόν
ένα σήμα να ταξιδέψει από το ένα στο άλλο με ταχύτητα μικρότερη ή ίση με
c. Τούτο είναι δυνατόν εάν, και μόνον εάν, η χωροχρονική απόσταση των
γεγονότων (η οποία σημειωτέον είναι η ίδια για όλους τους ΣΚΦ) είναι χρονική
ή μηδενική ή, ισοδύναμα, το γεγονός αίτιο βρίσκεται στον παρελθοντικό κώνο
φωτός του γεγονότος αιτιατό. Στο παράδειγμά μας η απόσταση (AB) είναι
χρονική, επομένως το A μπορεί να είναι η αιτία του B.
(γ) ΄Εχουμε:

∆xAΓ = xΓ − xA = 5m

∆lAΓ = lΓ − lA = 3m

(AΓ) = ∆x2AΓ −∆l2AΓ = (25− 9)m2 = 16m2 > 0.

Επομένως η απόσταση (AΓ) είναι χωρική και ίση με 4m και το A δε μπορεί να
είναι αιτιατά συνδεδεμένο με το Γ.
Για την περίπτωση των σημείων B,Γ υπολογίζουμε με όμοιο τρόπο ότι η α-
πόσταση (BΓ) είναι μηδενική. Συμπεραίνουμε ότι τα γεγονότα B και Γ είναι
αιτιατά συνδεδεμένα, αλλά μόνον για φωτεινές αλληλεπιδράσεις.

4.5.2 Κοσμικές Γραμμές

Η εξέλιξη της κίνησης ενός Νευτώνειου υλικού σημείου στη Νευτώνεια Φυσική
αναπαρίσταται με την τροχιά του στον Ευκλείδειο τρισδιάστατο χώρο. Η αντί-
στοιχη εξέλιξη της κίνησης ενός ‘σχετικιστικού’ υλικού σημείου στην Θεωρία
της Ειδικής Σχετικότητας αναπαρίσταται στο χωρόχρονο με μία γραμμή, η οποί-
α ονομάζεται κοσμική γραμμή του σχετικιστικού υλικού σημείου. (Στην
έννοια του σχετικιστικού υλικού σημείου θα επανέλθουμε σε επόμενο κεφά-
λαιο). Η κοσμική γραμμή αποτελεί μία αναπαράσταση της ιστορίας του υλικού
σημείου με την έννοια ότι το κάθε σημείο της αφορά πληροφορία για το σχετι-
κιστικό υλικό σημείο, την οποία συλλέγει ο ιδιοπαρατηρητής του σχετικιστικού
υλικού σημείου.
Τα γεγονότα του χωρόχρονου έχουν απόλυτο χαρακτήρα όσον αφορά την

ποιότητά τους. Τούτο σημαίνει ότι οι κοσμικές γραμμές των φυσικών συστημά-
των καθορίζονται μονοσήμαντα και πλήρως από το ιδιοσύστημά τους και είναι
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ανεξάρτητες από την περιγραφή της κίνησης από τον εκάστοτε σχετικιστικό
παρατηρητή.

4.5.3 Ταξινόμηση καμπυλών στο χωρόχρονο και
κοσμικές γραμμές

΄Εστω x(τ) μία καμπύλη στο χωρόχρονο, η οποία παραμετρίζεται από τη μετα-
βλητή τ . Το εφαπτόμενο της καμπύλης σε κάθε σημείο της είναι το τετράνυσμα:

ui = dxi/dτ.

Από την απειρία των καμπυλών στο χωρόχρονο υπάρχουν τρεις περιπτώσεις
οι οποίες ενδιαφέρουν στη Φυσική.
α. Χρονικές Καμπύλες
Είναι οι χωροχρονικές καμπύλες, των οποίων το εφαπτόμενο διάνυσμα ui σε
κάθε σημείο τους είναι χρονικό, δηλαδή ισχύει:

ηiju
iuj < 0.

Το γεωμετρικό χαρακτηριστικό των καμπυλών αυτών είναι ότι το εφαπτό-
μενο διάνυσμα σε κάθε σημείο τους βρίσκεται πάντα στο εσωτερικό του κώνου
φωτός στο σημείο αυτό. Από φυσική άποψη θεωρούμε ότι οι χρονικές καμπύ-
λες αντιστοιχούν στις κοσμικές γραμμές των σωματιδίων με μη μηδενική μάζα
ή, ισοδύναμα, με μέτρο ταχύτητας μικρότερο του c. Τα σωματίδια αυτά ονομά-
ζουμε βραδυόνια (bradions) και περιλαμβάνουν όλα τα γνωστά σωματίδια με
μάζα (ηλεκτρόνιο, ποζιτρόνιο, πρωτόνιο, πιόνιο κ.λ.π.).
β. Μηδενικές Καμπύλες
Είναι οι χωροχρονικές καμπύλες, των οποίων το εφαπτόμενο διάνυσμα είναι
παντού μηδενικό:

ηiju
iuj = 0.

Οι μηδενικές καμπύλες βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου επί του κώνου φωτός και
δεχόμαστε ότι αντιστοιχούν σε κοσμικές γραμμές σωματιδίων μηδενικής μάζας
ή, ισοδύναμα, σωματιδίων ταχύτητας μέτρου c. Τα σωματίδια αυτά ονομάζουμε
λουξόνια (luxons) και περιλαμβάνουν το φωτόνιο (και ίσως το νετρίνο).
γ. Χωρικές Καμπύλες
Είναι οι χωροχρονικές καμπύλες, των οποίων το εφαπτόμενο διάνυσμα σε κάθε
σημείο τους είναι χωρικό, δηλαδή ισχύει:

ηiju
iuj > 0.

Γεωμετρικά οι χωρικές καμπύλες χαρακτηρίζονται από το ότι το εφαπτόμενο
διάνυσμα σε όλα τα σημεία τους βρίσκεται εκτός του κώνου φωτός. Από φυ-
σική άποψη δεχόμαστε ότι οι καμπύλες αυτές παριστάνουν πεδιακές γραμμές
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π.χ. γραμμές του μαγνητικού πεδίου και η μελέτη τους έχει μεγάλη σημασία
στη Φυσική. Οι καμπύλες αυτές έχουν επίσης ταυτιστεί και με τις κοσμικές
γραμμές σωματιδίων με μέτρο ταχύτητας μεγαλύτερο από c (και φανταστική
μάζα). Τα σωματίδια αυτά έχουν ονομαστεί ταχυόνια (tachyons) από την
Ελληνική λέξη ταχύς. Παρόλο που η υπόθεση ύπαρξης των ταχυονίων φαί-
νεται λογικοφανής και μπορεί με κάποιες υποθέσεις να γίνει συμβατή με την
δομή της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας εν τούτοις είναι ασφαλέστερο να
ερμηνεύσουμε τις χωρικές γραμμές μόνον ως πεδιακές γραμμές των διαφόρων
διανυσματικών φυσικών πεδίων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι τρεις κατηγορίες των καμπυλών στο χωρό-
χρονο που θεωρήσαμε είναι κλειστές με την έννοια ότι μια χρονική καμπύλη δε
μπορεί να γίνει σε κανένα σημείο της μηδενική κ.ο.κ.. Αυτό αντιστοιχεί στο
γεγονός ότι π.χ. ένα πρωτόνιο δεν μπορεί ποτέ να γίνει φωτόνιο και εν γένει
ένα βραδυόνιο να γίνει λουξόνιο ή ταχυόνιο και αντίστροφα. Τέλος εκτός από
τις καμπύλες που θεωρήσαμε, στο χωρόχρονο υπάρχουν άπειρες άλλες καμπύ-
λες π.χ. καμπύλες που ένα τμήμα τους είναι χωρικό και ένα άλλο χρονικό. Οι
καμπύλες αυτές θεωρούμε ότι δεν έχουν φυσική σημασία γι αυτό και δεν μας
απασχολούν στη μελέτη της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας.

4.5.4 Γεωμετρικός ορισμός των Σχετικιστικών Α-
δρανειακών Παρατηρητών

Τις χρονικές κοσμικές γραμμές στο χωρόχρονο μπορούμε να διακρίνουμε κατά
σχετικιστικά συναλλοίωτο τρόπο σε δύο κλάσεις: τις ευθείες και τις μη ευθείες.
Πράγματι ο μετασχηματισμός Lorentz είναι ένας γραμμικός μετασχηματισμός
συνεπώς μετασχηματίζει ευθείες σε ευθείες και μη ευθείες σε μη ευθείες. Στη
Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας η κάθε κλάση καμπυλών έχει ιδιαίτερη κινη-
τική σημασία. Οι ευθείες χρονικές γραμμές θεωρούμε ότι αποτελούν τις κο-
σμικές γραμμές των Σχετικιστικών Αδρανειακών Παρατηρητών (ΣΑΠ) και οι
χρονικές μη ευθείες τις κοσμικές γραμμές των Επιταχυνόμενων Σχετικιστικών
Παρατηρητών.
Η ταύτιση των κοσμικών γραμμών των ΣΑΠ με τις χρονικές ευθείες στο

χωρόχρονο είναι συμβατή με την έννοια της φυλλοποίησης του χωρόχρονου,
την οποία αναπτύξαμε στα προηγούμενα.
Γεωμετρικά η περιγραφή της κοσμικής γραμμής ενός επιταχυνόμενου σχε-

τικιστικού παρατηρητή μπορεί να κατανοηθεί ως προσέγγιση της καμπύλης με
πλήθος μικρών ευθυγράμμων τμημάτων όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.5. Το κά-
θε ένα από αυτά τα ευθύγραμμα τμήματα μπορεί να ταυτιστεί με την κοσμική
γραμμή ενός ΣΑΠ, ο οποίος μεταβάλλεται από σημείο σε σημείο της κοσμι-
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ΣΑΠ 1

ΣΑΠ 2

ΣΑΠ 3

Σχήμα 4.5: Κοσμική γραμμή επιταχυνόμενου σχετικιστικού παρατηρητή

κής γραμμής του σχετικιστικού επιταχυνόμενου παρατηρητή. Τους παρατηρη-
τές αυτούς ονομάζουμε Στιγμιαίους Σχετικιστικούς Αδρανειακούς
Παρατηρητές (ΤΣΑΠ). Σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία η κίνηση ενός
σχετικιστικού επιταχυνόμενου παρατηρητή περιγράφεται με μια συνεχή ακο-
λουθία Σχετικιστικών Αδρανειακών Παρατηρητών.
Στο σημείο αυτό θα επανέλθουμε στα επόμενα.

4.5.5 Ιδιόχρονος

Οι κοσμικές γραμμές των σχετικιστικών παρατηρητών (αδρανειακών και επι-
ταχυνόμενων) θεωρούμε ότι είναι παραμετρισμένες, δηλαδή υπάρχει μια παρά-
μετρος, η οποία χαρακτηρίζει το κάθε σημείο μίας κοσμικής γραμμής με ένα
πραγματικό αριθμό. Αυτή η μαθηματική απαίτηση στηρίζεται στη θεμελιακή
φυσική υπόθεση ότι κάθε σχετικιστικός παρατηρητής έχει ένα φυσικό σύστημα
το οποίο παράγει αριθμούς και ονομάζουμε ιδιορολόι του παρατηρητή.
Ενώ ο ιδιόχρονος είναι μονοσήμαντος από φυσική άποψη δε συμβαίνει αυτό

για τη μαθηματική παραμετροποίηση των κοσμικών γραμμών των σχετικι- στι-
κών παρατηρητών. ΄Εστω μια χρονική καμπύλη με παράμετρο t και ui = dxi

dt
το

εφαπτόμενο διάνυσμα σε κάθε σημείο της. Λέμε ότι η παράμετρος t αντιστοιχεί
στον ιδιόχρονο του σχετικιστικού παρατηρητή εάν, και μόνον εάν, είναι αϕι-
νική, δηλαδή, εάν και μόνον εάν, το μήκος του εφαπτόμενου διανυσματικού
πεδίου ui σε κάθε σημείο της είναι κανονικοποιημένο (νορμαλισμένο) στη ‘μο-
νάδα’ (δηλαδή είναι ίσο με c). Εάν συμβολίσουμε με τ την αφινική παράμετρο
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της χρονικής γραμμής xi(τ) τότε ισχύει:

ηij
dxi

dτ

dxj

dτ
= −c2. (4.3)

(Η τιμή +c2 δεν είναι δυνατή γιατί το ui είναι ένα χρονικό τετράνυσμα). Από
φυσική άποψη η παράμετρος τ θεωρούμε ότι μετρά το ιδιορολόι του σχετικι-
στικού παρατηρητή με κοσμική γραμμή xi(τ). Η αφινική παράμετρος δεν είναι
μονοσήμαντα ορισμένη παρά μόνο μέσα στα πλαίσια ενός γραμμικού μετασχημα-
τισμού με σταθερούς συντελεστές. Δηλαδή εάν τ είναι μια αφινική παράμετρος
τότε αφινική είναι και η τ ′ = ατ + β όπου α, β ∈ R. Αυτή η ελευθερία αντι-
στοιχεί στη δυνατότητα του αυθαίρετου μηδενισμού του ιδιορογιού καθώς και
της μονάδας κλίμακας της βαθμολογίας του. Μόνο ο ρυθμός του ιδιορολογιού
είναι ‘απόλυτοσ’.

4.5.6 Ιδιοσύστημα Σχετικιστικού Παρατηρητή

΄Εστω C η κοσμική γραμμή ενός σχετικιστικού παρατηρητή και Ρ ένα σημείο
της C. Από όλα τα ΛΚΣ στο χωρόχρονο θεωρούμε εκείνο, το οποίο ικανοποιεί
δύο συνθήκες:
(α) ΄Εχει αρχή στο σημείο Ρ, δηλαδή ισχύει rP = 0.
(β) Η εφαπτόμενη της C στο σημείο Ρ με παράμετρο τον ιδιόχρονο έχει μό-
νον χρονική συνιστώσα (η οποία αναγκαστικά είναι ίση με c (γιατί;) δηλαδή
uiP = (c, 0)t).

Αυτό το ΛΚΣ ονομάζουμε στιγμιαίο ιδιοσύστημα του παρατηρητή
στο σημείο Ρ και συμβολίζουμε με Σ+

P ή απλά με το σύμβολο Σ+. Το ΛΚΣ5

στο σημείο Ρ αντιστοιχεί στο ΣΚΦ στο σημείο Ρ. Εάν ο παρατηρητής είναι
ένας ΣΑΠ τότε το στιγμιαίο ιδιοσύστημα του είναι το ίδιο για όλα τα σημεία
της κοσμικής γραμμής του. Εάν όμως ο παρατηρητής είναι επιταχυνόμενος
τότε σε κάθε σημείο της κοσμικής του γραμμής έχει, εν γένει, διαφορετικό
στιγμιαίο ιδιοσύστημα. Το κάθε τέτοιο ιδιοσύστημα αντιστοιχεί σε ένα ΤΣΑΠ
που περιγράψαμε στο εδάφιο 4.5.4. Η συνεχής ακολουθία αυτών των στιγμιαίων
ιδιοσυστημάτων, τα οποία σημειωτέον είναι ΛΚΣ, αποτελεί το ιδιοσύστημα του
επιταχυνόμενου παρατηρητή .

5Θυμίζουμε ότι ένα ΛΚΣ είναι ένα σύστημα συντεταγμένων στο χωρόχρονο, στο οποίο
η μετρική Lorentz έχει την κανονική μορϕή της diag(−1, 1, 1, 1).
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4.5.7 Ιδιόχωρος

Σε κάθε ιδιοστιγμή τ ενός σχετικιστικού παρατηρητή (επιταχυνόμενου ή μη)
ορίζουμε στο χωρόχρονο την επιφάνεια, η οποία είναι Lorentz κάθετη στην
κοσμική γραμμή του παρατηρητή στο σημείο που ορίζει η ιδιοστιγμή τ . Την
επιφάνεια αυτή ονομάζουμε ιδιόχωρο του παρατηρητή τη χρονική ιδιοστιγμή
τ . Η επιφάνεια αυτή είναι μία τρισδιάστατη επιφάνεια στο χωροχρόνο, η οποία
στην περίπτωση ενός ΣΑΠ είναι ‘επίπεδη’ δηλαδή ταυτίζεται με τον Ευκλείδειο
χώρο των τριών διαστάσεων.
Η καθετότητα του ιδιόχωρου στην κοσμική γραμμή πρέπει να κατανοηθεί

με το γεγονός ότι το εφαπτόμενο διάνυσμα στην κοσμική γραμμή στο σημείο
τ δεν έχει συνιστώσες στον ιδιόχωρο του παρατηρητή τη χρονική στιγμή τ .
Οι ιδιόχωροι ενός ΣΑΠ όλες τις ιδιοχρονικές στιγμές είναι ‘παράλληλοι’ με την
έννοια ότι δεν τέμνονται και πληρούν το χωρόχρονο (Σχήμα 4.6).

Παράλληλοι

Ιδιόχωροι

Κοσμική Γραμμή ΣΑΠ

τ2

τ1

Σχήμα 4.6: Ιδιόχωροι Σχετικιστικού Αδρανειακού Παρατηρητή

Οι ιδιόχωροι αυτοί για ένα γενικό σχετικιστικό παρατηρητή δεν είναι επίπεδα
και εν γένει τέμνονται (Σχήμα 4.7).
Δύο ΣΑΠ Σ1, Σ2 οι οποίοι βρίσκονται σε σταθερή σχετική χωρική σχέση

(ισοδύναμα έχουν σχετική χωρική ταχύτητα μηδέν) έχουν παράλληλες κοσμικές
γραμμές και ιδιόχωρους οι δε ιδιόχρονοί τους μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να
συμπίπτουν διαρκώς. Τέτοιους παρατηρητές τους ταυτίζουμε από κάθε άποψη.
Οι κοσμικές γραμμές δύο ΣΑΠ Σ1, Σ2 οι οποίοι βρίσκονται σε ομαλή σχε-

τική κίνηση (δηλαδή κινούνται με σταθερή σχετική ταχύτητα) είναι δύο ευθείες
με σταθερή κλίση (Σχήμα 4.8).
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Ιδιόχωρος τ2

Ιδιόχωρος τ1

τ2

τ1 Κοσμική Γραμμή

Επιταχυνόμενου Παρατηρητή

Σχήμα 4.7: Ιδιόχωροι Επιταχυνόμενου Παρατηρητή

ϕ
P

ϕ

Σ2

Σ1

Ιδιόχωρος Σ2

Ιδιόχωρος Σ1

Σχήμα 4.8: Ιδιόχωροι ΣΑΠ σε σχετική κίνηση

Τη ‘γωνία’ ϕ μεταξύ των κοσμικών γραμμών των δύο ΣΑΠ ονομάζουμε
γρηγοράδα (rapidity) και δίνεται από μία των ακόλουθων σχέσεων:

tanhϕ = β, coshϕ = γ, sinhϕ = βγ (4.4)
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όπου β = u
c
και u είναι το μέτρο της σχετικής ταχύτητας των ΣΑΠ. Παρατη-

ρούμε ότι η υπερβολική εφαπτομένη της γωνίας ϕ (άρα και η υπερβολική γωνία
ϕ) δε μπορεί να υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή και λαμβάνει τη μεγίστη τιμή της
για u = c, δηλαδή όταν β = 1. Τέλος κάθε ΣΑΠ οδηγεί σε διαφορετική
φυλλοποίηση του χωροχρόνου (βλέπε Σχήμα 4.3).

4.6 Χαρακτηριστικοί παρατηρητές τετρανυσμά-
των

΄Οπως έχουμε ήδη αναφέρει τα τετρανύσματα, (AB)i έστω, στο χώρο του Min-
kowski μπορούν να ταξινομηθούν κατά συναλλοίωτο τρόπο σύμφωνα με το μέ-
τρο τους, στις ακόλουθες τρεις κλάσεις:

Χρονικά Τετρανύσματα (Timelike Vectors):(AB)2 < 0
Μηδενικά Τετρανύσματα (Null Vectors): (AB)2 = 0
Χωρικά Τετρανύσματα (Spacelike Vectors): (AB)2 > 0

Τα χρονικά και τα μηδενικά τετρανύσματα τα διακρίνουμε περαιτέρω ανάλογα
με το πρόσημο της χρονικής συνιστώσας A0 σε:

Σωματιδιακά Τετρανύσματα:A0 ≥ 0

Αντισωματιδιακά Τετρανύσματα:A0 < 0.
(4.5)

Η επιπλέον κατάταξη των χρονικών και των σωματιδιακών τετρανυσμάτων
σύμφωνα με το πρόσημο της μηδενικής συνιστώσας τους (της A0 ) είναι δυ-
νατή, διότι οι (ορθόχρονοι) μετασχηματισμοί Lorentz διατηρούν το πρόσημο
αυτής της συνιστώσας. Αυτή η κατάταξη των τετρανυσμάτων είναι συμβατή με
εκείνη του κώνου φωτός εάν εφαρμοστεί στο τετράνυσμα θέσης. Συνεπώς οι
σχετικιστικοί παρατηρητές και τα σωματίδια αντιστοιχούν στο εσωτερικό του
κώνου φωτός, τα φωτεινά σήματα επί του κώνου φωτός και τα φυσικά πεδία
(ηλεκτρικό πεδίο, μαγνητικό πεδίο, κτλ) στο εξωτερικό του κώνου φωτός.
Βασική ιδιότητα των χρονικών τετρανυσμάτων είναι ότι έχουν ένα μοναδικό

ΣΚΦ το Σ+, το οποίο ονομάσαμε ιδιοσύστημα του χρονικού τετρανύσματος,
στο οποίο παίρνουν την ανηγμένη τους μορφή

Ai =

(
A0+

0

)
Σ+

. (4.6)

΄Οσον αφορά τα χωρικά τετρανύσματα αυτά δε δέχονται ένα μοναδικό χα-
ρακτηριστικό σύστημα αλλά μια οικογένεια χαρακτηριστικών ΛΚΣ, τα οποία
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συμβολίζουμε Σ−, όπου παίρνουν την ανηγμένη μορφή:

Bi =

(
0
B−

)
Σ−
. (4.7)

Θυμίζουμε ότι τα μηδενικά τετρανύσματα δεν έχουν χαρακτηριστικό σύστη-
μα. Βλέπε και εδάφιο 1.7 σχετικά με τα χαρακτηριστικά συστήματα τετρανυ-
σμάτων.

4.7 Χωροχρονική περιγραϕή της κίνησης

4.7.1 Χωροχρονική μέτρηση της κίνησης - Χρονο-
μετρία

Η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας είναι μια θεωρία της κίνησης γι αυτό και η
έννοια του διανύσματος θέσης είναι θεμελιακή. Η σχετικιστική παρατήρηση του
διανύσματος θέσης ενός υλικού σημείου πραγματοποιείται από τους σχετικιστι-
κούς παρατηρητές, οι οποίοι για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν συγκεκριμένα
μέσα και διαδικασίες (οδηγίες χρήσης), οι οποίες στηρίζονται στις μη Νευ-
τώνειες ιδιότητες των φωτεινών σημάτων. Συγκεκριμένα οι παρατηρητές στη
Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας είναι εξοπλισμένοι με τα ακόλουθα δύο ανε-
ξάρτητα και μη αλληλεπιδρώντα μέσα:
α) ΄Ενα ϕωτοόπλο καθορισμού διευθύνσεων.
Πρόκειται για μια συσκευή, η οποία εκτοξεύει φωτόνια (γενικότερα λουξόνια)
και φέρει κατάλληλη διάταξη η οποία επιτρέπει την ανάγνωση της διεύθυνσης
σκόπευσης του φωτοόπλου σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα το φωτοόπλο
μπορεί να αποτελείται από μία περιστρεφόμενη σημειακή πηγή εκπομπής κατευ-
θυνόμενων μονοχρωματικών φωτεινών σημάτων τοποθετημένη στο κέντρο μίας
διαφανούς μικρής σφαίρας, η οποία περικλείει τη φωτεινή πηγή και φέρει στην
επιφάνειά της χαραγμένους κύκλους μήκους και πλάτους, οι οποίοι επιτρέπουν
τον καθορισμό των σφαιρικών συντεταγμένων μιας διεύθυνσης.
(β) ΄Ενα προσωπικό (ιδιο)ρολόι.
Το σύστημα αυτό παράγει αριθμούς με συγκεκριμένο τρόπο (βλέπε παρακάτω)
και χρησιμοποιείται προκειμένου να καθοριστεί από τον παρατηρητή η χρονική
συντεταγμένη των γεγονότων. Ως ιδιορολόι θεωρούμε κάθε φυσικό σύστημα
το οποίο α) είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με ένα παγκόσμιο πρότυπο, το ίδιο
για όλους τους σχετικιστικούς παρατηρητές β) ο ρυθμός του παραμένει στα-
θερός για οποιαδήποτε κινητική κατάσταση του σχετικιστικού παρατηρητή γ)
λειτουργεί διαρκώς (ασταμάτητα) όπως και το ρολόι της Νευτώνειας Φυσικής
(υπόθεση της συνέχειας του χρόνου). Την ένδειξη των ρολογιών αυτών
ονομάζουμε ιδιόχρονο του παρατηρητή. Ο κάθε παρατηρητής έχει το δικό
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του ιδιόχρονο, οι δε ιδιόχρονοι δύο παρατηρητών σε σχετική κίνηση δε μπορεί
να συμπίπτουν (διαρκώς) παρά μόνον σε ένα γεγονός. Αυτήν τη δυνατότη-
τα σύμπτωσης των ενδείξεων των ρολογιών δύο παρατηρητών σε ένα γεγονός
ονομάζουμε συγχρονισμό. Συνεπώς δεν έχει νόημα να μιλάμε για την έν-
νοια ‘χρόνοσ’ γιατί δεν υπάρχει πια εκείνο το μοναδικό (παγκόσμιο) απόλυτο
ρολόι (ευθεία του χρόνου) που τον καταμετρά καθώς και οι αντίστοιχοι Νευ-
τώνειοι παρατηρητές που το χρησιμοποιούν ως απόλυτο, δηλαδή κοινό στοιχείο
αναφοράς.
Από τον ορισμό του ιδιορολογιού έπεται ότι ο ιδιόχρονος αυξάνει διαρκώς

κατά μήκος της κοσμικής γραμμής ενός σχετικιστικού παρατηρητή. Λόγω αυ-
τού του γεγονότος σε κάθε κοσμική γραμμή καθορίζεται μια μονοσήμαντη κα-
τεύθυνση (βέλος του χρόνου). ΄Εχει επικρατήσει να λέμε ότι ένα σύστημα
σε κάθε χωροχρονικό του σημείο διακρίνει παρελθόν και μέλλον. Η ορο-
λογία δεν είναι εντελώς επιτυχής γιατί μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με την
καθημερινή (προσχετικιστική) σημασία των λέξεων ‘παρελθόν’ και ‘μέλλον’, οι
οποίες συμπίπτουν για όλους τους Νευτώνειους παρατηρητές σε κάθε σημείο
του χώρου και του χρόνου, ενώ στη Σχετικότητα συμπίπτουν μόνο για ένα
σημείο του χωροχρόνου και συγκεκριμένους σχετικιστικούς παρατηρητές.
Το φωτοόπολο και το ιδιορολόι χρησιμοποιεί ο κάθε σχετικιστικός παρατη-

ρητής προκειμένου να επιτελέσει τις ακόλουθες θεμελιώδεις λειτουργίες:

1. Να διαπιστώσει εάν ανήκει σε μια χαρακτηριστική κλάση παρατηρητών
που ονομάζουμε Σχετικιστικούς Αδρανειακούς Παρατηρητές.

2. Εάν, και μόνον εάν, ο σχετικιστικός παρατηρητής είναι ένας Σχετικιστι-
κός Αδρανειακός Παρατηρητής να μετρήσει τις συντεταγμένες του διανύ-
σματος θέσης των υλικών σημείων με βάση τη χρονομετρία.

Αυτές οι δύο λειτουργίες είναι διαφορετικές, ανεξάρτητες και εξίσου σημα-
ντικές. Στα επόμενα αναπτύσσουμε την κάθε μια ξεχωριστά.

4.7.2 Φυσικός ορισμός των Σχετικιστικών Αδρα-
νειακών Παρατηρητών

Προκειμένου ένας σχετικιστικός παρατηρητής Σ, έστω, να ελέγξει εάν είναι
Σχετικιστικός Αδρανειακός Παρατηρητής ακολουθεί μια διαδικασία, η οποία εί-
ναι ταυτόσημη με την αντίστοιχη διαδικασία που εφαρμόζει ένας Νευτώνειος
Αδρανειακός Παρατηρητής με μόνη διαφορά ότι το Νευτώνειο όπλο αντικαθί-
σταται από το φωτοόπλο. Η αναλογία είναι τόσο μεγάλη που θεωρούμε σκόπιμο
αντί να αναπτύξουμε τη διαδικασία αυτή εκ νέου να ζητήσουμε από τον αναγνώ-
στη να ανατρέξει στο εδάφιο 3.3.1 όπου περιγράφεται η αντίστοιχη Νευτώνεια
διαδικασία και να αντικαταστήσει τη λέξη ‘όπλο’ με τη λέξη ‘φωτοόπλο’. Η
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πρακτική αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος ώστε να καταστεί σαφής η ομοιότητα
και η διαφοροποίηση αυτών των δύο θεμελιακών θεωριών της Φυσικής.
Οι τρεις αδρανειακές διευθύνσεις που καθορίζει ο σχετικιστικός παρατη-

ρητής Σ ονομάζονται σχετικιστικές αδρανειακές διευθύνσεις του Σ,
ο δε παρατηρητής Σ ονομάζεται Σχετικιστικός Αδρανειακός Παρα-
τηρητής. Στην περίπτωση που ο παρατηρητής Σ δε μπορεί να εντοπίσει ένα
πλήρες σύνολο αδρανειακών διευθύνσεων τότε λέμε ότι ο σχετικιστικός παρα-
τηρητής είναι ένας επιταχυνόμενος (σχετικιστικός) παρατηρητής ή,
ισοδύναμα, μη Σχετικιστικός Αδρανειακός Παρατηρητής.
Παρατηρούμε ότι η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας, όπως και η Νευτώ-

νεια Φυσική, απαιτεί μια ειδική κατηγορία παρατηρητών (τους Σχετικιστικούς
Αδρανειακούς Παρατηρητές) η δε μεθοδολογία μέτρησης των σχετικιστικών
φυσικών μεγεθών αναφέρεται ως προς αυτούς τους παρατηρητές και μόνον.
Το ερώτημα που προκύπτει, όπως και στην περίπτωση της Νευτώνειας Φυ-

σικής, είναι: υπάρχουν Σχετικιστικοί Αδρανειακοί Παρατηρητές· Η απάντηση
δίνεται από το ακόλουθο Αξίωμα.

Αξίωμα της Σχετικιστικής Αδράνειας

Υπάρχουν Σχετικιστικοί Παρατηρητές, οι οποίοι αντιστοιχούν (περιγράϕονται)
στο χωρόχρονο με μία κλάση ευθειών, τις οποίες ονομάζουμε ευθείες του
χρόνου. Για τους παρατηρητές αυτούς υϕίστανται στον τρισδιάστατο χώρο
σχετικιστικές αδρανειακές διευθύνσεις. Από το σύνολο των σχετικιστικών α-
δρανειακών διευθύνσεων μόνον τρεις είναι κατά μέγιστο ανεξάρτητες, το οποίο
ισοδυναμεί με το γεγονός ότι ο ϕυσικός χώρος είναι τρισδιάστατος.

Το Αξίωμα αυτό έχει φυσική και γεωμετρική σημασία.

Από φυσική άποψη το πρώτο σκέλος του αξιώματος σημαίνει ότι οι Σχετι-
κιστικοί Αδρανειακοί Παρατηρητές αντιλαμβάνονται το φυσικό χώρο στην πε-
ριοχή τους ως συνεχή, ομογενή, ισότροπο, τρισδιάστατο και Ευκλείδειο όπως
ακριβώς συμβαίνει και με τους Νευτώνειους παρατηρητές. Επιπλέον ο ιδιόχρο-
νός τους είναι ανεξάρτητος από το χώρο της περιοχής τους και έχει τη δομή
ενός μονοδιάστατου Ευκλείδειου γεωμετρικού χώρου. Δηλαδή οι Σχετικιστι-
κοί Αδρανειακοί Παρατηρητές είναι Νευτώνειοι Αδρανειακοί Παρατηρητές όσον
αφορά την αντίληψη του τρισδιάστατου χώρου και του ιδιορολογιού τους. Το
δεύτερο σκέλος του αξιώματος ισοδυναμεί με την υπόθεση ότι ο φυσικός χώ-
ρος μέσα στον οποίο διαδραματίζονται τα φυσικά φαινόμενα είναι τρισδιάστατος.
Οι τρεις ανεξάρτητες χαρακτηριστικές διευθύνσεις λέμε ότι ορίζουν τοπικά σε
κάθε σημείο του φυσικού χώρου ένα Σχετικιστικό Φωτοσύστημα Α-
ναϕοράς. Στην ειδικότερη περίπτωση που οι διευθύνσεις αυτές είναι επιπλέον
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κάθετες μεταξύ τους, με την Ευκλείδεια έννοια, τότε λέμε ότι ορίζουν ένα
Σχετικιστικό Καρτεσιανό Φωτοσύστημα (ΣΚΦ) του Σχετικιστικού
Αδρανειακού Παρατηρητή (ΣΑΠ) .

Η γεωμετρική σημασία του Αξιώματος της Σχετικιστικής Αδράνειας είναι
ότι ταυτίζει τους Σχετικιστικούς Αδρανειακούς Παρατηρητές και τα Σχετικι-
στικά Καρτεσιανά Φωτοσυστήματα με γεωμετρικές έννοιες. Συγκεκριμένα το
αξίωμα αυτό έχει τις ακόλουθες δράσεις:
α. Συσχετίζει ένα Σχετικιστικό Αδρανειακό Παρατηρητή με μία χρονική ευθεία
του χρόνου στο χωρόχρόνο άρα με μία συγκεκριμένη φυλλοποίηση του χωρό-
χρονου. Τα επίπεδα αυτής της φυλλοποίησης είναι Ευκλείδειοι τρισδιάστατοι
χώροι γιατί υποθέτουμε ότι οι Σχετικιστικοί Αδρανειακοί Παρατηρητές αντι-
λαμβάνονται τον 3-χώρο τους την κάθε ιδιοστιγμή τους όπως ένας Νευτώνειος
Αδρανειακός Παρατηρητής. Τα επίπεδα της φυλλοποίησης ενός Σχετικιστικού
Αδρανειακού Παρατηρητή στο χωρόχρονο ονομάζουμε ιδιόχωρους του Σχε-
τικιστικού Αδρανειακού Παρατηρητή.
β. Η διαπίστωση ότι ο χωρόχρονος της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας είναι
ένας μετρικός χώρος Lorentz μας οδηγεί στο γεωμετρικό χαρακτηρισμό των
Σχετικιστικών Καρτεσιανών Φωτοσυστημάτων στο χωρόχρονο ως τα Lorentz
Καρτεσιανά συστήματα (ΛΚΣ) συντεταγμένων, δηλαδή εκείνα για τα οποία η
μετρική του Lorentz έχει τη κανονική της μορφή diag(−1, 1, 1, 1). Αυτό σημαί-
νει ότι οι αριθμοί, οι οποίοι προκύπτουν από τις μετρήσεις των Σχετικιστικών
Αδρανειακών Παρατηρητών αποτελούν τις συντεταγμένες των σχετικιστικών
φυσικών μεγεθών σε ένα Lorentz Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων στο
χωρόχρονο. Επίσης σημαίνει ότι ένα Σχετικιστικό Καρτεσιανό Φωτοσύστημα
είναι ένα σύστημα συντεταγμένων, το οποίο ορίζεται από μία βάση τέτοια ώστε:

1. Τα τρία διανύσματα της βάσης αποτελούν ένα Ευκλείδειο Καρτεσιανό
Σύστημα Συντεταγμένων στα Ευκλείδεια τρισδιάστατα υπερεπίπεδα (ι-
διόχωρους) που ορίζει η φυλλοποίηση του Σχετικιστικού Αδρανειακού
Παρατηρητή.

2. Το τέταρτο διάνυσμα ορίζει την ευθεία του χρόνου του ίδιου Σχετικιστι-
κού Αδρανειακού Παρατηρητή.

Παρατηρούμε ότι η δράση του Αξιώματος της Σχετικιστικής Αδράνειας είναι
εντελώς ανάλογη με εκείνη του 1ου Νόμου του Νεύτωνα. Δηλαδή μας γεωμε-
τρικοποιεί τόσο την έννοια του Σχετικιστικού Αδρανειακού Παρατηρητή όσο
και την έννοια του Σχετικιστικού Καρτεσιανού Φωτοσυστήματος.
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4.7.3 Σχετικιστική μέτρηση του τετρανύσματος θέ-
σης

΄Εχοντας αναπτύξει την έννοια του Σχετικιστικού Αδρανειακού Παρατηρητή και
των συστημάτων συντεταγμένων που χρησιμοποιεί συνεχίζουμε με το δεύτερο
σκέλος της χρονομετρίας, δηλαδή τη διαδικασία της μέτρησης του διανύσματος
θέσης ενός γεγονότος στο χωρόχρονο.
Θεωρούμε ένα Σχετικιστικό Αδρανειακό Παρατηρητή Σ και ένα σημείο P

στο χώρο, του οποίου ο Σ επιθυμεί να μετρήσει το διάνυσμα θέσης. Προκει-
μένου ο Σ να πραγματοποιήσει τη μέτρηση εργάζεται ως εξής: Τοποθετεί στο
σημείο P ένα μικρό κάτοπτρο και στέλνει με το φωτοόπλο του προς το σημείο
P ένα φωτεινό σήμα τη χρονική ιδιοστιγμή (δηλαδή ένδειξη) τ του ιδιορολογιού
του. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Είτε το σήμα το οποίο ανακλάται στο P
επιστρέφει στον παρατηρητή είτε όχι. Εάν συμβαίνει το δεύτερο, ο Σ μεταβάλλει
την κλίση του κατόπτρου στο P μέχρις ότου να πραγματοποιηθεί η πρώτη περί-
πτωση. (Αυτό είναι πάντα δυνατό γιατί ο παρατηρητής είναι ένας Σχετικιστικός
Αδρανειακός Παρατηρητής). Τότε σταθεροποιεί τη διεύθυνση του φωτοόπλου
και διαβάζει:

1. Το χρονικό διάστημα 2∆τ(P ) μεταξύ της εκπομπής και της λήψης του
σήματος και

2. Τη διεύθυνση er της δέσμης στην κλίμακα μέτρησης διευθύνσεων του
φωτοόπλου του.

Κατόπιν ορίζει το διάνυσμα θέσης του P στον 3-χώρο με τη σχέση:

r(P ) = c∆τ(P )er

όπου c είναι το μέτρο της ταχύτητας του φωτός στο κενό. Για χρονική στιγμή
της παρατήρησης θέτει τον αριθμό τ + ∆τ(P ) όπου τ είναι η χρονική ιδιο-
στιγμή (ένδειξη του ιδιορολογιού του) κατά την οποία εκπέμφθηκε το φωτεινό
σήμα. Τελικά οι συντεταγμένες του διανύσματος θέσης (το οποίο ονομάζουμε
λόγω του τετραδιάστατου του χωρόχρονου τετράνυσμα θέσης) του γεγο-
νότος της ανάκλασης (όχι του σημείου P !) στο χωρόχρονο ορίζεται να είναι
(τ + ∆τ(P ), r(P )) 6 . Στα επόμενα για συντομία θα αναφέρουμε ένα Σχετι-
κιστικό Αδρανειακό Παρατηρητή ως ΣΑΠ και ένα Σχετικιστικό Καρτεσιανό
Φωτοσύστημα ως ΣΚΦ.

6Θέτουμε στην πρώτη συνιστώσα cτ αντί τ γιατί οι συνιστώσες ενός ϕυσικού διανύσματος
πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστατικές μονάδες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση: [L]1[T ]0[M ]0

δηλαδή μήκος.
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4.7.4 Φυσικός ορισμός των Τοπικά Σχετικιστικών
Αδρανειακών Παρατηρητών

Επειδή η χρονομετρία αφορά μόνον τους ΣΑΠ γεννάται πολλές φορές η λαθε-
μένη αντίληψη ότι στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας δεν είναι δυνατό να
μελετήσουμε επιταχυνόμενες (= μη σχετικιστικές αδρανειακές) κινήσεις. Εάν
αυτό ήταν αληθές η αξία της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας θα ήταν κα-
θαρά θεωρητική μια και είναι εξαιρετικά δύσκολο, έως οριακό, να καθορίσουμε
ένα ΣΑΠ στην πράξη.
Η επέκταση της χρονομετρίας σε μη αδρανειακούς σχετικιστικούς παρατη-

ρητές γίνεται με την εισαγωγή της έννοιας του Τοπικά Σχετικιστικού Αδρανεια-
κού Παρατηρητή, η οποία είναι ανάλογη με την έννοια των Τοπικά Νευτώνειων
Αδρανειακών Παρατηρητών (βλέπε εδάφιο 3.3). ΄Εστω υλικό σημείο P , το ο-
ποίο επιταχύνεται ως προς κάποιο ΣΑΠ Σ. Σε κάθε σημείο r(t) της τροχιάς
του το υλικό σημείο έχει ταχύτητα v(τ) και επιτάχυνση a(τ), έστω. Θεωρούμε
ΣΑΠ Σ′ ο οποίος ως προς τον Σ έχει ταχύτητα u = v(t). Τον παρατηρητή
Σ′ έχουμε ονομάσει Τοπικά Σχετικιστικό Αδρανειακό Παρατηρητή
του P στο σημείο r(t) της κοσμικής του γραμμής του P . Επειδή η επιτάχυνση
a(t) του P είναι διάφορη του 0, την επόμενη χρονική στιγμή t + dt του Σ το
υλικό σημείο P είναι σε διαφορετικό σημείο της τροχιάς του r(t+ dt) και έχει
ταχύτητα v(t) + dv(t), έστω. Στο σημείο r(t+ dt) ορίζεται ένας νέος Τοπικά
Σχετικιστικός Αδρανειακός Παρατηρητής του υλικού σημείου P με ταχύτητα
u = v(t) + dv(t) ως προς τον Σ κ.ο.κ. Με αυτή τη μέθοδο, κατά μήκος της
τροχιάς ενός επιταχυνόμενου υλικού σημείου ορίζουμε μια ακολουθία Τοπικά
Σχετικιστικών Αδρανειακών Παρατηρητών, των οποίων η ταχύτητα u ως προς
Σ είναι ίση με την dr(t)/dt όπου r(t) είναι το διάνυσμα θέσης του υλικού σημεί-
ου P ως προς τον ΣΑΠ Σ και t είναι ο (ιδιό)χρονος του Σ. Επειδή η τροχιά του
P στο χώρο είναι ανεξάρτητη από το ΣΑΠ Σ, ο οποίος την περιγράφει η (συ-
νεχής) ακολουθία των Τοπικά Σχετικιστικών Αδρανειακών Παρατηρητών που
ορίσαμε είναι χαρακτηριστική του υλικού σημείου και την ονομάζουμε ιδιοπα-
ρατηρητή του σχετικιστικού υλικού σημείου P . Με αυτήν τη μεθοδολογία
επεκτείνουμε τη χρονομετρία σε μη Σχετικιστικούς Αδρανειακούς Παρατηρη-
τές.
΄Ενας άλλος τρόπος να κατανοήσουμε τους μη αδρανειακούς (= επιταχυ-

νόμενους) σχετικιστικούς παρατηρητές στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας,
είναι να θεωρήσουμε ότι η μετρική του Lorentz δεν έχει παντού στο χωρό-
χρονο την κανονική της μορφή αλλά μια γενικότερη, η οποία μεταβάλλεται από
γεγονός σε γεγονός. Αυτό ισοδυναμεί γεωμετρικά με το ότι ο Σχετικιστικός
Αδρανειακός Παρατηρητής μεταβάλλεται από γεγονός σε γεγονός κατά μήκος
μιας κοσμικής γραμμής, δηλαδή πάλι καταλήγουμε στην έννοια του Τοπικά Σχε-
τικιστικού Αδρανειακού Παρατηρητή. Αυτή η μεθοδολογία αντιμετώπισης των
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επιταχυνόμενων κινήσεων εισάγει ουσιαστικά στη Θεωρία της Γενικής Σχετι-
κότητας μέσω της Αρχής της Ισοδυναμίας. Περισσότερα γι΄ αυτό το θέμα θα
αναπτύξουμε σε επόμενο κεφάλαιο όταν θα μελετάμε την τετραεπιτάχυνση.

4.8 Αρχή της Σχετικότητας του Einstein

Η αντικειμενικότητα, δηλαδή το σύνολο των σχετικιστικών φυσικών μεγεθών,
στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας καθορίζεται με την Αρχή της Σχετικό-
τητας του Einstein. ΄Οπως η Αρχή της Σχετικότητας Γαλιλαίου στη Νευτώνεια
Φυσική, έτσι και η Αρχή της Σχετικότητας του Einstein αφορά τις γεωμετρικές
εικόνες των φυσικών (αντικειμενικών) φαινομένων, οι οποίες δημιουργούνται
από τους ΣΑΠ στο χωρόχρονο. Συγκεκριμένα η δράση της Αρχής της Σχετι-
κότητας του Einstein πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα:
(α) Καθορίζει έναν εσωτερικό κώδικα ανταλλαγής πληροφορίας (=μετασχημα-
τισμό εικόνων) μεταξύ των ΣΑΠ βάσει του οποίου πραγματοποιείται η ‘επικοι-
νωνία’ τους και καθορίζεται η ομάδα των μετασχηματισμών της θεωρίας.
(β) Παρέχει μια Αρχή Συναλλοίωτου, η οποία καθορίζει τι είδους γεωμετρικά
αντικείμενα θα χρησιμοποιηθούν από τους ΣΑΠ για τη μαθηματική περιγραφή
των σχετικιστικών φυσικών μεγεθών.
(γ) Καθορίζει τη μαθηματική διατύπωση των εξισώσεων της θεωρίας.

4.8.1 Η θεμελιώδης εξίσωση της ισομετρίας

Θεωρούμε ΣΑΠ Σ, ο οποίος παρατηρεί δύο σημεία A, B στο (φυσικό του)
χώρο από τα οποία διέρχεται φωτεινή ακτίνα. ΄Εστω ∆r η χωρική απόσταση
μεταξύ των σημείων A, B στο χώρο όπως τη μετρά ο Σ και ∆t το χρονικό
διάστημα που απαιτείται ώστε το φως, σύμφωνα με το ρολόι του Σ να διανύσει
τη διαδρομή AB. Προφανώς ισχύει:

∆r2 − c2∆t2 = 0.

όπου c είναι το μέτρο της ταχύτητας του φωτός στο κενό 7 . Θεωρούμε και
έναν άλλο ΣΑΠ Σ′, ο οποίος παρατηρεί την φωτεινή ακτίνα να διέρχεται από
τα ίδια σημεία A, B. ΄Εστω ∆r′ και ∆t′ οι αντίστοιχες ποσότητες για τον Σ′.
Ισχύει πάλι η σχέση:

∆r′
2 − c2∆t′

2
= 0

7Παρατηρήστε ότι το τετράνυσμα ABi, το οποίο ορίζουν τα γεγονότα:
Α: Το ϕωτεινό σήμα διέρχεται από το σημείο A του χώρου.
Β: Το ϕωτεινό σήμα διέρχεται από το σημείο B του χώρου
είναι ένα μηδενικό τετράνυσμα, όπως αναμένεται.
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όπου c είναι πάλι το ίδιο, λόγω της Αρχής της Σταθερότητας του μέτρου της
ταχύτητας του φωτός στο κενό. Τα ∆r′ και ∆t′ είναι διαφορετικά από τα ∆r
και ∆t εκτός εάν, και μόνον εάν, οι Σ και Σ′ συμπίπτουν. Προφανώς ισχύει
για το συσχετισμό των συντεταγμένων των δύο παρατηρήσεων:

∆r′
2 − c2(∆t′)2 = ∆r2 − c2∆t2.

Ο συσχετισμός αυτός των συντεταγμένων αφορά μόνον τα φωτεινά σήματα
και είναι αποτέλεσμα της Αρχής της Σταθερότητας του μέτρου της ταχύτητας
του φωτός στο κενό. Τι συμβαίνει όμως για τις συνιστώσες των άλλων τετρα-
νυσμάτων που περιγράφουν γεγονότα, τα οποία δεν αναφέρονται σε φωτόνια;
Πως θα συσχετίσουν οι παρατηρητές Σ και Σ′ τις συντεταγμένες γεγονότων A
και B, τα οποία αφορούν τη διέλευση από τα σημεία Α και Β του χώρου ενός
(π.χ.) ηλεκτρονίου; Την απάντηση έδωσε ο Einstein με την ακόλουθη Αρχή:

Ορισμός 4.8.1 Αρχή της Επικοινωνίας του Einstein ΄Εστω (c∆t,∆r),
(c∆t′,∆r′) οι συνιστώσες ενός τετρανύσματος (όχι αναγκαστικά μηδενικού!)
στα ΣΚΦ Σ και Σ′ αντίστοιχα. Τότε ισχύει το αναλλοίωτο:

∆r′
2 − c2∆t′

2
= ∆r2 − c2∆t2. (4.8)

Η φυσική σημασία της (4.8) είναι ότι καθορίζει τον τρόπο ανταλλαγής πλη-
ροφορίας μεταξύ των ΣΑΠ. Τη γεωμετρική σημασία της (4.8) βρίσκουμε εάν
τη γράψουμε στα ΣΚΦ των Σ και Σ′. Σε αυτά τα συστήματα (και μόνον σε
ΣΚΦ είναι δυνατή αυτή η γραφή!) η (4.8) λαμβάνει τη μορφή:

(c∆t,∆x,∆y,∆z)diag(−1, 1, 1, 1)(c∆t,∆x,∆y,∆z)t =

= (c∆t′,∆x′,∆y′,∆z′)diag(−1, 1, 1, 1)(c∆t′,∆x′,∆y′,∆z′)t. (4.9)

Η (4.9) (βλέπε επίσης εδάφια 1.3 και 3.5) αποτελείται από δύο μέρη:

• ΄Εναν πίνακα 1× 4 : (c∆t,∆x,∆y,∆z) και

• ΄Εναν πίνακα 4× 4 : diag(−1, 1, 1, 1).

Ο πρώτος πίνακας αφορά τις χρονομετρικές παρατηρήσεις των ΣΑΠ και μας
οδηγεί στην πρώτη σχετικιστική ποσότητα: το τετράνυσμα θέσης xi =
(ct, r) η έκφραση του οποίου εξαρτάται από τον ΣΑΠ. Ο δεύτερος έχει την ίδια
έκφραση για όλους τους ΣΑΠ οι οποίοι χρησιμοποιούν ΣΚΦ (ή ΛΚΣ). Η μορφή
του diag(−1, 1, 1, 1) μπορεί να θεωρηθεί ως η κανονική αναπαράσταση μίας
μετρικής. Εάν γίνει αυτό, τότε η η μετρική αυτή είναι η μετρική του Lorentz.
Το αποτέλεσμα αυτό είναι συμβιβαστό τόσο με την Αρχή της Σχετικιστικής
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Σχήμα 4.9: Αρχή της επικοινωνίας του Einstein

Αδράνειας όσο και με την αντιστοιχία που έχουμε μεταξύ των ΣΚΦ και των
Lorentz Καρτεσιανών συστημάτων συντεταγμένων (ΛΚΣ).
Εάν θεωρήσουμε τον πίνακα η = diag(−1, 1, 1, 1) τότε η σχέση (4.9) μπορεί

να γραφεί:
(ct, r)t(η − LtηL)(ct, r) = 0

Επειδή η σχέση αυτή πρέπει να ικανοποιείται για τυχαίο τετράνυσμα θέσης
συνάγουμε ότι ο πίνακας L ορίζεται από την εξίσωση:

η = LtηL. (4.10)

Η σχέση (4.10) είναι η θεμελιώδης εξίσωση των ισομετριών Lorentz σε ένα
ΛΚΣ. Συνάγουμε ότι οι μετασχηματισμοί μεταξύ ΣΚΦ είναι οι μετασχηματι-
σμοί Lorentz που μελετήσαμε στο εδάφιο 1.3 εξίσωση (1.31). ΄Αρα όπως στην
προσχετικιστική Φυσική η Αρχή της Σχετικότητας του Γαλιλαίου εισάγει το
μετασχηματισμό του Γαλιλαίου ως το μετασχηματισμό των συντεταγμένων με-
ταξύ των ΝΑΠ, η Αρχή της Επικοινωνίας του Einstein εισάγει στη Θεωρία
της Ειδικής Σχετικότητας το μετασχηματισμό του Lorentz, L, ως το μετασχη-
ματισμό των συντεταγμένων μεταξύ των ΣΑΠ. Τις ιδέες αυτές περιγράφουμε
σχηματικά στο Σχήμα 4.9.
Η γενική λύση της εξίσωσης (4.10) δόθηκε στο εδάφιο 1.6 και είναι ένας

πίνακας της μορφής L(β,Φ) = L(β)R(Φ). Στη λύση αυτή L(β) είναι ένας
μετασχηματισμός Lorentz, ο οποίος παραμετρίζεται από τη σχετική ταχύτητα
β των ΣΚΦ, των οποίων οι χωρικοί άξονες είναι παράλληλοι. Ο πίνακας L(β)
είναι το καθαρά σχετικιστικό κομμάτι του μετασχηματισμού Lorentz και δίνεται
από τις εξισώσεις (1.45) και (1.46). Ο πίνακας R(Φ) είναι ένας γενικευμένος
ΕΟΜ στο χωρόχρονο, ο οποίος εξαρτάται από τρεις παραμέτρους Φ (π.χ τις
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γωνίες του Euler) και μετρά τη σχετική (Ευκλείδεια) κατεύθυνση των χωρικών
αξόνων των δύο ΣΚΦ.

4.9 Αρχή του Συναλλοίωτου του Einstein

Προκειμένου να προχωρήσουμε στη μαθηματική περιγραφή των σχετικιστικών
φυσικών μεγεθών απαιτείται να καθορίσουμε το μαθηματικό χαρακτήρα των θε-
μελιακών σχετικιστικών φυσικών μεγεθών της θεωρίας. Οι ποσότητες αυτές
πρέπει να είναι – όπως στη Νευτώνεια Φυσική – δύο: ένα διάνυσμα και μία
βαθμωτή ποσότητα. Πράγματι μέχρι στιγμής έχουμε δύο ποσότητες, οι οποίες
έχουν θεμελιακή φυσική σημασία στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας: Το
τετράνυσμα θέσης και το μέτρο της ταχύτητας του φωτός στο κενό. Με βάση
τα στοιχεία αυτά διατυπώνουμε το πρώτο μέρος της Αρχής του Συναλλοίωτου
του Einstein ως εξής:

Αρχή του Συναλλοίωτου του Einstein: Μέρος Ι
Το τετράνυσμα θέσης και η χωροχρονική απόσταση (ή ισοδύναμα η μετρική
του Lorentz) είναι σχετικιστικά ϕυσικά μεγέθη.

Το τετράνυσμα θέσης και η χωροχρονική απόσταση δεν αρκούν στην ανά-
πτυξη της μελέτης της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας, όπως το διάνυσμα
θέσης και ο απόλυτος χρόνος δεν αρκούν στη μελέτη της Νευτώνειας Φυσικής.
Για τον ορισμό νέων σχετικιστικών φυσικών μεγεθών απαιτείται πάλι η χρή-
ση της Αρχής του Συναλλοίωτου. Στην προσχετικιστική Φυσική το διάνυσμα
θέσης και ο χρόνος καθόριζαν τη μορφή των Νευτώνειων φυσικών μεγεθών
μέσω της Αρχής της Σχετικότητας του Γαλιλαίου και του Μέρους ΙΙ της Αρ-
χής του Συναλλοίωτου. ΄Ομοια στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας
το τετράνυσμα θέσης και η χωροχρονική απόσταση καθορίζουν τη μορφή των
σχετικιστικών φυσικών μεγεθών μέσω της Αρχής της Σχετικότητας του Ein-
stein και της Αρχής του Συναλλοίωτου του Einstein Μέρος ΙΙ.

Αρχή του Συναλλοίωτου του Einstein: Μέρος ΙΙ
Τα Σχετικιστικά ϕυσικά μεγέθη περιγράϕονται με τανυστές Lorentz.

Τούτο σημαίνει ότι τα σχετικιστικά φυσικά μεγέθη περιγράφονται από γε-
ωμετρικά μεγέθη τα οποία:
α) Είναι τανυστές τύπου (m,n) στο χωρόχρονο, δηλαδή έχουν 4n × 4m συ-
νιστώσες (m,n = 0, 1, 2, 3, . . .) όπου m αφορά τον αριθμό των ανταλλοίωτων
δεικτών και n αφορά τον αριθμό των συναλλοίωτων δεικτών.
β) Ειδικότερα είναι τανυστές Lorentz, δηλαδή εάν T i′j′...

a′b′... και T
ij...
ab... είναι οι συνι-



4.9. ΑΡΧ�Η ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΟ�ΙΩΤΟΥ ΤΟΥ EINSTEIN 111

στώσες ενός τανυστή Lorentz T ως προς τους ΣΑΠ Σ′ και Σ αντίστοιχα, τότε
ισχύει:

T i′j′...
a′b′... = Li′

i L
j′

j . . . L
a
a′L

b
b′ . . . T

ij...
ab... (4.11)

όπου Li′
i είναι ο μετασχηματισμός Lorentz ο οποίος συνδέει τους Σ και Σ′

και Li
i′ είναι ο αντίστροφός του. Προφανώς τα σχετικιστικά αναλλοίωτα και

τα τετρανύσματα είναι σχετικιστικοί τανυστές για τις τιμές m = n = 0 και
m = 1, n = 0 αντίστοιχα.

4.9.1 Κανόνες κατασκευής τανυστών Lorentz

Οι κανόνες της πρότασης 1.4.1 που εφαρμόσαμε στην περίπτωση των Νευτώ-
νειων τανυστών προκειμένου να κατασκευάζουμε Ευκλείδειους τανυστές από
άλλους δεδομένους εφαρμόζονται και στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας.
Δηλαδή έχουμε:
Κανόνας 1: Για την κατασκευή τανυστών Lorentz.

d

 Τανυστής
Lorentz
τύπου (r, s)

 /d
 Lorentz

αναλλοίωτο

 =

 Τανυστής
Lorentz
τύπου (r, s)

 . (4.12)

Κανόνας 2: Για την κατασκευή τανυστών Lorentz. Lorentz

αναλλοίωτο

 Τανυστής
Lorentz
τύπου (r, s)

 =

 Τανυστής
Lorentz
τύπου (r, s)

 . (4.13)

Ο Κανόνας 1 στη Νευτώνεια Φυσική χρησιμεύει για τον ορισμό των κινη-
τικών μεγεθών της Θεωρίας (ταχύτητα, επιτάχυνση κτλ) και ο κανόνας 2 για
την εισαγωγή των δυναμικών μεγεθών (ορμή, δύναμη κτλ). Ανάλογα στη Θε-
ωρία της Ειδικής Σχετικότητας ο πρώτος κανόνας ορίζει τα τετρανύσματα της
τετραταχύτητας και της τετραεπιτάχυνσης και ο δεύτερος τα τετρανύσματα της
τετραορμής και της τετραδύναμης κτλ. Τα τετρανύσματα αυτά θα μελετήσουμε
σε επόμενα κεφάλαια.

4.9.2 Δυνάμει σχετικιστικά ϕυσικά μεγέθη

Τίθεται το ερώτημα: Αναπαριστά ο κάθε τανυστής Lorentz ένα σχετικιστικό
φυσικό μέγεθος; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι όμοια με την αντίστοιχη
ερώτηση της Νευτώνειας Φυσικής, όπου τα δυνάμει Νευτώνεια Φυσικά Με-
γέθη αφορούν Ευκλείδειους τανυστές, οι οποίοι είναι πιθανόν να περιγράφουν
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ένα Νευτώνειο Φυσικό Μέγεθος. Ανάλογα, στην Θεωρία της Ειδικής Σχετι-
κότητας έναν τυχαίο τανυστή Lorentz ονομάζουμε δυνάμει Σχετικιστικό
Φυσικό Μέγεθος. ΄Ενα δυνάμει σχετικιστικό φυσικό μέγεθος προκειμένου
να είναι σχετικιστικό φυσικό μέγεθος πρέπει να ικανοποιεί επιπλέον κριτήρια,
τα οποία το κάνουν να έχει φυσική σημασία. Τα κριτήρια αυτά είναι:

• Τα Σχετικιστικά Φυσικά Μεγέθη, τα οποία έχουν Νευτώνειο όριο για ένα
χαρακτηριστικό παρατηρητή (π.χ ιδιοπαρατηρητή) πρέπει να αντιστοιχούν
σε Νευτώνεια φυσικά μεγέθη

• Τα Σχετικιστικά Φυσικά Μεγέθη, τα οποία δεν έχουν Νευτώνειο όριο
(π.χ. το μέτρο της ταχύτητας του φωτός στο κενό) αποκτούν φυσική
σημασία μέσω σχετικιστικών υποθέσεων ή αρχών.

Το πως εφαρμόζονται αυτά τα κριτήρια θα το δούμε σε διάφορες περιπτώσεις
στα επόμενα.

4.10 Παγκόσμιες ταχύτητες και μετασχηματι-
σμός Lorentz

Η σκοπιμότητα του προσδιορισμού των (ορθόχρονων) μετασχηματισμών Lo-
rentz στο εδάφιο 1.6.2 ως λύση της θεμελιώδους εξίσωσης LtηL = η ήταν να
καταδειχθεί ότι για την παραγωγή τους δεν απαιτείται καμία φυσική υπόθεση
και ότι είναι καθαρά γεωμετρικού χαρακτήρα. ΄Οπως αναπτύξαμε δε στα προη-
γούμενα, η φυσική σημασία της θεμελιώδους εξίσωσης και συνακόλουθα των
μετασχηματισμών Lorentz, οφείλεται στην Αρχή της Σχετικιστικής Αδράνειας
και (κύρια) στην Αρχή της Σχετικότητας του Einstein.
Στο εδάφιο αυτό, στηριζόμενοι στην υπόθεση ότι υπάρχουν παγκόσμιες τα-

χύτητες, αναπτύσσουμε μια γενική, απλή και ‘φυσική’ μεθοδολογία η οποία μας
οδηγεί ταυτόχρονα στην παραγωγή των μετασχηματισμών του Γαλιλαίου και
των μετασχηματισμών του Lorentz. Αυτή η παραγωγή των μετασχηματισμών
Lorentz, παρόλη την απλότητά της, έχει πρακτική αξία, διότι ακολουθεί μια
αξιωματική παρουσίαση, η οποία εξοικειώνει τον αναγνώστη (στο απλό αυτό
επίπεδο) με μια σημαντική μεθοδολογία της θεωρητικής Φυσικής. 8

8Σημειώνουμε ότι υπάρχουν στη βιβλιογραϕία πολλές μέθοδοι παραγωγής των μετασχημα-
τισμών Lorentz— κυρίως των μετασχηματισμών προώθησης — άλλοι περισσότερο και άλλοι
λιγότερο αξιωματικοί. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει μερικούς από αυτούς στις ακόλουθες
εργασίες: D. Sardelis, “Unified Derivation of the Galileo and the Lorentz transformation”
Eur. J. Phys. 3(1982), 96-99; A.R. Lee and T.Malotas “Lorentz Transformations from
the first Principle” Am. J. Phys. 43(1975),434 - 437 and Am. J. Phys. 44(1976),1000
- 1002; V.Berzi and V. Gorini “Reciprocity Principle and the Lorentz Transformation” J.
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Θεωρούμε δύο παρατηρητές Σ και Σ′ (όχι ΝΑΠ ή ΣΑΠ αλλά παρατηρητές,
οι οποίοι παράγουν, με κάποιο τρόπο, συντεταγμένες για τα φυσικά φαινόμε-
να σε κάποιο τετραδιάστατο γραμμικό χώρο) με συστήματα συντεταγμένων
(ct, x, y, z) και (ct′, x′, y′, z′) αντίστοιχα και κάνουμε μία σειρά από μαθηματι-
κές υποθέσεις, οι οποίες ικανοποιούν τρία κριτήρια:
(α) ΄Εχουν φυσικό νόημα/περιεχόμενο.
(β) Είναι οι ελάχιστες δυνατές.
(γ) Οδηγούν σε μονοσήμαντο αποτέλεσμα.

Υπόθεση I
Υπάρχουν γραμμικοί μετασχηματισμοί μεταξύ των συντεταγμένων (ct, x) και
(ct′, x′) οι οποίοι παραμετρίζονται από μια πραγματική παράμετρο V (της οποίας
η ϕυσική σημασία θα καθοριστεί αργότερα).

Η υπόθεση αυτή συνεπάγεται ότι μπορούμε να γράψουμε:[
ct

x

]
=

[
α1 α2

β1 β2

] [
ct′

x′

]
+

[
γ

δ

]
(4.14)

όπου α1, α2, β1, β2, γ, δ είναι καλώς ορισμένες (συνεχείς και διαφορίσιμες όσο
απαιτείται) πραγματικές συναρτήσεις της πραγματικής παραμέτρου V .
Η παράμετρος V υποθέτουμε ότι είναι τέτοια ώστε να ικανοποιείται η επόμενη

Υπόθεση ΙΙ
(α) Εάν t = t′ = 0 τότε x = x′ = 0. (4.15)

(β) Εάν x′ = 0 για κάθε t, τότε x = V t. (4.16)

(γ) Εάν x = 0 για κάθε t′, τότε x′ = −V t′. (4.17)

(δ) Εάν V = 0 τότε x = x και t = t′. (4.18)

Ας εξετάσουμε τι σημαίνει γεωμετρικά και κινητικά η κάθε περίπτωση της Υπό-
θεσης II. Η (α) σημαίνει ότι ο μετασχηματισμός (4.14) είναι σύγχρονος, δηλαδή
όταν οι αρχές των Σ και Σ′ συμπίπτουν τότε και οι χρόνοι t και t′ συμπίπτουν.
Η (β) σημαίνει ότι το επίπεδο (y′, z′) το οποίο ορίζεται από την εξίσωση x′ = 0
είναι πάντα παράλληλο προς το επίπεδο (y, z) το οποίο ορίζεται για κάθε χρονική
συντεταγμένη t από την σχέση x = V t. Ανάλογα ισχύουν για την περίπτωση
(γ) μόνο που τώρα το (y, z) διατηρείται παράλληλο προς το (y′, z′). Τέλος η
(δ) ορίζει ότι για V = 0 οι συντεταγμένες συμπίπτουν απολύτως, δηλαδή ο Σ
δε διαφοροποιείται από τον Σ′.

Math. Phys. 10(1968),1518-1524; C. Fahnline “A covariant four-dimensional expression
for Lorentz transformations” Am. J. Phys. 50(1982),818 - 821.
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Από τις (β) και (γ) φαίνεται ότι η παράμετρος V έχει διαστάσεις [LT−1]
άρα η παράμετρος αυτή μπορεί να έχει τη φυσική σημασία του μέτρου μιας
ταχύτητας.
Εξετάζουμε τις αλγεβρικές συνέπειες που εισάγει η Υπόθεση II στους

συντελεστές α1, α2, β1, β2 του μετασχηματισμού. Η (4.15) συνεπάγεται ότι
γ = δ = 0 άρα ο μετασχηματισμός είναι ομογενής. Η (4.16) συνεπάγεται:

β1 =
V α1

c
.

΄Ομοια η (4.17) δίνει:

β1 =
V β2
c
.

Από αυτές προκύπτει:
α1 = β2.

Συνεπώς η (4.14) γίνεται:[
ct

x

]
=

[
β2 α2
V β2

c
β2

] [
ct′

x′

]
. (4.19)

Στην έκφραση αυτή έχουμε δύο άγνωστους - τις συναρτήσεις α2, β2 -άρα
χρειαζόμαστε δύο επιπλέον υποθέσεις πριν καθορίσουμε το μετασχηματισμό
πλήρως.
Εισάγουμε τις ποσότητες U = x

t
και U ′ = x′

t′
όπου (ct, x) και (ct′, x′) είναι οι

συντεταγμένες ενός κινούμενου σωματιδίου ως προς τους Σ και Σ′ αντίστοιχα.
Οι ποσότητες U,U ′ παριστούν τις x− και x′-συνιστώσες της ταχύτητας του
σωματιδίου ως προς τους Σ και Σ′ αντίστοιχα. Από τις εξισώσεις μετασχημα-
τισμού (4.19) υπολογίζουμε εύκολα (β2 ̸= 0):

U =
x

t
=

U ′ + V

1 + ( α2

β2c
)U ′ . (4.20)

Η σχέση (4.20) είναι μια γενική σχέση η οποία συνδέει τις ταχύτητες U και
U ′ με την παράμετρο V . Προκειμένου να καθορίσουμε το λόγο α2

β2
θεωρούμε

ακόμα μία υπόθεση:

Υπόθεση III
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο παγκόσμιες ταχύτητες η μία μέτρου άπειρου και η
άλλη μέτρου c πεπερασμένου, οι οποίες ορίζονται με τις συνθήκες:
εάν U −→ +∞ τότε U ′ −→ +∞ (V πεπερασμένο).
εάν U −→ c τότε U ′ −→ c.
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Η πρώτη ταχύτητα δίνει (β2 ̸= 0):

α2 = 0 (4.21)

ενώ η δεύτερη:

α2 =
V

c
β2. (4.22)

Η Υπόθεση III δεν είναι μια υπόθεση κενή φυσικού περιεχομένου (δηλαδή
υπάρχουν πράγματι τέτοιες ταχύτητες στη Φύση) και αυτό μας δείχνουν τα
πειράματα των Michelson-Morley. Επίσης οι αλληλεπιδράσεις στη Νευτώνεια
Φυσική δεχόμαστε ότι διαδίδονται με άπειρη ταχύτητα (δράση από απόσταση).
Η σταθερά c της Υπόθεσης III είναι το μέτρο της ταχύτητας του φωτός στο
κενό η οποία μετρήθηκε πειραματικά και έχει τιμή 3× 108m/s. Τονίζουμε ότι
η Υπόθεση III δεν αποκλείει την ύπαρξη και άλλων παγκόσμιων ταχυτήτων.
Φυσικά μια και η παρατήρηση δεν έχει επιβεβαιώσει άλλες τέτοιες ταχύτητες,
δε θα μας απασχολήσουν περαιτέρω.
Απομένει ακόμα μια παράμετρος ελεύθερη οπότε χρειαζόμαστε ακόμα μία

υπόθεση προκειμένου να καθορίσουμε το μετασχηματισμό πλήρως. Η υπόθεση
αυτή έχει να κάνει με την ιδιότητα του μετασχηματισμού να είναι ισομετρία.
Θεωρούμε την υπόθεση:

Υπόθεση IV
Ο μετασχηματισμός (4.19) έχει ορίζουσα ίση με +1.

Προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτήν την υπόθεση υπολογίζουμε την ορίζουσα
D του μετασχηματισμού. ΄Εχουμε:

D = β2
2 − (

V

c
)α2β2 = β2(β2 −

V α2

c
). (4.23)

Στην πρώτη περίπτωση α2 = 0 οπότε η Υπόθεση IV δίνει β2 = 1 και ο μετα-
σχηματισμός γίνεται:

t = t′ x = x′ + Ut′. (4.24)

Οι εξισώσεις αυτές είναι οι μετασχηματισμοί του χρόνου και του χώρου της
Νευτώνειας Φυσικής. Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση αυτή (της άπειρης
παγκόσμιας ταχύτητας) η (4.20) γράφεται:

U = U ′ + V (4.25)

και είναι η γνωστή σχέση του νόμου σύνθεσης ταχυτήτων της προσχετικιστικής
Φυσικής.
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Σχήμα 4.10: Τυποποημένη κίνηση ΣΚΦ

Εξετάζουμε την περίπτωση α2 ̸= 0 που αφορά την περίπτωση της πεπερα-
σμένης παγκόσμιας ταχύτητας. Η Υπόθεση D = 1 και η (4.23) σε συνδυασμό
με την (4.22) συνεπάγονται:

β2 = ±(1− V

c2
)−1/2 = ±γ. (4.26)

Από την εξίσωση (4.19) έχουμε ότι για V = 0, β2(0) = +1, άρα θεωρούμε
το θετικό πρόσημο. Στην περίπτωση αυτή ο μετασχηματισμός είναι:

x′ = γ(x− V t)

t′ = γ(t− xV

c2
). (4.27)

Αυτός είναι ο ορθόχρονος μετασχηματισμός προώθησης (boost) κατά μήκος
του κοινού άξονα x, x′ με σχετική ταχύτητα V . Ο μετασχηματισμός (4.27)
είναι συμμετρικός μεταξύ των συντεταγμένων που συσχετίζει. Πράγματι αυτό
φαίνεται εάν γραφεί ως εξής:

x′ = γ(x− βct)

ct′ = γ(ct− βx). (4.28)

Συνάγουμε ότι η φυσική σημασία της παραμέτρου V είναι ότι αντιστοιχεί
στο μέτρο της σχετικής ταχύτητας μεταξύ των Σ, Σ′ στην περίπτωση που οι
άξονες x, x′ συμπίπτουν και η σχετική κίνηση γίνεται κατά μήκος της κοινής
διεύθυνσης x (Σχήμα 4.10). Αυτή τη διάταξη της σχετικής κίνησης ονομάζουμε
τυποποιημένο τρόπο κίνησης του Σ′ ως προς το Σ κατά μήκος του
κοινού άξονα x, x′ ή απλά τυποποιημένο τρόπο κίνησης του Σ′ ως προς το Σ.
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Ας δούμε τώρα τι δίνει η σχέση (4.20) η οποία εκφράζει το ‘νόμο σύνθεσης
ταχυτήτων’. Αντικαθιστώντας από την (4.27) (ή διαφορετικά) υπολογίζουμε:

U =
U ′ + V

1 + U ′V
c2

. (4.29)

Η σχέση αυτή αποτελεί το μετασχηματισμό των χωρικών ταχυτήτων κάτω από
το μετασχηματισμό προώθησης (4.28). Είναι εύκολο να ελέγξουμε ότι όταν
U = c τότε και U ′ = c, όπως απαιτείται από την παγκοσμιότητα της ταχύτητας c
9. Επίσης παρατηρούμε ότι ο αντίστροφος μετασχηματισμός. ο οποίος εκφράζει
τα (ct, x) συναρτήσει των (ct′, x′) είναι ακριβώς όπως ο (4.27), μόνον που το
V έχει αντικατασταθεί με −V .
΄Ολα όσα αναφέραμε περιλαμβάνουν μια ιδιαίτερη και κοινή χωρική διεύθυνση

των Σ και Σ′, την xx′. Κατά μήκος της διεύθυνσης αυτής ο μετασχηματισμός
των συντεταγμένων μεταξύ των Σ και Σ′ έχει το χαρακτηριστικό ότι αντιστρέ-
φεται, αρκεί να θεωρήσουμε όπου V το −V , δηλαδή αντί ο Σ να κινείται ως
προς τον Σ′ θεωρούμε ότι ο Σ′ κινείται ως προς τον Σ. Αυτή η συμμετρία των
αντιλήψεων των Σ και Σ′ για τη σχετική κίνηση έχει ονομασθεί σχετικό-
τητα της κίνησης. Η διεύθυνση αυτή συνδέεται προφανώς με τις σχετικές
ταχύτητες των Σ και Σ′ δηλαδή τις VΣΣ′ και VΣ′Σ. Συνεπώς οδηγούμαστε στην:

Υπόθεση V

VΣ′Σ = −VΣΣ′ . (4.30)

Το αίτημα της υπόθεσης αυτής είναι ότι ορίζει την κοινή χαρακτηριστική διεύ-
θυνση μεταξύ των Σ και Σ′. Η υπόθεση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως ανάλογη
της αντίστοιχης ‘προφανούσ’ υπόθεσης της Νευτώνειας Κινητικής. Η γεωμε-
τρική σημασία της είναι ότι κόβει τον τρισδιάστατο χώρο σε δισδιάστατες φέτες
(y, z), (y′, z′) (φυλλοποίηση του τρισδιάστατου χώρου!). Η Υπόθεση V δίνει
στην παράμετρο V τη γενική φυσική σημασία σαν το μέτρο της σχετικής ταχύ-
τητας των Σ και Σ′.

Με την Υπόθεση V έχουμε δεχθεί ότι τα επίπεδα (y, z) και (y′, z′) παραμέ-
νουν παράλληλα, δεν έχουμε όμως καθορίσει ότι οι άξονες y, z δεν περιστρέφο-
νται καθώς το επίπεδο (y, z) κινείται κατά μήκος του κοινού άξονα x, x′. Αυτό
απαιτεί μία ακόμα Υπόθεση:

Υπόθεση VI

9Παγκόσμιο είναι ένα βαθμωτό ϕυσικό μέγεθος όταν έχει την ΙΔΙΑ αριθμητική τιμή σε
ΟΛΑ (και τα επιταχυνόμενα!) συστήματα αναϕοράς της θεωρίας, της οποίας αποτελεί ϕυσικό
μέγεθος.
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Διευθύνσεις (κάθετες στην κοινή χαρακτηριστική διεύθυνση των Σ, Σ′ παρα-
μένουν αναλλοίωτες (δεν περιστρέϕονται).

Τούτο σημαίνει ότι για την περίπτωση της ειδικής σχετικής κίνησης που έχουμε
θεωρήσει ισχύει:

y = y′

z = z′. (4.31)

Με τις εξισώσεις (4.31) ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός προώθησης Lorentz
(καθώς και ο μετασχηματισμός του Γαλιλαίου) κατά την κοινή διεύθυνση xx′.
Με βάση τις Υποθέσεις V και VI είναι δυνατόν να παράγουμε το γενικό

μετασχηματισμό Lorentz, για τον οποίο κανείς άξονας συντεταγμένων δεν συ-
μπίπτει με την κοινή χαρακτηριστική διεύθυνση και η σχετική ταχύτητα των
συστημάτων είναι τυχαία αλλά οι άξονες τους παράλληλοι. Αυτό όμως έχει ήδη
γίνει στο Κεφάλαιο 1.



Κεϕάλαιο 5

Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ
ΤΕΤΡΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ

5.1 Εισαγωγή

Το θεμελιακό διάνυσμα στο οποίο στηρίζεται η κινητική κάθε θεωρίας της κίνη-
σης είναι το διάνυσμα θέσης. Το διάνυσμα αυτό ορίζεται με μια συγκεκριμένη
διαδικασία μέτρησης, η οποία χαρακτηρίζει τη θεωρία και καθορίζει τον τρόπο
με τον οποίο η συγκεκριμένη θεωρία ενσωματώνει τις έννοιες του χώρου και
του χρόνου. Το διάνυσμα θέσης είναι μια ‘προφανήσ’ έννοια στη Νευτώνεια
Φυσική και αυτό οφείλεται στην άμεση αισθητηριακή αντίληψη που έχει η θε-
ωρία για το χώρο και το χρόνο. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για το τετράνυσμα
θέσης της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας. Ο ορισμός του τετρανύσματος
θέσης με μετρήσεις ραντάρ (χρονομετρία) έχει σαν αποτέλεσμα το συσχετισμό
των εννοιών χώρος και χρόνος και τον επανακαθορισμό τους σε μια νέα βάση.
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ‘σχετικιστική’ αντίληψη για το χώρο και
το χρόνο και ο συσχετισμός τους (με κάποιο ορισμό!) με τις αντίστοιχες έν-
νοιες της Νευτώνειας Φυσικής, στις οποίες μοιραία περιορίζονται τα αισθητήριά
μας. Τα συμπεράσματα που καταλήγουμε αποτελούν τη φυσική του τετρανύ-
σματος θέσης και καθορίζουν τη σχετικιστική κινητική σε επίπεδο πειράματος
και καθημερινής πρακτικής στο εργαστήριο.

5.2 Ο χώρος και ο χρόνος στη Θεωρία της
Ειδικής Σχετικότητας.

Στη Νευτώνεια Φυσική η μέτρηση του διανύσματος θέσης πραγματοποιείται με
δύο διαδικασίες και με τρία διαφορετικά και απόλυτα (δηλαδή κοινά για όλους

119
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τους Νευτώνειους Αδρανειακούς Παρατηρητές) φυσικά συστήματα: το όπλο
βλημάτων μάζας, την απόλυτη μοναδιαία ράβδο και το (απόλυτο) κοσμικό ρολό-
ι. Στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας η μέτρηση του τετρανύσματος θέσης
πραγματοποιείται με μία και μόνον διαδικασία, τη χρονομετρία, την οποία α-
ναπτύξαμε στο Εδάφιο 4.7.3 και δύο φυσικά συστήματα το φωτοόπλο και το
ιδιορολόι, κανένα από τα οποία δεν είναι απόλυτο (δηλαδή κοινό για όλους τους
Σχετικιστικούς Αδρανειακούς Παρατηρητές).
Δυστυχώς η χρονομετρία δεν είναι αρκετή προκειμένου να μελετήσουμε τα

φυσικά προβλήματα στην πράξη και τούτο για τους εξής λόγους:
α. Κατά κανόνα στο εργαστήριο εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε την ‘από-
λυτη’ μοναδιαία ράβδο της Νευτώνειας Φυσικής για τη μέτρηση χωρικών μηκών.
Επιπλέον τα ρολόγια μας στηρίζονται κατά κανόνα σε Νευτώνεια φυσικά συ-
στήματα, τα οποία κατανοούμε και χρησιμοποιούμε ως απόλυτα.
β. Οι μετρήσεις χρονικών και χωρικών διαφορών αφορούν συντεταγμένες δύο
γεγονότων ενώ η χρονομετρία αφορά ένα γεγονός.
Συνεπώς από την πράξη τίθεται το ερώτημα:

Πώς θα μετράμε Νευτώνεια μήκη και Νευτώνειες χρονικές διάρ-
κειες στα πλαίσια της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας;

Το αντικείμενο του Κεφαλαίου είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Συ-
γκεκριμένα θα οριστεί μια νέα διαδικασία, η χρονομετρία των δύο γεγο-
νότων, με την οποία θα συσχετιστούν μονοσήμαντα τα σχετικιστικά γεγονότα
με τις Νευτώνειες χωρικές και χρονικές αποστάσεις. Η κακή κατανόηση αυ-
τής της διαδικασίας οδήγησε σε μια κατηγορία προβλημάτων, τα οποία έχουν
ονομασθεί παράδοξα της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας. Η ‘παραδοξό-
τητα’ αυτών των προβλημάτων πάντα οφείλεται σε λανθασμένη ερμηνεία της
σχετικιστικής μέτρησης είτε του χωρικού μήκους είτε της χρονικής διάρκειας.

5.3 Μέτρηση χωρικού μήκους και χρονικής
διάρκειας στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικό-
τητας

΄Εστω P,Q δύο γεγονότα στο χωρόχρονο με τετράνυσμα θέσης 1 xiP = (l, r)tΣ =
(l′, r′)tΣ′ και xiQ = (l + dl, r + dr)tΣ = (l′ + dl′, r′ + dr′)tΣ′ στα ΣΚΦ Σ και Σ′

1Με το συμβολισμό xi
P = (l, r)tΣ εννοούμε την ανάλυση xi =

(
l
r

)
Σ

. Η επιλογή

αυτού του συμβολισμού γίνεται απλά για εξοικονόμηση χώρου και μόνον. Θυμίζουμε ότι
ένα ανταλλοίωτο διάνυσμα (πάνω δείκτης) παρίσταται με πίνακα στήλη και ένα συναλλοίωτο
διάνυσμα (κάτω δείκτης) με πίνακα γραμμή.
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Πίνακας 5.1: Πίνακας συντεταγμένων γεγονότων

Σ Σ′

P : (l, r)tΣ (l′, r′)tΣ′

Q : (l + dl, r+ dr)tΣ (l′ + dl′, r′ + dr′)tΣ′

PQ : (dl, dr)tΣ (dl′, dr′)tΣ′

αντίστοιχα. Το τετράνυσμα PQi έχει συντεταγμένες:

(PQ)i = (dl, dr)tΣ = (dl′, dr′)tΣ′ . (5.1)

Την πληροφορία αυτή οργανώνουμε λειτουργικά στον Πίνακα 5.1, ο οποίος
αφορά τις συντεταγμένες των γεγονότων P, Q στα δύο ΣΚΦ.
Προκειμένου να καθορίσουμε τις δυνατότητες που επιτρέπονται, θεωρούμε

τις σχέσεις, οι οποίες συνδέουν τις ποσότητες dl, dr και dl′, dr′. Οι σχέσεις
αυτές είναι δύο:

1. Επειδή το (PQ)i είναι τετράνυσμα έχουμε από το αναλλοίωτο του χωρο-
χρονικού μέτρου τη σχέση:

−dl2 + dr2 = −(dl′)2 + (dr′)2. (5.2)

2. Οι ποσότητες dl, dr και dl′, dr′ συνδέονται με ένα (ορθόχρονο) μετασχη-
ματισμό Lorentz. Συνεπώς ισχύει (βλέπε (1.52), (1.53) ):

dr = dr′ +

(
γ

γ + 1
β · dr′ + dl′

)
γβ (5.3)

dl = γ (dl′ + β · dr′) . (5.4)

Από τις σχέσεις (5.2), (5.3) και (5.4) προκύπτει ο Πίνακας 5.2, ο οποίος
δείχνει όλες τις περιπτώσεις που αποκλείονται και επιτρέπονται.
Παρατηρούμε ότι, εκτός από την πλέον γενική περίπτωση (ε) μόνον σε τέσ-

σερις περιπτώσεις είναι δυνατό να συσχετισθούν τα μεγέθη dl, dr, dl′, dr′ κατά
σχετικιστικά συμβατό τρόπο. Η κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές χαρακτη-
ρίζεται από το μηδενισμό μιας μόνον των ποσοτήτων dl, dr, dl′, dr′. Αυτό μας
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οδηγεί να θεωρήσουμε ότι η κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζει τη
σχετικιστική μέτρηση των χρονικών και των χωρικών αποστάσεων στο Σ και
στο Σ΄. Προκειμένου να καθορίσουμε μια τέτοια αντιστοιχία ανατρέχουμε στη
Νευτώνεια παρατήρηση της σχετικής χωρικής θέσης και της διαφοράς χρόνου
και σημειώνουμε ότι:

• Η Νευτώνεια μέτρηση της χωρικής σχετικής θέσης αφορά δύο σημεία στο
χώρο (dr ̸= 0 ή dr′ ̸= 0) και λαμβάνει χώρα σε μια χρονική στιγμή (μια
ένδειξη του παγκόσμιου ρολογιού dl = 0 ή dl′ = 0 αντίστοιχα).

• Η Νευτώνεια μέτρηση χρονικής διαφοράς αφορά ένα χωρικό σημείο (dr =
0 ή dr′ = 0) και δύο χρονικές στιγμές (δύο ενδείξεις του παγκόσμιου
ρολογιού dl ̸= 0 ή dl′ ̸= 0).

Τελικά σε αναλογία με τη Νευτώνεια περίπτωση ορίζουμε τα ακόλουθα.

Ορισμός 5.3.1 Η συνθήκη dr = 0 (αντίστοιχα dr′ = 0) σημαίνει σχετικι-
στική μέτρηση χρονικού διαστήματος σε ένα χωρικό σημείο του Σ (αντίστοιχα
Σ′) και η συνθήκη dl = 0 (αντίστοιχα dl′ = 0) σημαίνει σχετικιστική μέτρηση
χωρικού διαστήματος σε μια χρονική στιγμή του Σ (αντίστοιχα του Σ′).

Ο ορισμός 5.3.1 αρκεί προκειμένου να καθορίσουμε:

• Μια μονοσήμαντη και συνεπή διαδικασία σχετικιστικής μέτρησης χωρικών
και χρονικών διαστημάτων στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας και

• Να ορίσουμε μια μονοσήμαντη συσχέτιση των σχετικιστικών μετρήσεων
χωρικών και χρονικών διαστημάτων με τα αντίστοιχα Νευτώνεια.

Το ακόλουθο παράδειγμα θα φανεί χρήσιμο στα επόμενα.

Παράδειγμα 5.3.1 α. Δείξτε ότι εάν δύο γεγονότα Α και Β είναι ταυτόχωρα
και ταυτόχρονα σε ένα ΣΚΦ Σ τότε ταυτίζονται.
β. Δείξτε ότι εάν δύο γεγονότα Α και Β συμπίπτουν σε ένα ΣΚΦ τότε συμπί-
πτουν σε όλα τα ΣΚΦ.

Λύση
α. Δύο γεγονότα A και B είναι ταυτόχρονα σε ένα ΣΚΦ Σ εάν το χρονικό
διάστημα ∆t(A,B) μεταξύ των γεγονότων A και B στο Σ μηδενίζεται. ΄Ομοια
δύο γεγονότα A και B είναι ταυτόχωρα σε ένα ΣΚΦ Σ εάν το σχετικό άνυσμα
θέσης ∆r(A,B) στο Σ μηδενίζεται. Από τα ανωτέρω συνάγουμε ότι στο Σ
το τετράνυσμα (ABi)Σ = 0. Αλλά όταν ένα τετράνυσμα μηδενίζεται σε ένα
ΣΚΦ τότε μηδενίζεται σε κάθε άλλο ΣΚΦ διότι ο μετασχηματισμός Lorentz
είναι ομογενής. Συνεπώς ABi = 0 σε κάθε ΣΚΦ άρα τα γεγονότα A και B
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Πίνακας 5.2: Οι δυνατές περιπτώσεις μέτρησης χρονικών και χωρικών αποστά-
σεων

dl dr dl′ dr′ Παρατήρηση

(α) όλα μηδέν (1 περίπτωση) Τετριμμένο

(β) ΄Ενα ̸= 0 (4 περιπτώσεις) Αδύνατον λόγω της (5.2)

(γ) Δύο ̸= 0 (6 περιπτώσεις)

0 ̸= 0 ≠ 0 0 Αδύνατον λόγω της (5.2)
̸= 0 0 0 ̸= 0 –//–

̸= 0 ̸= 0 0 0 Αδύνατον λόγω της (5.3)
0 0 ̸= 0 ̸= 0 –//–

0 ̸= 0 0 ̸= 0 Αδύνατον λόγω των (5.3), (5.4)
̸= 0 0 ̸= 0 0 –//–

(δ) Τρία ̸= 0 (4 περιπτώσεις)

̸= 0 0 ̸= 0 ̸= 0 Περίπτωση 1
0 ̸= 0 ≠ 0 ̸= 0 Περίπτωση 2

̸= 0 ̸= 0 0 ̸= 0 Περίπτωση 3
̸= 0 ̸= 0 ̸= 0 0 Περίπτωση 4

(ε) ΄Ολα ̸= 0 (1 περίπτωση) Η γενική περίπτωση

ταυτίζονται.
β. ΄Εστω Σ το ΣΚΦ στο οποίο τα γεγονότα A, B συμπίπτουν. Τότε στο Σ
ισχύει (ABi)Σ = 0, άρα ABi = 0 σε κάθε άλλο ΣΚΦ. Συνεπώς A = B σε όλα
τα ΣΚΦ.
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5.4 Ειδικοί Σχετικιστικοί Παρατηρητές και
η μέτρηση χωρικών και χρονικών απο-
στάσεων

΄Εστω P,Q δύο γεγονότα στο χωρόχρονο και έστω PQi το τετράνυσμα που
ορίζουν. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις: Το PQi να είναι (α) χρονικό (β) χω-
ρικό (γ) μηδενικό. Στην κάθε περίπτωση η παρατήρηση των γεγονότων P,Q
έχει διαφορετική σημασία. Σε συμφωνία με όσα αναπτύχθηκαν στο εδάφιο 5.3
θεωρούμε την ακόλουθη αρχή/ορισμό:

Ορισμός 5.4.1 Εάν το τετράνυσμα PQi είναι χρονικό τότε η μέτρηση της
απόστασης των γεγονότων P,Q αϕορά χρονική διαϕορά. Εάν το τετράνυσμα
PQi είναι χωρικό η μέτρηση της απόστασης των P,Q αϕορά χωρική διαϕορά
(δηλαδή σχετική χωρική θέση). Τέλος, εάν το PQi είναι μηδενικό δεν έχει
νόημα η μέτρηση της χρονικής ή της χωρικής απόστασης των γεγονότων P,Q.

Ο ορισμός 5.4.1 σχετίζεται με τον ορισμό 5.3.1 γιατί ο μηδενισμός των dl ή
dl′ σημαίνει ότι το τετράνυσμα της θέσης είναι χωρικό ενώ ο μηδενισμός των dr
ή dr′ σημαίνει ότι το τετράνυσμα θέσης είναι χρονικό. Συνεπώς, προκειμένου
να μελετήσουμε τις τέσσερις περιπτώσεις που επιτρέπονται (Πίνακας 5.2) αρκεί
να μελετήσουμε τις περιπτώσεις που το τετράνυσμα θέσης είναι χρονικό και
χωρικό.

5.5 Χρονικό Τετράνυσμα Θέσης – Μέτρη-
ση χρο- νικής απόστασης στο ιδιοσύ-
στημα του τετρα- νύσματος

΄Εστω ότι τα γεγονότα P,Q ορίζουν ένα χρονικό τετράνυσμα θέσης. Στην περί-
πτωση αυτή υπάρχει ο ιδιοπαρατηρητής Σ+

PQ του χρονικού τετρανύσματος PQ
i,

ο οποίος είναι μονοσήμαντα ορισμένος. Τα γεγονότα P,Q μαζί με την κοσμική
γραμμή του ιδιοπαρατηρητή Σ+

PQ ορίζουν μονοσήμαντα δύο επίπεδα στο χωρό-
χρονο τα Σ+

P και Σ
+
Q αντίστοιχα (Σχήμα 5.1). ΄Εστω Σ η κοσμική γραμμή ενός

τυχαίου ΣΑΠ Σ, του οποίου η κοσμική γραμμή σχηματίζει (στο χωρόχρονο)
γωνία ϕ (γρηγοράδα) με αυτήν του Σ+

PQ. Ζητάμε ένα ορισμό/διαδικασία για
τον καθορισμό της χρονικής διαφοράς μεταξύ των γεγονότων P,Q στο Σ.
Προκειμένου να δώσουμε την απάντηση σημειώνουμε ότι η μέτρηση χρονι-

κής διαφοράς από ένα ΣΑΠ είναι δυνατή μόνον εάν τα γεγονότα είναι ταυτό-
χρονα ως προς αυτόν τον ΣΑΠ, οπότε η χρονική διαφορά που ζητάμε αφορά
δύο σημεία της κοσμικής γραμμής του ΣΑΠ Σ. Προτείνουμε την ακόλουθη
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διαδικασία για τον καθορισμό μονοσήμαντα δύο σημείων της κοσμικής γραμμής
του Σ.
Θεωρούμε τα 3-επίπεδα (ιδιόχωρους) Σ+

P και Σ
+
Q του Σ

+ στα σημεία P,Q.
Τα επίπεδα αυτά περιέχουν τα σημεία του χωροχρόνου που είναι ταυτόχρονα
για τον Σ+ με τα γεγονότα P,Q αντίστοιχα. Η κοσμική γραμμή του Σ τέμνει
τα Σ+

P και Σ
+
Q σε ένα και μόνον σημείο και ορίζει μονοσήμαντα τα γεγονότα P1

, Q1 στην Σ. Τέλος ορίζουμε ότι η χρονική διαφορά των γεγονότων P,Q για
τον Σ θα είναι ίση με την απόσταση των σημείων P1, Q1 (Σχήμα 5.1).

Q Q1

P P1

Σ+
Q

Σ+
P

Σ
Σ+

PQϕ

Σχήμα 5.1: Χωροχρονική μέτρηση χρονικής απόστασης

΄Εστω (PQ)Σ+
PQ

= τ0 η τιμή της απόστασης (χρονικής διάρκειας), την ο-

ποία μετρά ο ιδιοπαρατηρητής Σ+
PQ των γεγονότων P,Q με ανάγνωση του ιδιο-

ρολογιού του (= Νευτώνειος τρόπος μέτρησης χρονικής διάρκειας). Επίσης
έστω (P1Q1)Σ = τ η απόσταση (χρονικής διάρκεια), την οποία ‘μετρά’ σχετικι-
στικά (με τη διαδικασία που αναφέραμε) ο ΣΑΠ Σ. Τα μεγέθη τ0 και τ σχε-
τίζονται μέσω του μετασχηματισμού Lorentz που συνδέει τους παρατηρητές
Σ+

PQ και Σ. Οι συνιστώσες του τετρανύσματος PQ
i στα ΣΚΦ Σ+

PQ και Σ
είναι PQi = (τ0,0)Σ+

PQ
και PQi = (τ,PQ)Σ αντίστοιχα. Ο μετασχηματισμός

Lorentz για τη χρονική συντεταγμένη δίνει:

τ = γτ0 (5.5)

όπου γ = (1− β2)
−1/2 ενώ για τη χωρική απόσταση δίνει την τετριμμένη σχέση

v = PQ
τ
. Παρατηρούμε ότι οι σχέσεις αυτές μπορούν να προκύψουν από την

‘υπερβολική’ τριγωνομετρία ενός ‘ορθογώνιου’ τριγώνου εάν θεωρήσουμε τις
ακόλουθες συμβάσεις (βλέπε Σχήμα 5.2):



126 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ

τ0

τ
ϕ

Σ

Σ+
PQ

B

A

Γ

Σχήμα 5.2: Υπερβολικό τρίγωνο μέτρησης χρονικής απόστασης

1. Η πλευρά ΑΒ = χρονική απόσταση των γεγονότων P, Q στο Σ+
PQ

2. Η πλευρά ΒΓ = χωρική απόσταση των γεγονότων P, Q στο Σ

3. Η γωνία ϕ συνδέεται με τη γρηγοράδα των Σ+
PQ, Σ με τη σχέση

coshϕ = γ.

Είναι εύκολο να δειχθεί ότι με αυτές τις παραδοχές η σχέση (5.5) προκύπτει
από το ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ με τη μορφή τ = τ0 coshϕ = γτ0.
Επειδή γ > 1 το τ > τ0 το οποίο σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της μέτρησης

της απόστασης (χρονικής διάρκειας) μεταξύ των γεγονότων P,Q είναι διαφο-
ρετική για τους δύο ΣΑΠ και επιπλέον ότι η ελαχίστη τιμή συμβαίνει για τον
ιδιοπαρατηρητή Σ+

PQ των γεγονότων P,Q. Η σχέση (5.5) περιγραφικά γράφεται
ως ακολούθως 2 :

Χρονομετρικά
μετρούμενη
χρονική
απόσταση
των γεγονότων
P,Q στο ΣΚΦ Σ

= γ

Νευτώνεια
μετρούμενη
χρονική
απόσταση
των γεγονότων
P,Q στο ΣΚΦ Σ+

PQ

(5.6)

Παρατηρούμε ότι η ποσότητα τ0 = −(PQ)2 έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

1. Είναι αναλλοίωτο, επομένως το μέγεθος τ0 είναι μονοσήμαντα ορισμένο
(ίδιο για όλους τους ΣΑΠ)

2Χωροχρονικά σημαίνει με την εκπομπή και τη λήψη ϕωτεινών σημάτων (μέθοδο του
radar). Νευτώνεια σημαίνει με απευθείας ανάγνωση του ρολογιού.
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2. Καθορίζεται αριθμητικά μόνον από τον ιδιοπαρατηρητή Σ+
PQ με μια φυσική

διαδικασία, η οποία είναι όμοια με εκείνη των Νευτώνειων παρατηρητών
(απευθείας ‘ανάγνωση’ του ρολογιού).

Η ανισότητα τ > τ0 έχει ονομαστεί διαστολή του χρόνου. Η ονομα-
σία είναι ατυχής (και έχει δημιουργήσει πολλές παρανοήσεις) γιατί τα μεγέθη
τ και τ0 αφορούν μετρήσεις διαφορετικών παρατηρητών και με διαφορετικές
διαδικασίες.
Τίθεται το ακόλουθο ερώτημα:

Μπορεί ένας Νευτώνειος Αδρανειακός Παρατηρητής να μετρήσει σχετικιστική
χρονική διαφορά δύο γεγονότων στο χωρόχρονο; Η απάντηση είναι ‘ναι’ και
αναπτύσσεται στο ακόλουθο παράδειγμα.

Παράδειγμα 5.5.1 Ρολόι κινείται κατά μήκος του άξονα x ενός ΣΚΦ Σ με
σταθερή ταχύτητα u = u i. Προκειμένου ο παρατηρητής στο Σ να μετρήσει τα
χρονικά διαστήματα του ‘κινούμενου’ ρολογιού αποϕασίζει να πραγματοποιήσει
την ακόλουθη διαδικασία:
Θεωρεί δύο θέσεις Α, Β στον άξονα x, οι οποίες απέχουν κατά d(AB) και μετρά με
το ρολόι του το χρονικό διάστημα ∆t που απαιτείται προκειμένου το ‘κινούμενο’
ρολόι να διέλθει από τα σημεία Α (γεγονός A) και Β (γεγονός B). Κατόπιν
ορίζει ότι το χρονικό διάστημα ∆t+(AB) πού μέτρησε το ‘κινούμενο’ ρολόι μεταξύ
των διελεύσεών του από τα σημεία Α και Β δίνεται από τη σχέση: ∆t+(AB) =

∆t/γ. Είναι αυτός ο τρόπος εκτίμησης σχετικιστικών χρονικών μηκών με
Νευτώνειες παρατηρήσεις ισοδύναμος με το χρονομετρικό (σχετικιστικό);
Απαντήσατε α) Αλγεβρικά και β) Γεωμετρικά στο χωρόχρονο.

Λύση
΄Εστω Σ+

(AB) το ιδιοσύστημα του ‘κινούμενου’ ρολογιού, το οποίο έχει ταχύτητα
(άγνωστου) μέτρου u κατά μήκος του άξονα x του Σ.
α) Αλγεβρική Λύση
Θεωρούμε τα γεγονότα:
A: Το ‘κινούμενο’ ρολόι περνά από το σημείο Α του άξονα x.
B: Το ‘κινούμενο’ ρολόι περνά από το σημείο Β του άξονα x.
Επειδή τα γεγονότα A, B αναφέρονται στο ίδιο ρολόι αφορούν σημεία μιας
κοσμικής γραμμής (του ρολογιού) επομένως το τετράνυσμα ABi είναι χρονικό.
Κατασκευάζουμε τον πίνακα 5.3 των συντεταγμένων για τα γεγονότα A, B

στα συστήματα Σ και Σ+
AB.

Ο μετασχηματισμός προώθησης μεταξύ των Σ+
AB, Σ δίνει:

d(AB) = γu∆t+

∆t = γ∆t+.
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Πίνακας 5.3: Πίνακας μέτρησης χρονικής απόστασης

Σ Σ+
AB

A : (ctA, xA) (ct+A, 0)

B : (c(tA +∆t), xA + dAB) (c(t+A +∆t+), 0)

AB : (c∆t, dAB)Σ (c∆t+, 0)Σ+
AB

Απαλείφοντας το ∆t+ προκύπτει:

u =
d(AB)

∆t
(5.7)

η οποία είναι συμβατή με τη Νευτώνεια μέτρηση ταχύτητας του ρολογιού στο
Σ. Η δεύτερη σχέση δίνει:

∆t+ =
∆t

γ

όπου το γ υπολογίζεται από την ταχύτητα u η οποία μετριέται Νευτώνεια (ε-
ξίσωση 5.7). Η σχέση αυτή είναι όμοια με τη σχέση (5.5), οπότε συνάγουμε
ότι με την προτεινόμενη διαδικασία ο παρατηρητής Σ μπορεί πράγματι με Νευ-
τώνεια μέσα και διαδικασίες να μετρήσει σχετικιστικές διαφορές χρόνου ενός
‘κινούμενου ρολογιού’.

β) Γεωμετρική Λύση
Θεωρούμε το Σχήμα 5.3:

Ερμηνεία Σχήματος
Γεγονότα
Α,Β: Γεγονότα ‘κινούμενου’ ρολογιού.
Σ: Κοσμική Γραμμή ΣΚΦ Σ.
Σ+: Κοσμική Γραμμή ‘κινούμενου’ ρολογιού.
ϕ: Γρηγοράδα ‘κινούμενου’ ρολογιού ως προς τον παρατηρητή Σ.
Δεδομένα
(AB1): Μετρούμενο σχετικιστικά χρονικό διάστημα στο Σ, (AB1) = c∆t.
(ΑΒ): Μετρούμενο Νευτώνεια χρονικό διάστημα από το ρολόι, (AB) = c∆t+.
(B1B): Χωρική απόσταση των σημείων Α,Β όπως μετράται στο Σ.
Ζητούμενο
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B
B1

A

c∆t c∆t+

Σ+

Σ
ϕ

Σχήμα 5.3: Νευτώνεια μέτρηση σχετικιστικών χρονικών διαφορών

Σχέση μεταξύ των (AB), (AB1).

Από το τρίγωνο AB1B έχουμε:

(AB1) = (AB) coshϕ = γ (AB)

από όπου έπεται:

∆t = γ∆t+

όπως προηγουμένως.
Παρατηρούμε πάλι ότι:

dAB = (BB1) = (AB) sinhϕ = (AB)βγ = u∆t

όπως αναμένεται από τις Νευτώνειες μετρήσεις.

Στο Σχήμα 5.4 φαίνεται η μέτρηση της χρονικής διάρκειαςAB ενός ρολογιού
από δύο ΣΑΠ Σ1 και Σ2 με ταχύτητες v1 < v2 αντίστοιχα ως προς το ρολόι
(Σ+). Παρατηρούμε ότι t1 < t2, δηλαδή ο πιο γρήγορος παρατηρητής μετρά
μεγαλύτερη χρονική απόσταση και ότι όσο το v2 → c τόσο το μήκος t2 →
∞. Επίσης παρατηρήστε ότι οι κάθετες είναι επί των κοσμικών γραμμών των
παρατηρητών και όχι επί της κοσμικής γραμμής του ρολογιού A,B.
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B

∆

Γ
τ2

τ1

A

Σ2

Σ1

Σ+

τ0

ϕ1

ϕ2

Σχήμα 5.4: Μεταβολή μέτρησης χρονικών αποστάσεων για διάφορες ταχύτητες

5.6 Χωρικό τετράνυσμα θέσης - Μέτρηση
χωρικής απόστασης σε χαρακτηριστικό
σύστημα του τετρανύσματος

΄Εστω P,Q δύο γεγονότα, τα οποία ορίζουν ένα χωρικό τετράνυσμα και Σ− ένα
χαρακτηριστικό σύστημα μέτρησης της χωρικής απόστασης των P,Q. Στο Σ−

τα γεγονότα P,Q είναι ταυτόχωρα το δε το τετράνυσμα PQi έχει αναπαράστα-
ση (0, PQ−) όπου PQ− είναι η μετρούμενη σχετική θέση των γεγονότων P,Q
στο Σ−. Θεωρούμε το ΣΚΦ Σ, το οποίο συνδέεται με το Σ− με παράγοντα β
και έχει άξονες ‘παράλληλουσ’ προς αυτούς του Σ−. Προκειμένου να ‘μετρή-
σουμε’ τη χωρική απόσταση των γεγονότων P,Q στο Σ πρέπει να ορίσουμε
δύο αντίστοιχα σημεία, τα οποία θα είναι ταυτόχρονα στο Σ. ΄Εστω Q το ένα
από τα δύο σημεία και έστω P1 το άλλο σημείο. Θεωρούμε το 3-επίπεδο ΣQ

που διέρχεται από το σημείο Q και είναι κάθετο στην κοσμική γραμμή του Σ.
Το επίπεδο αυτό περιέχει όλα τα σημεία του χωροχρόνου, τα οποία είναι ταυ-
τόχρονα με το Q, επομένως περιέχει και το P1. Το σημείο P1 αντιστοιχεί στο
σημείο P . Ο γεωμετρικός τόπος όλων των σημείων στο χωρόχρονο, τα οποία
ισαπέχουν για τον Σ− το ίδιο από το σημείο Q είναι μία ευθεία παράλληλη προς
την κοσμική γραμμή του Σ− που διέρχεται από το σημείο P . Το σημείο P1

είναι η τομή αυτής της ευθείας γραμμής με το επίπεδο ΣQ (βλέπε Σχήμα 5.5).

΄Εστω PQ− το μέτρο της χωρικής απόστασης των σημείων P, Q στο χα-
ρακτηριστικό τους ΣΚΦ Σ− και PQΣ στο ΣΚΦ Σ. Από το τρίγωνο QP1P



5.6. Μ�ΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΙΚ�ΗΣ ΑΠ�ΟΣΤΑΣΗΣ 131

P1

P
PQ−

Q
ϕ

PQΣ

Σ

Σ−ϕ

Σχήμα 5.5: Σχετικιστική μέτρηση Νευτώνειας απόστασης

έχουμε τη σχέση:

PQΣ =
PQ−

cosϕ
=
PQ−

γ
. (5.8)

Προκειμένου να δούμε τη φυσική σημασία της (5.8) σημειώνουμε ότι το
PQ− αφορά τη Νευτώνεια μέτρηση της χωρικής απόστασης των γεγονότων
P,Q στο Σ− ενώ το PQΣ αφορά (από ορισμό!) τη μέτρηση της ίδιας από-
στασης στο Σ μέσω του χρονομετρικού καθορισμού των συντεταγμένων των
γεγονότων P,Q. Με βάση αυτή τη θεώρηση η (5.8) γράφεται περιγραφικά:

Χρονομετρικά
Μετρούμενη

Χωρική Απόσταση
των γεγονότων P,Q
στο ΣΚΦ Σ

 =
1

γ


Νευτώνεια
Μετρούμενη

Χωρική Απόσταση
των γεγονότωνP,Q
στο ΣΚΦΣ−

 . (5.9)

Επειδή γ > 1 το PQ− > PQΣ και επιπλέον PQ− είναι η μέγιστη χωρική
απόσταση των γεγονότων P,Q στο σύνολο όλων των ΣΚΦ. Η σχέση αυτή
έχει ονομασθεί συστολή του μήκους, όπου μήκος σημαίνει Ευκλείδειο
μήκος. Ο όρος ‘μήκοσ’ δημιουργεί πολλές φορές σύγχυση (δηλαδή δύο ‘ίδια’
χωρικά μήκη είναι διαφορετικά) λόγω του ότι η έννοια μήκος είναι απόλυτη στη
Νευτώνεια Φυσική και στην Ευκλείδεια Γεωμετρία και επιπλέον, έχει άμεση
σχέση με την άμεση αισθητηριακή εμπειρία μας (πρωτογενή αισθητήρια). Πρέπει
όμως να γίνει κατανοητό ότι η σχέση (5.8) αφορά διαφορετικές ποσότητες.
Στο δεξί μέλος το PQ− είναι μήκος μετρούμενο με τη Νευτώνεια μέθοδο ενώ
στο αριστερό μέρος το PQΣ είναι μήκος που ορίζεται σε κάθε άλλο ΣΚΦ με
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τη διαδικασία που περιγράψαμε. Το ότι αυτά τα δύο (χωρικά) μήκη δεν είναι
ίσα οφείλεται στο ότι οι δύο διαδικασίες μέτρησης χωρικών αποστάσεων είναι
θεμελιακά διαφορετικές. Σημειώνουμε ότι ο ορισμός της χωρικής απόστασης
που θεωρήσαμε σε ένα τυχαίο ΣΚΦ οδηγεί σε αποτελέσματα συμβατά με το
πείραμα.
Γεννάται πάλι το ερώτημα εάν είναι δυνατόν ένας Νευτώνειος Αδρανειακός

Παρατηρητής να μετρήσει σχετικιστική χωρική απόσταση δύο γεγονότων στο
χωρόχρονο. Η απάντηση είναι καταφατική και δίνεται στο επόμενο παράδειγμα.

Παράδειγμα 5.6.1 Θεωρήστε ράβδο, η οποία κινείται κατά μήκος του άξο-
να x ενός ΣΚΦ Σ με (γνωστή) σταθερή ταχύτητα u = ui. Προκειμένου ο
παρατηρητής στο Σ να μετρήσει πειραματικά το μήκος της ράβδου ακολουθεί
την ακόλουθη διαδικασία. Μετρά τη χρονική διάρκεια ∆t που απαιτείται προ-
κειμένου τα άκρα της ράβδου να διέλθουν από ένα σταθερό σημείο του άξονα x.
Κατόπιν πολλαπλασιάζει το μετρούμενο διάστημα με την ταχύτητα της ράβδου
στο Σ και υπολογίζει το μήκος L της ράβδου στο Σ. Τέλος ορίζει ότι το ‘μήκοσ’
της ράβδου L− ως προς το ΣΚΦ Σ− είναι ίσο με γL. Είναι η ανωτέρω μέθοδος
εκτίμησης της Ευκλείδειας απόστασης γεγονότων σύμϕωνη (από άποψη αριθ-
μητικών αποτελεσμάτων) με τη σχετικιστική; Αναπτύξτε την απάντησή σας:
(α) Αλγεβρικά και (β) Γεωμετρικά στο χωρόχρονο.

α. Αλγεβρική Λύση
΄Εστω Α, Β τα άκρα της ράβδου και έστω x η συντεταγμένη του σημείου

παρατήρησης P στον άξονα x του ΣΚΦ Σ. Τότε τα σημεία παρατήρησης (γε-
γονότα) A, B (έστω) της διέλευσης των άκρων της ράβδου από το P έχουν τις
ακόλουθες συντεταγμένες στο Σ και σε ένα χαρακτηριστικό σύστημα Σ− του
χωρικού τετρανύσματος ABi:

Σ Σ−

A : (ctA, x) (ct−A, 0)
B : (c(tA +∆t), x) (c(t−A +∆t−), L−)

AB : (c∆t, 0)Σ (c∆t−, L−)Σ−

Στον πίνακα L− είναι το μήκος της ράβδου στο σύστημα Σ−. Από το μετασχη-
ματισμό Lorentz μεταξύ των Σ και Σ− έχουμε:

L− = γ u∆t. (5.10)

Οι ποσότητες στο δεξί μέλος της (5.10) είναι όλες μετρήσιμες στο Σ άρα
το L− μπορεί να εκτιμηθεί στο Σ από τη Νευτώνεια μέτρηση του ∆t μόνον.
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Η σχέση αυτή γράφεται και διαφορετικά. Η Νευτώνεια χωρική απόσταση L
των γεγονότων A1 και B1 στο Σ δίνεται από τη σχέση:

L = u∆t.

Αντικαθιστώντας το u∆t στην (5.10) βρίσκουμε:

L =
L−

γ
(5.11)

η οποία είναι συμβατή με την (5.8). Συνάγουμε ότι αυτός ο τρόπος εκτίμησης
χωρικού μήκους από τον Σ είναι συμβατός με το σχετικιστικό.

Γεωμετρική Λύση
Θεωρούμε το Σχήμα 5.6:

ΣctB

ΣctA

Σ

B1
B2

B3

ϕ

B A

L

L−

Σ−

A1

ϕ
ϕ

Σχήμα 5.6: Παρατήρηση μήκους στερεάς ράβδου

Ερμηνεία Σχήματος:
A1, B1: Παρατήρηση άκρων Α, Β της στερεάς ράβδου στο Σ.
Σ: Κοσμική γραμμή παρατηρητή.
A, B: Κοσμικές γραμμές άκρων στερεάς ράβδου.
ΣtA , ΣtB : Ιδιόχωροι του Σ τις χρονικές ιδιοστιγμές ctA, ctB.
ϕ: γρηγοράδα (rapidity) της ράβδου στο Σ.
Δεδομένα
(B1B2): Σχετικιστικά μετρούμενο μήκος ράβδου στο Σ, (B1B2) = L.
(B2B3): Νευτώνεια μετρούμενο μήκος ράβδου από τον Σ−, (B2B3) = L−.
Ζητούμενο
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Σχέση μεταξύ των (B1B2) και (B2B3).

Από το τρίγωνο B1B2B3 έχουμε:

(B1B2) =
B2B3

coshϕ

από όπου προκύπτει L = L−

γ
όπως προηγουμένως.

Στο Σχήμα 5.7 φαίνεται η μέτρηση της χωρικής απόστασης δύο γεγονότων
A, B από δύο ΣΑΠ Σ1 και Σ2 ταχύτητες v1 < v2 αντίστοιχα ως προς το ιδιο-
σύστημα των γεγονότων. Παρατηρούμε ότι L2 < L1, δηλαδή ο πιο γρήγορος
παρατηρητής μετρά μικρότερη χωρική απόσταση και ότι όσο το v2 τείνει στο c
τόσο το μήκος L2 τείνει στο μηδέν. Επίσης παρατηρήστε ότι οι κάθετες είναι
επί των κοσμικών γραμμών των παρατηρητών και όχι επί της κοσμικής γραμμής
του παρατηρητή Σ−.

B2

B1

A

Σ2

Σ1

Σ−

ϕ1

ϕ2

B
L0

L1

L2

Σχήμα 5.7: Μεταβολή της χωρικής απόστασης με την ταχύτητα

Θεωρούμε τώρα τη γενική περίπτωση 5 του Πίνακα 5.2, στην οποία όλες οι
συνιστώσες dl, dl′, dr, dr′ του τετρανύσματος θέσης στα ΣΚΦ Σ και Σ′ είναι
διάφορες του μηδενός, η οποία δεν καλύπτεται από τα προηγούμενα.

5.7 Εκτίμηση χρονικών και χωρικών διανυ-
σμάτων σε ένα γενικό ΣΚΦ

΄Εστω P,Q δύο γεγονότα στο χωρόχρονο, τα οποία ορίζουν το τετράνυσμα
θέσης PQi. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες: Το PQi να είναι χρονικό, χωρικό,
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μηδενικό.
΄Εστω ότι το PQi είναι ένα χρονικό τετράνυσμα. Τότε στο ιδιοσύστημα

Σ+ του PQi (το οποίο υπάρχει πάντα και είναι μοναδικό) τα γεγονότα P,Q
ορίζουν μια χρονική απόσταση (PQ)+, η οποία (σύμφωνα με τα όσα αναφέρα-
με) μετράται με τη Νευτώνεια μέθοδο από τον ιδιοπαρατηρητή του PQi (και
μόνο από αυτόν!). Η χρονική συνιστώσα dl του PQi στο Σ αφορά τη χρονο-
μετρική μέτρηση του χρονικού μήκους που ορίζουν τα γεγονότα P,Q στο Σ
και υπολογίζεται από τη χρονική απόσταση (PQ)+ μέσω του μετασχηματισμού
Lorentz:

dl = (PQ)+ γ (5.12)

όπου γ είναι ο παράγοντας γ μεταξύ των Σ+ και Σ. Επειδή:

1. −(PQ)+
2
= −dl2 + dr2 (αναλλοίωτο) και

2. Ο παράγοντας β του Σ ως προς το Σ+ δίνεται από τη σχέση β = dr
dl

(όπου (dl, dr)tΣ είναι η ανάλυση του τετρανύσματος θέσης στο Σ

συνάγουμε ότι είναι πάντα δυνατή η εκτίμηση του dl από τα (PQ)+ και το γ και
αντίστροφα. Είναι προφανές ότι σε κάθε Σ η συνιστώσα dl του τετρανύσματος
θέσης PQi έχει διαφορετική τιμή. Επιπλέον, επειδή γ > 1 το dl > (PQ)+ για
όλα τα Σ. Το γεγονός αυτό είναι η ‘διαστολή χρόνου’ που συζητήσαμε στα
προηγούμενα.

΄Εστω τώρα ότι το τετράνυσμα θέσης PQi είναι ένα χωρικό τετράνυσμα.
Τότε επαναλαμβάνοντας το ίδιο σκεπτικό μετρούμε Νευτώνεια τη χωρική α-
πόσταση (PQ)− έστω, των γεγονότων P,Q σε ένα χαρακτηριστικό σύστημα
Σ− του τετρανύσματος PQi και εκτιμούμε τη χωρική απόσταση | dr | των
γεγονότων P,Q σε ένα άλλο ΣΚΦ Σ μέσω των μετασχηματισμών Lorentz με
τη σχέση:

| dr |= (PQ)−

γ
(5.13)

όπου γ είναι ο παράγοντας γ μεταξύ των Σ− και Σ. Η εκτίμηση αυτή είναι
πάντα δυνατή γιατί:

1. ((PQ)−)2 = −dl2 + dr2 (αναλλοίωτο)

2. Το μέτρο του παράγοντα γ μεταξύ των Σ και Σ− δίνεται και από τη σχέση

γ =
|dr∥|−

|dr∥|
.

Προφανώς η χωρική απόσταση | dr | των γεγονότων P,Q εξαρτάται από το
ΣΚΦ Σ και είναι πάντοτε μικρότερη από την απόσταση (PQ)− αφού το γ > 1.
Το γεγονός αυτό ονομάσαμε ‘συστολή μήκουσ’.
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΄Οταν το τετράνυσμα PQi είναι μηδενικό τότε θεωρούμε ότι δε μετρά ή
αντιστοιχεί σε (Ευκλείδειο) χωρικό μήκος ή (Νευτώνεια) χρονική διάρκεια.
Συγκεντρώνοντας τα όσα αναφέραμε στα εδάφια 5.5, 5.6 και 5.7 συμπληρώνουμε
τον ορισμό 5.4.1 ως ακολούθως:

Ορισμός 5.7.1 (α) ΄Εστω P,Q δύο γεγονότα, τα οποία ορίζουν ένα χρονικό
τετράνυσμα θέσης. Η τιμή της χωροχρονικής απόστασης των P,Q (η οποία
είναι ένα σχετικιστικό αναλλοίωτο άρα η ίδια για όλους τους ΣΑΠ!) όπως με-
τράται στο ιδιοσύστημα Σ+

PQ των γεγονότων P,Q συμπίπτει με τη μετρούμενη
Νευτώνεια χρονική διαϕορά (δηλαδή με αυτήν που μετρά το κοσμικό ρολόι)
των γεγονότων όπως μετράται από τον ΝΑΠ ο οποίος συμπίπτει με τον ΣΑΠ
Σ+

PQ.
β) ΄Εστω P,Q δύο γεγονότα τα οποία ορίζουν ένα χωρικό τετράνυσμα θέσης. Η
τιμή της χωροχρονικής απόστασης των P,Q όπως μετράται σε ένα χαρακτη-
ριστικό ΣΚΦ Σ− του τετρανύσματος PQi συμπίπτει με τη μετρούμενη Νευ-
τώνεια χωρική απόσταση των γεγονότων όπως μετράται από το ΝΑΠ ο οποίος
συμπίπτει με το ΣΑΠ Σ−.

Στα επόμενα τις σχετικιστικές διαδικασίες μέτρησης χωρικών και χρονικών
διαστημάτων θα αναφέρουμε με τον όρο χρονομετρία των δύο γεγονό-
των.

Παράδειγμα 5.7.1 Δύο ράβδοι μήκους l1 και l2 = nl1 κινούνται αντίθετα
και παράλληλα. Παρατηρητής Σ1 στο ένα άκρο της ράβδου l1 μετρά ότι απαιτείται
χρόνος τ1 = l1/k (k > 1) προκειμένου να διέλθει η ράβδος l2 από μπροστά του.
Υπολογίστε:
α) Τη σχετική ταχύτητα των ράβδων
β) Το χρονικό διάστημα που μετρά ο παρατηρητής Σ2 στο άκρο της άλλης
ράβδου προκειμένου να περάσει από μπροστά του η ράβδος l1.

Λύση
΄Εστω A, B τα γεγονότα παρατήρησης των άκρων της ράβδου l2 από τον

παρατηρητή Σ1. ΄Εχουμε τον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων των γεγονότων
στα ΣΚΦ Σ1, Σ2:

Σ1 Σ2

A : (0, 0) (0, 0)
B : (cτ1, 0) (cτ2, l2)

AB : (cτ1, 0)Σ1 (cτ2, l2)Σ2
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τ2= είναι ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου η ράβδος l1 να περάσει μπροστά
από το άλλο άκρο της l2, συνεπώς τ2 = l2

cβ
όπου cβ είναι το μέτρο της σχετικής

ταχύτητας των δύο ράβδων. Από το μετασχηματισμό προώθησης μεταξύ των
Σ1, Σ2 έχουμε τ2 = γτ1, οπότε:

l2 = cγβτ1 ⇒ βγ =
l2
cτ1

=
nl1
cl1/k

=
nk

c
.

Αντικαθιστώντας στην ταυτότητα γ2 − 1 = γ2β2 υπολογίζουμε τελικά:

γ =

√
1 +

n2k2

c2
, β =

nk√
1 + n2k2

c2

.

β) Τα ίδια ισχύουν εάν ονομάσουμε τη ράβδο 1 → 2. Συνεπώς χωρίς καμία
επιπλέον ανάλυση γράφουμε:

τ2 =
l2
cβ

=
nl1
nk

√
1 +

n2k2

c2
=
l1
k

√
1 +

n2k2

c2
.

5.8 Η πραγματικότητα της συστολής του
χωρι- κού μήκους και της διαστολής
του χρόνου

Πολλές φορές τίθεται το ερώτημα: Υπάρχει πραγματικά το φαινόμενο της συ-
στολής του μήκους και της διαστολής του χρόνου; Η απάντηση στο ερώτημα
αυτό είναι κρίσιμη προκειμένου να αποφευχθούν δυσκολίες στην κατανόηση
των διάφορων παράδοξων, τα οποία αφορούν τη ‘συστολή του μήκουσ’ και τη
‘διαστολή του χρόνου’. Ο ορισμός 5.7.1 αφορά τη σύγκριση της χρονομετρίας
των δύο γεγονότων με τις αντίστοιχες Νευτώνειες μεθόδους μέτρησης μηκών
και χρόνων και μπορεί να γραφεί:

Χρονική διαφορά dl+των
γεγονότων P,Q μετρούμενη

σχετικιστικά
στο ιδιοσύστημα Σ+

PQ

 ≡


Νευτώνεια μέτρηση της

χρονικής διαφοράς του ρολογιού
από το ΝΑΠ

που συμπίπτει με το Σ+
PQ




Χωρική απόσταση dr−∥
των γεγονότων P,Q μετρούμενη

σχετικιστικά
στο χαρακτηριστικό σύστημα

Σ−
PQ

 ≡


Νευτώνεια μέτρηση της
χωρικής απόστασης

dr−∥ των γεγονότων P,Q
από το ΝΑΠ που συμπίπτει

με τοΣ−
PQ

 .
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Με τις υποθέσεις αυτές οι σχετικιστικές παρατηρήσεις/μετρήσεις χρονικών
και χωρικών διαφορών αποκτούν ‘Νευτώνεια’ πραγματικότητα στα χαρακτηρι-
στικά συστήματα (και μόνον!). Στα υπόλοιπα ΣΚΦ δεν υπάρχει ‘Νευτώνεια’
πραγματικότητα – δηλαδή σύγκριση με Νευτώνειο Φυσικό Μέγεθος – και πρέ-
πει να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος μετασχηματισμός Lorentz. Συνεπώς οι
σχέσεις (5.12) και (5.13) πρέπει να κατανοηθούν ως ακολούθως:

Χρονομετρική εκτίμηση
χρονικής διαφοράς
των γεγονότων P,Q
στο ΣΚΦΣ

 = γ


Νευτώνεια μέτρηση
χρονικής διαφοράς των
γεγονότων P,Q στο
ιδιοσύστημα Σ+

PQ

 .
και: 

Χρονομετρική εκτίμηση
χωρικής απόστασης
των γεγονότων P,Q
στο ΣΚΦ Σ

 = γ−1


Νευτώνεια μέτρηση
χωρικής απόστασης
των γεγονότων P,Q
στο ΣΚΦ Σ−

PQ

 .

Η επαλήθευση ή μη των σχέσεων της συστολής του μήκους και της διαστο-
λής του χρόνου δεν αφορά αυτήν καθαυτή την ισχύ της Θεωρίας της Ειδικής
Σχετικότητας, αλλά την προτεινόμενη μεθοδολογία μέτρησης (= ‘Νευτώνεια’
πραγματικότητα) και εκτίμησης των χωρικών και των χρονικών μηκών. Η πα-
ρατήρηση έχει δείξει ότι πράγματι οι σχέσεις αυτές είναι αληθείς, άρα δικαιώνει
την προτεινόμενη μεθοδολογία σύγκρισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν για
παράδειγμα παράγουμε στο εργαστήριο μια δέσμη σωματιδίων στο σημείο Α
και επιθυμούμε να την εστιάσουμε στο σημείο Β, τότε η Ευκλείδεια απόσταση
ΑΒ πρέπει να εκτιμηθεί σχετικιστικά και όχι Νευτώνεια. Αυτό σημαίνει ότι η
θέση του σημείου εστίασης Β εξαρτάται από την ταχύτητα των σωματιδίων της
παραγόμενης δέσμης (τον παράγοντα γ), ενώ στη Νευτώνεια περίπτωση είναι
ανεξάρτητη του γ. Ανάλογα υπολογίζουμε το χρόνο ζωής ενός ασταθούς σω-
ματιδίου. Στο εργαστήριο τα ασταθή σωματίδια ζουν διαφορετικούς χρόνους,
ανάλογα με την ταχύτητα που έχουν (δηλαδή τον παράγοντα γ) ενώ δε συμβαί-
νει το ίδιο για το Νευτώνειο χρόνο, ο οποίος συμπίπτει με το χρόνο ζωής του
σωματιδίου στο ιδιοσύστημά του και είναι ένας και μοναδικός.
Από τα ανωτέρω συνάγουμε ότι τα φαινόμενα της συστολής του μήκους και

της διαστολής του χρόνου είναι πραγματικά και πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη
μας στις (αναγκαστικά) Νευτώνειες μετρήσεις στο εργαστήριο.
Η εξάρτηση της χωρικής και της χρονικής απόστασης δύο γεγονότων από

την ταχύτητα δεν πρέπει να μας προβληματίζει στην καθημερινή μας δραστηριό-
τητα γιατί τα γεγονότα αυτά δεν αφορούν την άμεση αισθητηριακή εμπειρία μας.
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Πράγματι, όπως ήδη τονίσαμε τα σχετικιστικά κινητικά φαινόμενα απαιτούν με-
γάλες (σχετικές) ταχύτητες προκειμένου να γίνουν αντιληπτά. Προβλήματα που
αναφέρονται σε αυτοκίνητα που μπαίνουν σε μικρά γκαράζ, ενώ τρέχουν π.χ. με
ταχύτητες 0.9c αφορούν πραγματικότητες, οι οποίες προορίζονται καθαρά στα
πλαίσια των ασκήσεων και όχι παραπέρα.

5.9 Στερεά Ράβδος

Η έννοια της στερεάς ράβδου είναι μια καθαρά Νευτώνεια έννοια, η οποία βρί-
σκεται στη βάση αυτής της θεωρίας. Η στερεά ράβδος δεν υφίσταται στη
Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας διότι δεν υφίσταται (με την έννοια ότι δεν
είναι σχετικιστικό φυσικό μέγεθος) ή χωρική απόσταση δύο γεγονότων. Στην
πράξη όμως χρησιμοποιούμε στερεές ράβδους (τα κοινά μέτρα) οπότε είναι χρή-
σιμο να ορίσουμε την έννοια της στερεά ράβδου στη Θεωρία της Ειδικής Σχε-
τικότητας και να την αντιστοιχίσουμε στη Νευτώνεια στερεά ράβδο μέσω μίας
αρχής αντιστοιχίας, όπως κάναμε στο εδάφιο 5.7 για το χωρικό και το χρονικό
διάστημα.

Ορισμός 5.9.1 (Μονοδιάστατη Σχετικιστική Αδρανειακή) Στε-
ρεά Ράβδος στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας είναι ένα ϕυσικό σύστη-
μα, το οποίο στο χωρόχρονο παρίσταται με μια δέσμη χρονικών ευθειών, οι
οποίες ικανοποιούν τις ακόλουθες δύο συνθήκες:
(α) Είναι όλες παράλληλες.
(β) ΄Ολες βρίσκονται στο ίδιο χρονικό επίπεδο.

Το σύστημα της στερεάς ράβδου χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό (αναλλοί-
ωτο!), τον οποίο ονομάζουμε Μήκος Ηρεμίας ή Ιδιομήκος της στερεάς
ράβδου. Ο ορισμός του αριθμού αυτού γίνεται ως ακολούθως.

΄Εστω Α, Β οι οριακές γραμμές τις οποίες ορίζει η δέσμη των χρονικών ευ-
θειών της ράβδου (Σχήμα 5.8). Επειδή οι γραμμές αυτές είναι χρονικές ευθείες
μπορούν να θεωρηθούν ότι ορίζουν τις κοσμικές γραμμές δύο ΣΑΠ. Το ίδιο
μπορεί να θεωρηθεί για κάθε κοσμική γραμμή της στερεάς ράβδου, οπότε τελι-
κά μπορούμε να φαντασθούμε τη στερεά ράβδο ως ένα σύνολο ΣΑΠ. Επειδή οι
κοσμικές γραμμές αυτών των ΣΑΠ είναι παράλληλες και ομοεπίπεδες οι ΣΑΠ
βρίσκονται σε σχετική ηρεμία 3. ΄Εστω Στ ο ιδιόχωρος του Σ τη χρονική ιδιο-
στιγμή του τ και έστω P,Q τα σημεία τομής του επιπέδου Στ με τις κοσμικές
γραμμές Α και Β (τους ‘παρατηρητέσ’ στα άκρα της ράβδου. Το τετράνυσμα

3Οι παρατηρητές αυτοί ονομάζονται συνκινούμενοι (comoving) παρατηρητές της
στερεάς ράβδου. Με παρόμοια μεθοδολογία μελετά κάποιος την κίνηση ενός ρευστού.
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PQi είναι χωρικό γιατί κείται σε χωρικό υπερεπίπεδο του Σ. Το Ευκλείδειο μή-
κος (PQ) της ευθείας, η οποία προκύπτει από την τομή του χωρικού επιπέδου
Στ και του χρονικού επιπέδου (Α,Β) που ορίζει η στερεά ράβδος, ονομάζουμε
μήκος της στερεάς ράβδου ως προς τον παρατηρητή Σ. Το μήκος (PQ)
είναι μονοσήμαντα ορισμένο για κάθε Σ διότι:

1. Αποτελεί την τομή δύο επιπέδων μονοσήμαντα, καθορισμένων αφού το
ένα επίπεδο [το (Α,Β)]καθορίζεται μονοσήμαντα από τη ράβδο και το
άλλο (το Στ ) καθορίζεται μονοσήμαντα από τον παρατηρητή Σ τη χρονική
ιδιοστιγμή του τ .

2. Το μήκος μιας ράβδου, όπως μετράται τη χρονική ιδιοστιγμή τ του ΣΑΠ
Σ, είναι ανεξάρτητο της χρονικής ιδιοστιγμής τ του Σ. Πράγματι εάν
Στ1 είναι ο ιδιόχωρος του Σ τη χρονική ιδιοστιγμή του τ1 τότε η χωρική
απόσταση (P1Q1) = (PQ). Κινηματικά αυτό σημαίνει ότι εάν ένας ΣΑΠ
μετρήσει το μήκος μιας στερεάς ράβδου μια φορά τότε γνωρίζει το μήκος
της για κάθε (αδρανειακή) σχετική κίνηση της ράβδου.

τA,Q

Q

BA
τA,P

Pτ

τ1

P1 Q1

Στ

Στ1

Σ

Σχήμα 5.8: Σχετικιστική μέτρηση μήκους στερεάς ράβδου

Από το Σχήμα 5.8 παρατηρούμε δύο σημαντικές ιδιότητες όσον αφορά το
μήκος μιας (σχετικιστικής) στερεάς ράβδου:

• Το μήκος δεν είναι απόλυτο, δηλαδή το ίδιο για όλους τους ΣΑΠ, αλλά
μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται η σχετική κλίση (ισοδύναμα, η σχετική
ταχύτητα της ράβδου) των κοσμικών γραμμών (ευθειών) Σ και Α.

• Τα γεγονότα P,Q δεν είναι ταυτόχρονα ως προς τον παρατηρητή Α
(τA,P ̸= τA,Q) (ενώ είναι ως προς τον Σ).
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B A Σ

ϕ

ϕ

L

L0

Σχήμα 5.9: Μήκος στερεάς ράβδου και μετασχηματισμός Lorentz

Τους παρατηρητές Σ− για τους οποίους η απόσταση (PQ) παίρνει την α-
κρότατη τιμή της (μέγιστο) ονομάζουμε χαρακτηριστικούς παρατηρητές
της ράβδου. Προφανώς η κοσμική γραμμή αυτών των παρατηρητών είναι παράλ-
ληλη προς τις κοσμικές γραμμές Α,Β, το οποίο σημαίνει ότι η 3-ταχύτητα τους
ως προς τη ράβδο είναι μηδέν. Ειδικότερα το χαρακτηριστικό παρατηρητή του
οποίου η κοσμική γραμμή ισαπέχει των κοσμικών γραμμών Α και Β ονομάζουμε
παρατηρητή ηρεμίας της ράβδου και τον συμβολίζουμε Σ0

4.
Εάν ως προς τον χαρακτηριστικό παρατηρητή της ράβδου Σ0 το μήκος της

ράβδου ΑΒ είναι L0 και ως προς έναν άλλο ΣΑΠ Σ του οποίου η κοσμική
γραμμή σχηματίζει χωροχρονική γωνία ϕ (γρηγοράδα) με την κοσμική γραμμή
του Σ0 είναι L, τότε ισχύει η ποσοτική σχέση (βλέπε Σχήμα 5.9):

L =
L0

coshϕ
=
L0

γ
.

Επειδή γ > 1 ⇒ L < L0 οπότε συνάγουμε ότι ο χαρακτηριστικός παρατηρητής
μετρά διαφορετικό μήκος από κάθε άλλο παρατηρητή και μάλιστα η τιμή του
μήκους που δίνει είναι η μέγιστη (συστολή μήκους).

5.10 Οπτικά είδωλα στη Θεωρία της Ειδι-
κής Σχετικότητας

Οι διαδικασίες που αναφέραμε στα προηγούμενα αφορούσαν τις χρονικές και
τις χωρικές συνιστώσες του τετρανύσματος θέσης και τη σχέση τους με τις
Νευτώνειες έννοιες χρονική διάρκεια και χωρική απόσταση. Υπάρχει όμως

4Ο παρατηρητής ηρεμίας είναι ο μοναδικός χαρακτηριστικός παρατηρητής, ο οποίος εάν
εκπέμψει ταυτόχρονα δύο ϕωτεινά σήματα προς τα άκρα της ράβδου και ανακλαστούν, θα
ϕθάσουν σε αυτόν πάλι ταυτόχρονα
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μια τρίτη Νευτώνεια έννοια, η οποία σχετίζεται με το διάνυσμα θέσης και δεν
αφορά μέτρηση χρόνου ή μέτρηση χωρικής απόστασης αλλά τη δημιουργία των
οπτικών ειδώλων των σωμάτων. Η μελέτη αυτής της ιδιότητας είναι σημαντική
παρόλο που εφαρμόζεται μόνο σε εκτεταμένα φωτεινά σώματα, τα οποία κατά
κανόνα δεν αποτελούν πεδίο πρακτικών εφαρμογών της Θεωρίας της Ειδικής
Σχετικότητας.
Προκειμένου να ορίσουμε την έννοια ‘φαίνομαι’ (= δημιουργώ οπτικό είδω-

λο) στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας γενικεύουμε την αντίστοιχη έννοια
της Νευτώνειας Φυσικής. Κατά τη συνήθη πρακτική (=Νευτώνεια Φυσική)
όταν ‘βλέπουμε’ ένα φωτεινό αντικείμενο λαμβάνουμε στη θέση του ματιού
ταυτόχρονα φωτόνια από τα διάφορα σημεία του αντικειμένου. Λόγω του πεπε-
ρασμένου της ταχύτητας του φωτός αλλά και των διαφορετικών αποστάσεων
των σημείων από το μάτι, τα φωτόνια εκπέμπονται σε διαφορετικούς χρόνους
από τα διάφορα σημεία του αντικειμένου. Εάν το φωτεινό σώμα κινείται ‘αργά’
ως προς το μάτι (ή την κάμερα) τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εκπομπή
των φωτονίων είναι ταυτόχρονη από όλα τα σημεία του κινούμενου σώματος
(Νευτώνεια περίπτωση). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ‘πιστή’ αναπαράσταση
του φωτεινού ειδώλου. Για σχετικιστικές ταχύτητες όμως αυτό δεν είναι πλέον
δυνατό με αποτέλεσμα να αναμένονται αλλοιώσεις του οπτικού ειδώλου στο
δέκτη. Κατόπιν αυτών ορίζουμε στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας ότι:

Ορισμός 5.10.1 Το οπτικό είδωλο ενός συνόλου ϕωτεινών σημείων σε ένα
χωρικό σημείο και σε μια χρονική στιγμή ενός ΣΚΦ Σ σχηματίζεται από τα
σημεία εκπομπής των ϕωτεινών σημάτων, τα οποία είναι ταυτόχρονα στο Σ.

Πριν συνεχίσουμε αναφέρουμε το ακόλουθο απλό αποτέλεσμα, το οποίο θα
χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα.

Παράδειγμα 5.10.1 ΄Εστω Σ και Σ′ δύο ΣΚΦ με παράλληλους άξονες και
σχετική ταχύτητα β. Θεωρούμε τετράνυσμα Ai το οποίο στα ΣΚΦ Σ και Σ′

έχει ανάλυση Ai =

(
A0

A

)
Σ

και Ai =

(
A0′

A′

)
Σ′
. Δείξτε ότι:

A0 =
1

β
(A∥ −

1

γ
A′

∥) (5.14)

όπου A∥ =
1
β
(A · β), A′

∥ =
1
β
(A′ · β) .

[Υπόδειξη: Θεωρήστε το μετασχηματισμό Lorentz ο οποίος συνδέει τα Σ, Σ′:

A0′ = γ(A0 − βA)

A = A′ +
γ − 1

β2
(βA)β + γA0′β
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και στη δεύτερη εξίσωση (α) απαλείψατε το A0′ (β) Προβάλλετε παράλληλα στο
β.]
΄Εστω A το τετράνυσμα θέσης ενός σημείου στο χώρο από το οποίο εκπέ-

μπεται ένα φωτόνιο (μπορείτε να θεωρήσετε ισοδύναμα ένα σφαιρικό ηλεκτρο-
μαγνητικό κύμα) και έστω B το τετράνυσμα θέσης ενός άλλου σημείου κατά
μήκος της ευθείας διάδοσης του φωτονίου. ΄Εστω Σ ένα ΣΚΦ στο οποίο τα

γεγονότα A, B έχουν ανάλυση:

(
ctA
rA

)
Σ

,

(
ctB
rB

)
Σ

. Το τετράνυσμα ABi

είναι ένα μηδενικό τετράνυσμα (γιατί αφορά διάδοση φωτονίου) άρα:

−c2(tB − tA)
2 + (rB − rA)

2 = 0.

Γράφουμε RAB =| rB − rA | και υποθέτοντας το tB > tA (χρόνοι στο Σ!)
έχουμε:

tB = tA +
RAB

c
. (5.15)

Η σχέση αυτή συνδέει στο Σ (!) την απόσταση του φωτονίου από το σημείο
εκπομπής του με το χρόνο. ΄Εστω ότι το σημείο A σε ένα άλλο ΣΚΦ Σ′ το
οποίο κινείται ως προς το Σ με τυχαία ταχύτητα (και άξονες παράλληλους) έχει

συντεταγμένες

(
ct′A
r′A

)
Σ′
. Σύμφωνα με το Παράδειγμα 5.10.1 για τη χρονική

συνιστώσα του τετρανύσματος θέσης του σημείου Α ισχύει:

ctA =
1

β
(rA∥ −

1

γ
r′A∥) (5.16)

όπου rA∥ =
1
β
(r · β), r′A∥ =

1
β
(r′ · β) . Από τις σχέσεις (5.15), (5.16) έχουμε

τη σχέση που συνδέει τη θέση του σημείου εκπομπής A στο Σ′ με το χρόνο
του φωτονίου και τη θέση της παρατήρησης στο Σ:

ctB =
1

β
(rA∥ −

1

γ
r′A∥) +RAB ⇒

r′A∥ = γ(rA∥ − βctB + βRAB). (5.17)

Η σχέση αυτή περιγράφει την απόσταση του ειδώλου rA∥ στο Σ συναρτήσει
της απόστασης του r′A∥ στο Σ

′.
Κάθετα στη διεύθυνση κίνησης β ο μετασχηματισμός Lorentz δεν έχει επί-

δραση και ισχύει:
rA⊥ = r′A⊥. (5.18)

Οι σχέσεις (5.17) και (5.18) μας δίνουν τη δυνατότητα να υπολογίζουμε το
είδωλο στο Σ εάν γνωρίζουμε ένα φωτεινό αντικείμενο στο Σ′. Πράγματι έστω
A,Γ δύο σημεία του φωτεινού αντικειμένου τα οποία παρατηρούνται στο σημείο
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B τη χρονική στιγμή t0 του Σ. Τότε για το κάθε σημείο ισχύουν οι εξισώσεις
(5.17) και (5.18) ξεχωριστά, η δε συνθήκη της εμφάνισης του ειδώλου των
σημείων A,Γ στο Σ είναι ότι ο χρόνος tB είναι κοινός και για τα δύο σημεία και
ίσος με t0. Αφαιρώντας τις εξισώσεις (5.17) για τα σημεία A και Γ απαλείφεται
ο χρόνος t0 και προκύπτει η εξίσωση:

r′A∥ − r′Γ∥ = γ(rA∥ − rΓ∥ + β(RAB −RΓB)) (5.19)

η οποία εκφράζει την ‘παράλληλη’ χωρική απόσταση των σημείων A και Γ όπως
φαίνεται σε παρατηρητή στο σημείο B του Σ. Παρατηρούμε ότι η έκφραση
αυτή είναι ανεξάρτητη του χρόνου παρατήρησης στο Σ άρα η εικόνα παράλληλα
προς τη σχετική ταχύτητα είναι ‘παγωμένη’, δηλαδή διαρκώς η ίδια. Επίσης
παρατηρούμε ότι για c → ∞ το r′A∥ − r′Γ∥ = rA∥ − rΓ∥ δηλαδή έχουμε την
απόλυτη πιστότητα της μεταφοράς της εικόνας της Νευτώνειας Φυσικής.
Χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε να θεωρήσουμε το B ως την αρχή

του ΣΚΦ Σ οπότε R2
A = r2A = x2A + y2A + z2A και R

2
Γ = r2Γ = x2Γ + y2Γ + z2Γ.

Εάν επιπλέον περιοριστούμε σε κίνηση κατά τον τυποποιημένο τρόπο τότε τα
r∥A = xA και r′∥A = x′A και οι προηγούμενες σχέσεις (5.17) γράφονται:

x′A = γ(xA − βctB + βRA) (5.20)

x′Γ = γ(xΓ − βctB + βRΓ) ⇒ (5.21)

x′A − x′Γ = γ[xA − xΓ + β(RA −RΓ)] (5.22)

Η σχέση αυτή ισχύει όταν η σχετική ταχύτητα του Σ′ ως προς το Σ είναι
β. Στην περίπτωση που η ταχύτητα του Σ′ είναι −β η σχέση παραμένει η ίδια
με τα τονούμενα μεγέθη να εναλλάσσονται με τα άτονα, δηλαδή έχουμε:

xA − xΓ = γ [x′A − x′Γ + β(R′
A −R′

Γ)] . (5.23)

Παράδειγμα 5.10.2 Ράβδος AΓ μήκους l′ ηρεμεί παράλληλα προς τον ά-
ξονα x′ και επί του επιπέδου y′x′ ενός ΣΚΦ Σ′ ενώ το Σ′ κινείται κατά τον
τυποποιημένο τρόπο ως προς άλλο ΣΚΦ Σ με παράγοντα β. Υπολογίστε το
μήκος l του ειδώλου της ράβδου που αποτυπώνεται σε ϕιλμ, το οποίο είναι το-
ποθετημένο στην αρχή O του Σ.

Λύση
΄Εστω:

| x′A − x′Γ |= l′, | xA − xΓ |= l.

Από τη σχέση (5.22) έχουμε:

| x′A − x′Γ |= γ[| xA − xΓ | +β(RA −RΓ)] (5.24)
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y y′

x, x′
O θ

RA

u

A Γ

z z′

Σχήμα 5.10: Σχετικιστική παρατήρηση οπτικού ειδώλου

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις ανάλογα με το εάν η ράβδος βρίσκεται επί του
άξονα x′ και όχι.

Α) Η ράβδος βρίσκεται επί του άξονα x′ (δηλαδή y′ = y = 0).
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διακρίνουμε πάλι δύο περιπτώσεις ανάλογα

του εάν η ράβδος πλησιάζει ή απομακρύνεται από την αρχή του Σ. Στην πρώτη
περίπτωση έχουμε x′A − x′Γ = −l′, xA − xΓ = −l− καθώς και RA − RΓ = −l.
Αντικαθιστώντας στην (5.22) προκύπτει:

l− =

√
1 + β

1− β
l′ > l′. (5.25)

΄Οταν η ράβδος απομακρύνεται έχουμε x′A − x′Γ = −l′, xA − xΓ = −l+, R′
A −

R′
Γ = −l′ και η (5.23) δίνει:

l+ =

√
1− β

1 + β
l′ < l′. (5.26)

Στο Σχήμα 5.11 φαίνεται η μεταβολή των l, l′ για διάφορες τιμές του β κα-
θώς και η συνήθης συστολή Lorentz (l′/γ) για σύγκριση. Παρατηρήστε ότι
ενώ η συστολή Lorentz είναι ανεξάρτητη του εάν η ράβδος πλησιάζει ή απο-
μακρύνεται δεν ισχύει το ίδιο για το ‘φαινόμενο’ μήκος της ράβδου, το οποίο
συμπεριφέρεται ως κύμα (αφού οι σχέσεις (5.25) και (5.26) είναι ουσιαστικά το
φαινόμενο Doppler.

Β) Η ράβδος κινείται έτσι ώστε y′ = y = c1 ̸= 0.
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LLorentz =
l′

γ

l−

Σχήμα 5.11: Μεταβολή του φαινόμενου μήκους με την ταχύτητα

Τότε η σχέση (5.22) δίνει:

l =
l′

γ
− β(RA −RΓ). (5.27)

Εάν θ είναι η γωνία που σχηματίζει στο Σ το διάνυσμα θέσης του άκρου A η
σχέση (5.27) γράφεται:

l =
1

γ

[
l′ + βγy1

(
1

sin(θ −∆θ)
− 1

sin θ

)]
. (5.28)

΄Οταν π > θ > π
2
η ράβδος πλησιάζει την αρχή του Σ και όταν π

2
> θ > 0 η

ράβδος απομακρύνεται από την αρχή του Σ.
Προκειμένου να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα θεωρούμε ότι η γωνία ∆θ ≪ 0

(ισοδύναμα l ≪ RA) οπότε μπορούμε να γράψουμε για τη διαφορά RA−RΓ = l
cos θ (αποδείξτε το) και τότε η (5.27) γράφεται:

l =
l′

γ(1 + β cos θ)
. (5.29)

Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση αυτή ο παρατηρητής βλέπει τη συνήθη συ-
στολή Lorentz μόνον εάν ‘κοιτά’ κατά μήκος του άξονα y (δηλαδή θ = π

2
).

Παράδειγμα 5.10.3 Ορθός κυκλικός κύλινδρος ακτίνας R και μήκους L0

περιστρέϕεται ομαλά με γωνιακή ταχύτητα ω περί τον άξονά του, ο οποίος συ-
μπίπτει με τον άξονα x του ΣΚΦ Σ. ΄Εστω Σ′ ένα άλλο ΣΚΦ, το οποίο κινείται
ως προς το Σ κατά τον τυποποιημένο τρόπο με παράγοντα β κατά μήκος του
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κοινού άξονα x, x′.
α. Δείξτε ότι στο Σ′ ο κύλινδρος εμϕανίζεται ως ορθός κυκλικός κύλινδρος
ακτίνας R και μήκους L0

γ
.

β. Θεωρείστε ότι κατά μήκος της επιϕάνειας του κυλίνδρου έχουν σημειωθεί
σημεία (π.χ. με την τοποθέτηση μικρών σημαιών αμελητέου ύψους ως προς
την ακτίνα του κυλίνδρου), τα οποία στο Σ ϕαίνονται ότι βρίσκονται κατά μήκος
μιας γενέτειρας του κυλίνδρου. Δείξτε ότι στο Σ′ τα σημεία αυτά δε βρίσκονται
κατά μήκος μιας γενέτειρας του κυλίνδρου, αλλά κατά μήκος μιας ελικοειδούς
καμπύλης, η οποία εμϕανίζεται να γεννάται στο ένα άκρο του κυλίνδρου και να
εξαϕανίζεται στο άλλο άκρο του.
(Το πρόβλημα αυτό πρότεινε ο Γερμανός ϕυσικός von Laue στα πρώτα στάδια
της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας.)

Λύση
α. Η εξίσωση της επιφάνειας του (ορθού κυκλικού) κυλίνδρου είναι y2 + z2 =
R2. Ο μετασχηματισμός προώθησης μεταξύ των Σ, Σ′ δίνει για τις κάθετες
συντεταγμένες ενός γεγονότος στα Σ, Σ′ y′ = y, z′ = z. Επομένως στο
Σ′ η εξίσωση της επιφάνειας είναι y′2 + z′2 = R2, άρα στο Σ′ ο κύλινδρος
εμφανίζεται πάλι ως (ορθός κυκλικός) κύλινδρος ακτίνας R. Για τις υπόλοιπες
δύο συντεταγμένες (ct, x) και (ct′, x′) ο μετασχηματισμός προώθησης δίνει:

x′ = γ(x− ut)

ct = γ(ct′ + βx′)

από που προκύπτει:

x′ =
1

γ
x− ut′. (5.30)

΄Εστω A,B τα άκρα του κυλίνδρου με συντεταγμένες 0, L0 στο Σ. Τότε τη
χρονική στιγμή t′ στο Σ′ τά άκρα της ράβδου έχουν διαφορά συντεταγμένων
x′B − x′A = 1

γ
L0 που είναι η γνωστή συστολή μήκους. Επομένως ο κύλινδρος

στο Σ′ εμφανίζεται να έχει μήκος 1
γ
L0.

β. Θεωρούμε μια γενέτειρα της επιφάνειας του κυλίνδρου ως προς τον Σ και
έστω ότι τα σημεία της έχουν συντεταγμένες (στο Σ):

x, y = R cosωt, z = R sinωt

και ταχύτητα:

v = (0,−Rω sinωt,Rω cosωt).
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Υπολογίζουμε τα αντίστοιχα μεγέθη στο Σ′. Οι συντεταγμένες είναι:

x′ =
1

γ
x− ut′

y′ = y = R cosωt = R cosωγ(ct′ + βx′) = R cos(
ω

γ
t′ +

βω

c
x)

z′ = z = R sinωt = R sinωγ(ct′ + βx′) = R sin(
ω

γ
t′ +

βω

c
x).

Προκειμένου να καθορίσουμε πως βλέπει τα σημεία κατά μήκος της γενέτειρας
του κυλίνδρου ο Σ′ θεωρούμε t′=σταθερό. Από τις εξισώσεις μετασχηματισμού
προκύπτει ότι τα σημεία της γενέτειρας βρίσκονται κατά μήκος μιας ελικοειδούς
με ακτίνα R και βήμα 2πc

βω
. Η ελικοειδής αναπτύσσεται σε όλο το μήκος του

κυλίνδρου και είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της κίνησης γιατί τόσο η ακτίνα
όσο και το βήμα της είναι ανεξάρτητα του χρόνου. Η επίδραση της περιστροφής
του κυλίνδρου είναι ότι η ελικοειδής εμφανίζεται στο Σ′ να αναδύεται διαρκώς
στο πλησιέστερο προς αυτόν άκρο του κυλίνδρου και να αφανίζεται στο άλλο
άκρο του κυλίνδρου (Βλέπε Σχήμα 5.12).

Σ′Σ x

y

z

x′

y′

z′

Σχήμα 5.12: Εμφάνιση σημείων γενέτειρας στο Σ′

β. Προκειμένου να υπολογίσουμε την ταχύτητα των σημείων της γενέτειρας
του κυλίνδρου στο Σ′ παραγωγίζουμε5 τις σχέσεις που δίνουν τις συντεταγμένες
στο Σ′ ως προς t′. Η απάντηση είναι:

v′ =

(
−u,−Rω

γ
sin(

ω

γ
t′ +

βω

c
x),

Rω

γ
cos(

ω

γ
t′ +

βω

c
x)

)
.

Συνάγουμε ότι η κίνηση μπορεί να θεωρηθεί ως ο συνδυασμός δύο κινήσεων.
Μια μεταφορική κίνηση κατά μήκος του κοινού άξονα x, x′ με ταχύτητα −βc και
5Ισοδύναμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σχετικιστικό κανόνα σύνθεσης ταχυτήτων.
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μία περιστροφική περί τον ίδιο άξονα με γωνιακή ταχύτητα ω′ = ω
γ
. (Ερώτηση:

Τι συμβαίνει όταν η ταχύτητα u είναι τέτοια ώστε ω = γ;).

5.11 Μεθοδολογίες λύσης προβλημάτων 6

που αϕορούν χωρικές και χρονικές α-
ποστάσεις

΄Εχοντας αναπτύξει τις έννοιες των χωρικών και των χρονικών μηκών στη Θεω-
ρία της Ειδικής Σχετικότητας είναι χρήσιμο να παραθέσουμε μια σειρά μεθοδο-
λογιών λύσης προβλημάτων, τα οποία αφορούν την εφαρμογή των μετασχηματι-
σμών Lorentz - κυρίως των μετασχηματισμών προώθησης - σε προβλήματα που
αφορούν χρονικά και χωρικά διαστήματα. Οι μεθοδολογίες αυτές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είτε για πρακτικούς υπολογισμούς στο εργαστήριο είτε στην
παρουσίαση διαφόρων θεμάτων (π.χ. παράδοξα) της θεωρίας. ΄Εμφαση θα δοθεί
στην πρακτική παρουσίαση των μεθοδολογιών μέσα από τη συστηματική λύ-
ση παραδειγμάτων. Πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο ο αναγνώστης να μελετήσει
προσεκτικά τα λυμένα παραδείγματα και να λύσει άλλα παρόμοια εφαρμόζοντας
τις ίδιες μεθοδολογίες.

5.11.1 Τυπολόγιο των μετασχηματισμών Lorentz

Αρχικά συνοψίζουμε τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής για το με-
τασχηματισμό Lorentz. Στο εδάφιο 4.10 παράγαμε τους ορθόχρονους μετα-
σχηματισμούς Lorentz με μία απλουστευμένη αξιωματική μεθοδολογία, η οποία
στηριζόταν σε μία σειρά από απλές, λογικές και φυσικές υποθέσεις η κύρια
των οποίων ήταν η ύπαρξη παγκόσμιων ταχυτήτων (u = ∞ και u = c). Στο
Μαθηματικό Μέρος εδάφιο 1.6.2 εργασθήκαμε σε πιο προχωρημένο επίπεδο και
παράγαμε τους μετασχηματισμούς Lorentz κατευθείαν από τη σχέση ορθογω-
νιότητας της μετρικής Lorentz (θεμελιώδη εξίσωση):

Lt ηL = η. (5.31)

Στη σχέση (5.31) η είναι ο πίνακας της μετρικής Lorentz σε ένα σύστημα
συντεταγμένων στο χωρόχρονο και L είναι ένας γενικός πίνακας μετασχηματι-
σμού Lorentz. Σε ένα ΛΚΣ, και μόνον εκεί(!), ο πίνακας η έχει αναπαράσταση
diag(−1, 1, 1, 1). ΄Οσον αφορά τον πίνακα L αυτός έχει μορφή ανάλογη με την

6Το εδάϕιο αυτό είναι σε διαϕορετικό επίπεδο από τα προηγούμενα και μπορεί να παραλη-
ϕθεί από έμπειρους αναγνώστες. Σε κάθε περίπτωση πάντως πιστεύουμε ότι η μελέτη του
θα ήταν χρήσιμη.
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κινητική σχέση των ΛΚΣ, τα οποία συνδέει. Στη Θεωρία της Ειδικής Σχετι-
κότητας τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι ΣΑΠ είναι τα ΣΚΦ, τα οποία στο
χωρόχρονο αντιστοιχούν στα ΛΚΣ.
Υπάρχουν πολλοί τύποι μετασχηματισμών Lorentz ανάλογα με το εάν η ο-

ρίζουσά τους έχει τιμή +1 ή −1 και εάν διατηρούν τη διεύθυνση του χώρου
(αναστροφή χώρου), του χρόνου (αναστροφή χρόνου) ή και τα δύο (αναστρο-
φή χωροχρόνου). Στα επόμενα όταν αναφέρουμε μετασχηματισμός Lorentz
εννοούμε ορθόχρονος μετασχηματισμός Lorentz, δηλαδή μετασχηματισμός με
ορίζουσα +1 και χωρίς αντιστροφή χώρου, χρόνου ή χωροχρόνου.
΄Εστω Σ και Σ′ δύο ΣΚΦ με άξονες παράλληλους και σχετική ταχύτητα u.

Ο μετασχηματισμός Lorentz L+↑, έστω, ο οποίος συνδέει τα Σ και Σ′ είναι:

L+↑ =

 γ −γβt

−γβ I + (γ−1)
β2 ββt

 . (5.32)

Για παράδειγμα ο μετασχηματισμός (5.32) για το τετράνυσμα τής θέσης (l, r)
δίνει: 

r′ = r+
[
γ−1
β2 (β · r)− γl

]
β

l′ = γ (l − β · r).
(5.33)

Οι διατυπώσεις του μετασχηματισμού Lorentz (5.32) και (5.33) είναι διανυ-
σματικές και ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι άξονες των ΣΚΦ Σ και Σ′ είναι
παράλληλοι (με την Ευκλείδεια έννοια) στον ίδιο Ευκλείδειο χώρο. Οι σχέσεις
(5.32) και (5.33) δεν έχουν ποσοτικό χαρακτήρα και επιτρέπουν μόνο μη πο-
σοτικές εφαρμογές. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται υπολογισμοί μεγεθών οι
σχέσεις αυτές πρέπει να αναπτύσσονται σε κάποιο σύστημα συντεταγμένων και
να γράφονται ως σχέσεις συνιστωσών.

Μια ειδική και σημαντική κατηγορία μετασχηματισμών Lorentz, η οποία
συναντάται ευρέως στις εφαρμογές είναι ο μετασχηματισμός προώθησης. ΄Ο-
πως έχουμε δείξει (βλέπε (1.44) ) κάθε μετασχηματισμός Lorentz μπορεί να
γραφεί ως το γινόμενο δύο Ευκλείδειων στροφών και ενός μετασχηματισμού
προώθησης. Δύο ΣΚΦ συνδέονται με ένα μετασχηματισμό προώθησης εάν, και
μόνον εάν, κινούνται κατά τον τυποποιημένο τρόπο με ταχύτητα u
(ή παράγοντα β = u

c
) το οποίο σημαίνει ότι:

1. Ο άξονας x, x′ είναι κοινός άξονας των ΣΚΦ Σ και Σ′ και οι άξονες
y, y′, z, z′ είναι παράλληλοι.

2. Η ταχύτητα u του Σ′ ως προς το Σ είναι παράλληλη προς τον κοινό άξονα
x.
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3. Τα ρολόγια των ΣΚΦ Σ και Σ′ έχουν συγχρονισθεί έτσι ώστε όταν
συμπίπτουν οι αρχές τους (δηλαδή x = y = z = x′ = y′ = z′ = 0) να
μηδενίζονται οι ενδείξεις τους (δηλαδή t = t′ = 0).

Στην περίπτωση αυτή οι συντεταγμένες (l, x, y, z) και (l′, x′, y′, z′) ενός γε-
γονότος P , έστω, στα Σ και Σ′ αντίστοιχα συνδέονται με τις σχέσεις:

x′ = γ(x− βl)

y′ = y

z′ = z (5.34)

l′ = γ(l − βx).

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός προώθησης από το Σ′ στο Σ είναι:

x = γ(x′ + βl′)

y = y′

z = z′ (5.35)

l = γ(l′ + βx′)

δηλαδή αλλάζει μόνον το πρόσημο του β.
Ο πίνακας του μετασχηματισμού προώθησης (5.34) ο οποίος συνδέει τα Σ

και Σ′ είναι:

L+(β) =


γ −γβ 0 0

−γβ γ 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 (5.36)

Παρατηρούμε ότι ο πίνακας μετασχηματισμού που περιγράφει ένα μετασχηματι-
σμό προώθησης είναι συμμετρικός. Αυτό δεν ισχύει για τον πίνακα, ο οποίος
παριστάνει ένα γενικό μετασχηματισμό Lorentz (πάντα με άξονες παράλληλους
αλλά τυχαία σχετική ταχύτητα).

5.11.2 Παράλληλη και κάθετη ανάλυση του μετα-
σχηματισμού Lorentz

΄Οπως γνωρίζουμε ο μετασχηματισμός Lorentz κάθετα στη χαρακτηριστική
διεύθυνση της σχετικής ταχύτητας u έχει μηδενική επίδραση ενώ παράλλη-
λα προς αυτή μετασχηματίζει τα μεγέθη όπως ο μετασχηματισμός προώθησης.
Αυτό μας οδηγεί στην ακόλουθη μεθοδολογία λύσης προβλημάτων. ΄Εστω έ-
να τετράνυσμα Ai = (A0,A) (όχι αναγκαστικά το τετράνυσμα θέσης) και μία
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ταχύτητα u, η οποία συνδέει δύο ΣΚΦ Σ και Σ′. Αναλύουμε στο Σ το A
παράλληλα και κάθετα στη u:

A = A∥ +A⊥ , A∥ =
A · β
β2

β , A⊥ = A−A∥

και γράφουμε σε έναν προφανή συμβολισμό: Ai = (A0, A∥, A⊥)Σ. ΄Εστω
ότι στο Σ′ το τετράνυσμα Ai έχει ανάλυση Ai = (A′

0, A′
∥, A′

⊥)Σ′ . Τότε ο
(ορθόχρονος!) μετασχηματισμός Lorentz δίνει τις σχέσεις:

A′
0 = γ(A0 − β ·A∥)

A′
∥ = γ(A∥ − βA0)

A′
⊥ = A⊥. (5.37)

Οι σχέσεις αυτές μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε το Ai στο ένα ΣΚΦ εάν
το γνωρίζουμε στο άλλο. Για το μέτρο A

′2 έχουμε:

A′2 = A′2
∥ +A′2

⊥ = A2
⊥ + γ(A∥ − βA0)2. (5.38)

Εάν η γωνία που σχηματίζει το A με την ταχύτητα u είναι θ τότε:

tan θ =
|A⊥|
|A∥|

. (5.39)

Προκειμένου να υπολογίσουμε την αντίστοιχη γωνία θ′ την οποία σχηματίζει
το A′ με την ταχύτητα u στο Σ θεωρούμε τον ίδιο ορισμό της θ′ και από τις
σχέσεις (5.37) έχουμε:

tan θ′ =
|A′

⊥|
|A′

∥|
=

|A⊥|
γ (|A0β −A∥|)

=
|A| sin θ

γ(A0β − |A| cos θ)
. (5.40)

Παρατηρούμε ότι θ ̸= θ′ για κάθε διάνυσμα A. Το φαινόμενο αυτό έχει διά-
φορες εφαρμογές γνωστές με το γενικό όνομα ‘αποπλάνηση’ (abberation)
τις οποίες θα συζητήσουμε σε επόμενο εδάφιο.

5.11.3 Μεθοδολογίες λύσης προβλημάτων με μετα-
σχηματισμό προώθησης.

Στη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας το δυσκολότερο μέρος στη λύση ενός
προβλήματος με πρακτικούς υπολογισμούς είναι η αναγνώριση των γεγονότων
και η περιγραφή των συντεταγμένων τους στα δεδομένα ΣΚΦ του προβλήμα-
τος. Κατά κανόνα σε κάθε πρόβλημα υπάρχουν δύο γεγονότα ή σχετικιστικά
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φυσικά μεγέθη A και B (έστω) και δύο ΣΚΦ Σ και Σ′ (έστω) και δίνονται με-
ρικά δεδομένα για τις συντεταγμένες των γεγονότων στο ένα ΣΚΦ και μερικά
στο άλλο. Με τη χρήση του μετασχηματισμού Lorentz, ο οποίος συνδέει τα
δύο ΣΚΦ, υπολογίζουμε τα ζητούμενα στοιχεία (συνήθως συντεταγμένες των
τετρανυσμάτων του προβλήματος).
Τα προβλήματα που αφορούν γεγονότα έχουν μια ιδιαιτερότητα και πολλές

φορές παρουσιάζουν δυσκολίες, οι οποίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν εί-
ναι χρήσιμο να καθιερωθούν συγκεκριμένες μέθοδοι εργασίας. Σκοπός των
επόμενων εδαφίων είναι η ανάπτυξη μιας σειράς τέτοιων μεθόδων για τις οποί-
ες η πείρα έχει δείξει ότι αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά αυτού του είδους τα
προβλήματα.
Κατά τη λύση των σχετικιστικών προβλημάτων πρέπει να εκτιμούμε προ-

σεκτικά ποιος μετρά ή εκτιμά και ποιο είναι το μέγεθος το οποίο μετριέται ή
εκτιμάται. ΄Οσον αφορά την εκτίμηση χωρικών και χρονικών μηκών έχουμε
αναφέρει τα ακόλουθα.

Περίπτωση 1

΄Εστω A, B δύο γεγονότα τα οποία ορίζουν ένα χρονικό τετράνυσμα. Τότε
υπάρχει ένα και μοναδικό ΣΚΦ Σ+

AB, το ιδιοσύστημα των γεγονότων A, B,
στο οποίο το μήκος του τετρανύσματος είναι ίσο με τη διαφορά (AB)+ των
χρονικών συντεταγμένων. Από φυσική άποψη το μήκος αυτό συμπίπτει αριθ-
μητικά με το αποτέλεσμα της μέτρησης της χρονικής διαφοράς των γεγονότων
A, B από ένα Νευτώνειο παρατηρητή στο Σ+

AB. Σε κάθε άλλο ΣΚΦ Σ ως προς
το οποίο το Σ+

AB έχει παράγοντα β τα γεγονότα A, B έχουν χρονική διαφορά
(AB) ίση με:

(AB) = γ (AB)+. (5.41)

Το χρονικό διάστημα (AB) δε μετράται από Νευτώνειο παρατηρητή και εκτι-
μάται μόνον με το μετασχηματισμό Lorentz 7. Το μέγεθος (AB) δεν είναι
μονοσήμαντα ορισμένο (αναλλοίωτο), αλλά έχει τιμή η οποία εξαρτάται από το
ΣΚΦ Σ στο οποίο αναφέρεται. Ισχύει πάντα (AB) > (AB)+ (διαστολή του
χρόνου). Γεωμετρικά η μέτρηση χρονικής διάρκειας παρίσταται στο διάγραμμα
του Σχήματος 5.13.
Ερμηνεία Διαγράμματος.
Σ : Κοσμική γραμμή παρατηρητή
Σ+ : Κοσμική γραμμή ιδιορολογιού
A : Νευτώνεια παρατήρηση της ένδειξης A του ρολογιού στο Σ+

B : Νευτώνεια παρατήρηση της ένδειξης B του ρολογιού στο Σ+

(AB)+ : Μήκος χρονικού διαστήματος μετρούμενου Νευτώνεια στο ιδιοσύ-

7Μπορεί βέβαια να μετρηθεί απευθείας με τη χρονομετρία των δύο γεγονότων.
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Μετρούμενο

Εκτιμούμενο

coshϕ = γ

Σ

ϕ

Σ+

B

Γ

A

Σχήμα 5.13: Σχετικιστική μέτρηση χρονικής διάρκειας

στημα του ρολογιού
(AB)Σ: Μήκος χρονικού διαστήματος (AB) εκτιμούμενο στο Σ.

΄Οσον αφορά τους υπολογισμούς, από το τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε τη σχέση:

(AΓ) = (AB)+ coshϕ = γ (AB)+.

Περίπτωση 2

΄Εστω δύο γεγονότα A, B τα οποία ορίζουν ένα χωρικό τετράνυσμα ABi και
μελετούνται στο ΣΚΦ Σ. Υπάρχει μια μοναδική κλάση ΣΚΦ Σ−, το χαρακτη-
ριστικό σύστημα των γεγονότων A, B, στο οποίο το μήκος του τετρανύσματος
ABi είναι ίσο με τη διαφορά των χωρικών συντεταγμένων (AB)− στο Σ− και
είναι ίσο με τη χωρική απόσταση των γεγονότων A, B που μετρά ο Νευτώνειος
παρατηρητής στο ΣΚΦ Σ−. Σε κάθε άλλο ΣΚΦ Σ, ως προς το οποίο το ΣΚΦ
Σ− έχει παράγοντα β, η χωρική απόσταση (AB) των γεγονότων δίνεται από
τη σχέση:

(AB) =
(AB)−

γ
. (5.42)

Το χωρικό διάστημα (Ευκλείδεια απόσταση)(AB) δε μετράται από Νευτώ-
νειο παρατηρητή και εκτιμάται μόνον με το μετασχηματισμό Lorentz. Δεν είναι
μονοσήμαντα ορισμένο (αναλλοίωτο) και έχει τιμή, η οποία εξαρτάται από το
ΣΚΦ Σ στο οποίο αναφέρεται. Ισχύει πάντα (AB) < (AB)− (συστολή του
μήκους).
Γεωμετρικά η μέτρηση ενός χωρικού διαστήματος παρίσταται στο διάγραμμα

του Σχήματος 5.14.
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ΣΣ1 Σ2

B

ΣA A L Γ

B−

ϕ

L0

Σχήμα 5.14: Σχετικιστική μέτρηση χωρικής απόστασης

Ερμηνεία διαγράμματος
Σ : Κοσμική γραμμή παρατηρητή
Σ1 : Κοσμική γραμμή ενός σημείου της χωρικής απόστασης
Σ2 : Κοσμική γραμμή του άλλου σημείου της χωρικής απόστασης
ΣA : Ιδιόχωρος Σ στο σημείο A.
A : Γεγονός καθορισμού ενός σημείου της χωρικής απόστασης
B− : Γεγονός καθορισμού του άλλου σημείου της χωρικής απόστασης
Γ : Τομή ιδιόχωρου ΣA με την κοσμική γραμμή Σ2

AB− : Κοινή (Lorentz) κάθετος των Σ1, Σ2 στο γεγονός A
(AB)− : Νευτώνεια απόσταση (=ιδιοαπόσταση) L0 των κοσμικών γραμμών
στο κοινό χαρακτηριστικό σύστημά τους Σ−

AB.
(AΓ): Χωρική απόσταση κοσμικών γραμμών Σ1 και Σ2 όπως εκτιμάται στο Σ.

Παρατηρούμε ότι η εκτίμηση8 ενός χωρικού διαστήματος:

• Αφορά απόσταση μεταξύ δύο κοσμικών γραμμών, τις οποίες ορίζουν τα
γεγονότα A και B.

• Απαιτεί τρεις κοσμικές γραμμές. Μια του παρατηρητή Σ, ο οποίος εκτιμά
τη χωρική απόσταση και δύο κοσμικές γραμμές, η απόσταση των οποίων
ορίζει το προς μέτρηση χωρικό διάστημα.

΄Οσον αφορά τους υπολογισμούς από το τρίγωνο AB−Γ του Σχήματος 5.14
έχουμε:

(AB)− = (AΓ) coshϕ = γ (AΓ).

Περίπτωση 3

8Ισοδύναμα η μέτρηση της απόστασης με χρονομετρία.
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΄Εστω δύο γεγονότα A, B τα οποία ορίζουν ένα μηδενικό τετράνυσμα. Τό-
τε τα γεγονότα A, B δεν έχουν κανενός είδους χαρακτηριστικό ιδιοσύστημα
και δεν έχει νόημα η μέτρηση της χωρικής ή της χρονικής τους απόστασης.

5.11.4 Μέθοδος του πίνακα συντεταγμένων γεγο-
νότων ή Αλγεβρική Μέθοδος

Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην κατασκευή ενός πίνακα με τις συντεταγμέ-
νες των τετρανυσμάτων του προβλήματος στα ΣΚΦ Σ, Σ′ και το συσχετισμό
των συντεταγμένων αυτών με τις εξισώσεις του μετασχηματισμού προώθησης
που συνδέει τα Σ, Σ′. Αναλυτικότερα για κάθε ζευγάρι γεγονότων A και B
κατασκευάζουμε τον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων:

Σ Σ′

A : (lA, xA, yA, zA) (l′A, x
′
A, y

′
A, z

′
A)

B : (lB, xB, yB, zB) (l′B, x
′
B, y

′
B, z

′
B)

ABi : (lB − lA, xB − xA, . . .)Σ (l′B − l′A, x
′
B − x′A, . . .)Σ′

Το ABi είναι το τετράνυσμα, το οποίο ορίζουν τα γεγονότα A, B. Οι συνιστώ-
σες του τετρανύσματος ABi στα ΣΚΦ Σ και Σ′ συνδέονται με το μετασχημα-
τισμό προώθησης, ο οποίος συνδέει τα Σ και Σ′. Για παράδειγμα, εάν τα Σ και
Σ′ συνδέονται κατά τον τυποποιημένο τρόπο με παράγοντα β κατά μήκος του
κοινού άξονα x, x′, τότε ισχύουν οι εξισώσεις:

l′B − l′A = γ [(lB − lA)− β(xB − xA)]

x′B − x′A = γ [(xB − xA)− β (lB − lA)]

y′B − y′A = yB − yA

z′B − z′A = zB − zA.

Κατά κανόνα οι εξισώσεις αυτές αρκούν για τη λύση του προβλήματος.
Κατά τη συμπλήρωση του πίνακα συντεταγμένων των γεγονότων πρέπει να
λαμβάνουμε υπόψη τα όσα αναφέραμε σχετικά με τη μέτρηση/εκτίμηση των
χρονικών και των χωρικών αποστάσεων.
Τη μεθοδολογία λύσης των σχετικιστικών προβλημάτων, η οποία θεωρεί τον

πίνακα των συντεταγμένων των γεγονότων ονομάζουμε αλγεβρική μέθοδο.
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Παράδειγμα 5.11.1 Ράβδος ΑΒ κινείται στο επίπεδο xy ενός ΣΚΦ Σ έτσι
ώστε το Α να ολισθαίνει στον άξονα x με σταθερή ταχύτητα u η δε ράβδος ΑΒ
να σχηματίζει με τον άξονα x σταθερή γωνία ϕ. ΄Εστω ένα άλλο ΣΚΦ Σ′ το
οποίο κινείται ως προς το Σ κατά τον τυποποιημένο τρόπο κατά μήκος του άξονα
x με ταχύτητα v. Εάν m = tanϕ είναι η κλίση της ράβδου στο Σ υπολογίστε
την κλίση m′ της ράβδου στο Σ′.

1η Λύση
Θεωρούμε τα άκρα της ράβδου Α, Β ως γεγονότα και υποθέτουμε ότι η εκτί-

μηση του μήκους της γίνεται στο Σ′. Επίσης υποθέτουμε ότι η ράβδος εκκινεί
τη χρονική στιγμή t = 0 του Σ με το Α στην αρχή του Σ. Σύμφωνα με αυ-
τές τις υποθέσεις έχουμε τον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων των γεγονότων
A, B.

Σ Σ′

A : (ctA, utA, 0, 0) (ct′, x′A, 0, 0)

B : (ctB, utB + lx, ly, 0) (ct′, x′A + l′x, l
′
y, 0)

ABi : (c∆t, u∆t+ lx, ly, 0)Σ (0, l′x, l
′
y, 0)Σ′

όπου ∆t = tB − tA. Οι δύο εκφράσεις του τετρανύσματος ABi συνδέονται με
το μετασχηματισμό προώθησης που συνδέει τα Σ και Σ′ με ταχύτητα v. ΄Αρα

l′x = γ (lx + u∆t− v∆t)

l′y = ly

c∆t = γ
(
0 +

v

c
l′x

)
.

Αντικαθιστούμε το ∆t από την τρίτη στην πρώτη εξίσωση και βρίσκουμε:

l′x =
1

γ
(
1− uv

c2

) lx.
Συνεπώς η κλίση m′ της ράβδου στο Σ′ είναι:

m′ =
l′y
l′x

= γ
(
1− uv

c2

) ly
lx

=

= γ
(
1− uv

c2

)
m.
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2η Λύση

΄Εστω Σ− το σύστημα ηρεμίας της ράβδου. Θεωρούμε μέτρηση του μήκους
της ράβδου στο Σ− και έχουμε τον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων για τα
γεγονότα A, B:

Σ Σ−

A : (ctA, utA, 0, 0) (ct−A, 0, 0, 0)

B : (ctB, utB + lx, ly, 0) (ct−A, l
−
x , l

−
y , 0)

ABi : (c∆t, u∆t+ lx, ly, 0)Σ (0, l−x , l
−
y , 0)Σ−

Ο μετασχηματισμός προώθησης μεταξύ των Σ και Σ− δίνει:

l−x = γu (lx + u∆t− u∆t) = γu lx

l−y = ly

΄Αρα:

m− =
l−y
l−x

=
ly
γu lx

=
m

γu
.

Επειδή το Σ είναι τυχαίο έχουμε όμοια για το Σ′:

m− =
m′

γu′
.

Συνεπώς:
m′

γu′
=
m

γu
.

Αλλά ισχύει:

γu′ = γu γv

(
1− uv

c2

)
. (5.43)

Αντικαθιστώντας το γu′ προκύπτει:

m′ = γv

(
1− uv

c2

)
m.

[Απόδειξη της (5.43).
Μια μέθοδος να αποδειχθεί η (5.43) είναι να αντικατασταθούν τα γ συναρτήσει
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των ταχυτήτων και να γίνουν πράξεις. Μια άλλη κομψότερη και γρήγορη μέθο-
δος είναι να χρησιμοποιηθούν τετραταχύτητες (το γc είναι η μηδενική συνιστώ-
σα της τετραταχύτητας) και ο μετασχηματισμός Lorentz των τετραταχυτήτων.
Στα επόμενα δίνουμε τη δεύτερη λύση. Η τετραταχύτητα του Α στα ΣΚΦ Σ,
Σ′ είναι:

(γuc, γuu, 0, 0)Σ, (γu′c, γu′u′, 0, 0)Σ′ .

Οι δύο εκφράσεις συνδέονται με ένα μετασχηματισμό προώθησης. ΄Αρα για τις
μηδενικές συνιστώσες έχουμε:

γu′c = γv

(
γuc−

v

c
γu u

)
= γv γu c

(
1− uv

c2

)
.

Τι δίνουν οι χωρικές συνιστώσες; Το αποτέλεσμα αυτό θα χρειαστεί στην ε-
πόμενη λύση.]

3η Λύση (με σχετικές ταχύτητες)
Θεωρούμε παρατήρηση (δηλαδή εκτίμηση μήκους της ράβδου) στο Σ και

έχουμε τον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων των γεγονότων A, B:

Σ Σ−

A : (ctA, utA, 0, 0) (ct′A, x
′
A, 0, 0)

B : (ctA, utA + lx, ly, 0) (ct′B, x
′
B, l

′
y, 0)

ABi : (0, lx, ly, 0) (c∆t′, x′B − x′A, l
′
y, 0)

Ο μετασχηματισμός προώθησης μεταξύ των Σ, Σ′ δίνει:

x′B − x′A = γ lx

∆t′ = −γ v

c2
lx.

Αλλά στο Σ′:
x′B − x′A = u′∆t′ + l′x

γιατί τα A, B δεν είναι ταυτόχρονα στο Σ′. Από το σχετικιστικό κανόνα σύν-
θεσης ταχυτήτων (βλέπε τέλος της προηγούμενης λύσης) έχουμε:

u′ =
u− v

1− uv
c2

.
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Συνεπώς:

x′B − x′A = l′x −
u− v

1− uv
c2

γv

c2
lx = γ lx.

Από αυτήν υπολογίζουμε:

l′x =
lx(

1− uv
c2

)
γ
.

Αντικαθιστώντας στη σχέση m′ = l′y/l
′
x προκύπτει το προηγούμενο αποτέλε-

σμα.

Παράδειγμα 5.11.2 Δύο γεγονότα A και B συμβαίνουν ταυτόχρονα σε ένα
ΣΚΦ Σ και σε χωρική απόσταση c km κατά μήκος του άξονα x. Υπολογίστε
τον παράγοντα β του ΣΚΦ Σ′ το οποίο κινείται κατά τον τυποποιημένο τρόπο
στην κατεύθυνση x και έτσι ώστε το A να έχει χρονική διαϕορά με το B: i)
1/10s, ii) 1s, iii) 10s.

Αλγεβρική Λύση
Επειδή τα γεγονότα A και B συμβαίνουν ταυτόχρονα στο Σ έχουμε τον

ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων:

Σ Σ′

A : (ct, xA) (ct′A, x
′
A)

B : (ct, xA + d) (ct′B, x
′
B)

ABi : (0, d)Σ (c∆t′, ∆x′)Σ′

Οι δύο εκφράσεις για το τετράνυσμα ABi συνδέονται με ένα μετασχηματισμό
προώθησης με παράμετρο β. ΄Αρα:

c∆t′ = γ (0− β d) = −γβd.

Τετραγωνίζοντας και κάνοντας χρήση της ταυτότητας γ2 β2 = γ2 − 1 υπολογί-
ζουμε:

γ2 = 1 +
c2∆t′2

d2
.

Αντικαθιστώντας το γ συναρτήσει του β προκύπτει τελικά:

β =
c∆t′[

c2∆t′2 + d2
]1/2 =

∆t′√
1 + ∆t′2

.
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Για τις διάφορες τιμές του ∆t′ που δίνονται υπολογίζουμε τα αντίστοιχα β.
i) Για ∆t′ = 1/10s, β = 0.0995 ή v = 0.0995c(≈ 10%c).
ii Για ∆t′ = 1s, β = 0.707 ή v = 0.707c(≈ 71%c).
iii Για ∆t′ = 10s, β = 0.995 ή v = 0.995c(≈ 99.5%c).
Παρατηρούμε ότι όσο μεγαλώνει η ταχύτητα του Σ′ τόσο περισσότερο το γε-
γονός A καθυστερεί ως προς το γεγονός B στο Σ΄. Πράγματι λύνοντας την
έκφραση που δίνει το β ως προς ∆t′ βρίσκουμε ∆t′ = βγ = (γ2 − 1)1/2.

5.11.5 Μεθοδολογία γεωμετρικής λύσης των Σχε-
τικιστικών προβλημάτων

Στην λύση των σχετικιστικών προβλημάτων, τα οποία αφορούν χωρικές και
χρονικές αποστάσεις, εκτός από αλγεβρικές μεθόδους μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε χωροχρονικά διαγράμματα. Η μεθοδολογία αυτή, που ονομάζουμε γε-
ωμετρική λύση των σχετικιστικών προβλημάτων, πραγματοποιείται
με τα ακόλουθα βήματα:

1. Γεγονότα.
Αναγνωρίζονται και σχεδιάζονται οι κοσμικές γραμμές των παρατηρητών
και τα γεγονότα, τα οποία αφορούν το πρόβλημα.

2. Μεγέθη.
Αναγνωρίζονται και κατασκευάζονται στο γεωμετρικό σχήμα τα κινημα-
τικά μεγέθη, τα οποία θεωρούνται γνωστά από το πρόβλημα.

3. Ζητούμενα.
Αναγνωρίζονται και κατασκευάζονται στο γεωμετρικό σχήμα τα ζητού-
μενα μεγέθη, τα οποία απαιτεί το πρόβλημα.

4. Λύση.
Χρησιμοποιούνται οι σχέσεις (5.41) και (5.42), οι οποίες μας επιτρέπουν
σχεδόν άμεσα τη λύση του προβλήματος.

Προκειμένου να σχεδιάσουμε σωστά τα διάφορα μεγέθη πρέπει να χρησιμο-
ποιήσουμε τα όσα αναφέραμε στην αρχή του εδαφίου σχετικά με τη διαδικασία
μέτρησης/εκτίμησης (ή παρατήρησης) χρονικών και χωρικών διαστημάτων.

Παράδειγμα 5.11.3 Δύο διαστημόπλοια, το καθένα μήκους l, προσπερνούν
το ένα το άλλο κινούμενα σε παράλληλη και αντίθετη πορεία. Εάν ο παρατηρητής
στο ένα διαστημόπλοιο μετρά ότι απαιτείται χρόνος T για να προσπεράσει το άλλο
διαστημόπλοιο υπολογίσατε τη σχετική ταχύτητα u των δύο διαστημόπλοιων.
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Αλγεβρική λύση

Θεωρούμε τα γεγονότα:
Γεγονός Α: Περνά η ‘μύτη’ του διαστημόπλοιου 2 την άκρη του διαστημόπλοιου
1.
Γεγονός Β: Περνά η ‘ουρά’ του διαστημόπλοιου 2 από την ίδια άκρη του δια-
στημόπλοιου 1.
Κατασκευάζουμε τον πίνακα με τις συνιστώσες των τετρανυσμάτων των

γεγονότων A, B στα συστήματα των διαστημοπλοίων.

Διαστημόπλοιο 1 Διαστημόπλοιο 2

A : (ctA, x) (ct′A, x
′
A)

B : (ctB, x) (ct′A + cl
u
, x′A + l)

ABi : (cT, 0)1 ( l
β
, l)2

l/u είναι ο χρόνος που χρειάστηκε το διαστημόπλοιο 1, προκειμένου να διανύσει
την απόσταση μεταξύ της ‘μύτησ’ και της ‘ουράσ’ του διαστημόπλοιου 2 στο
ιδιοσύστημα του τελευταίου. Η απόσταση αυτή είναι το (ιδιο)μήκος d του
διαστημόπλοιου 2. Οι συνιστώσες του τετρανύσματος ABi συνδέονται με το
μετασχηματισμό προώθησης ο οποίος συνδέει τα ΣΚΦ των διαστημοπλοίων.
΄Αρα (β = u/c):

u =
l

γ T

Γεωμετρική λύση
Θεωρούμε το Σχήμα 5.15:
Ερμηνεία διαγράμματος:
Γεγονότα
A1, B1: Κοσμικές γραμμές παρατηρητών στα άκρα του διαστημόπλοιου 1.
A2, B2: Κοσμικές γραμμές παρατηρητών στα άκρα του διαστημόπλοιου 2.
Γ: Το άκρο A2 του διαστημόπλοιου 2 περνά μπροστά από το άκρο A1 του 1.
∆: Το άκρο B2 του διαστημόπλοιου 2 περνά μπροστά από το άκρο A1 του 1.
∆Z: Ιδιόχωρος κοσμικής γραμμής παρατηρητή B2 στο σημείο ∆.
Δεδομένα:
Γ, ∆: Χρονικό διάστημα προσπέρασης διαστημόπλοιου 2 από άκρο A1 διαστη-
μοπλοίου 1, (Γ∆) = Tc
∆E: (Ιδιο)μήκος διαστημόπλοιου 1, (∆E) = l.
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A2B2

∆

ϕ

Z

A1 B1

E

Γ

Σχήμα 5.15: Γεωμετρική μέτρηση μήκους διαστημοπλοίου

∆Z: (Ιδιο)μήκος διαστημόπλοιου 2, (∆Z) = l.
Ζητούμενο:
Γωνία ϕ.
Από το τρίγωνο ΓΖΔ έχουμε:

(∆Γ) = (∆Z)/ sinhϕ = l/βγ ⇒
cT = l/βγ ⇒ u = l/Tγ.

Παράδειγμα 5.11.4 Αστροναύτης σε μια αδρανειακή διαστημική πλατϕόρ-
μα παρατηρεί ένα διαστημόπλοιο να κινείται προς αυτόν με σταθερή ταχύτητα
μέτρου 0.6c. Ψάχνοντας στον κατάλογο των γνωστών διαστημόπλοιων βρίσκει
ότι το διαστημόπλοιο μπορεί να είναι το GALACTICA. Σύμϕωνα με τον κατά-
λογο, το μήκος του GALACTICA είναι 120m και εκπέμπει ϕωτεινά σήματα
αναγνώρισης με περίοδο 80 s . Ο αστροναύτης μετρά το μήκος του διαστημό-
πλοιου και το βρίσκει 96m . Επίσης μετρά την περίοδο εκπομπής των ϕωτεινών
σημάτων και τη βρίσκει 100 s. Είναι δυνατόν σύμϕωνα με τα δεδομένα του
καταλόγου το διαστημόπλοιο που τον πλησιάζει να είναι το GALACTICA;

Αλγεβρική λύση
Θεωρούμε τα γεγονότα:

Α: Παρατήρηση του ενός άκρου του άγνωστου διαστημοπλοίου
Β: Παρατήρηση του άλλου άκρου του άγνωστου διαστημοπλοίου.
Για την εκτίμηση του χωρικού μήκους του άγνωστου διαστημοπλοίου τη χρο-
νική στιγμή t του αστροναύτη, έχουμε τον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων
των γεγονότων A, B στο Σ στη διαστημική πλατφόρμα και στο ιδιοσύστημα
Σ′ του άγνωστου διαστημόπλοιου.
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Σ Σ′

A : (ct, xA, 0, 0) (ct′A, x
′
A, 0, 0)

B : (ct, xA +∆x, 0, 0) (ct′A + c∆t′, x′A +∆x′, 0, 0)

ABi : (0, ∆x, 0, 0)Σ (c∆t′, ∆x′, 0, 0)Σ′

Οι συνιστώσες του τετρανύσματος ABi στα δύο ΣΚΦ συνδέονται με ένα με-
τασχηματισμό προώθησης με παράμετρο β. Συνεπώς είναι:

∆x′ = γ (∆x− β0) = γ∆x

όπου γ = (1 − 0.6)−1/2 = 1.25. Αντικαθιστώντας υπολογίζουμε ∆x′ =
1.25 × 96m = 120m δηλαδή το μήκος συμπίπτει με αυτό του καταλόγου για
το GALACTICA.
Εξετάζουμε στη συνέχεια το σήμα ταυτότητας. Θεωρούμε τα γεγονότα A, B
της εκπομπής διαδοχικών φωτεινών σημάτων από το ίδιο σημείο (ταυτόχωρα)
του άγνωστου διαστημοπλοίου. ΄Εστω∆t′ η χρονική διαφορά των σημάτων στο
σύστημα αυτό και ∆t η διαφορά στο χρόνο λήψης στη διαστημική πλατφόρμα.
΄Εχουμε τον ακόλουθο πίνακα για τις συνιστώσες του τετρανύσματος ABi στα
δύο ΣΚΦ Σ και Σ′:

Σ Σ′

A : (ctA, x, 0, 0) (ct′A, x
′
A, 0, 0)

B : (ctA + c∆t, x+∆x, 0, 0) (ct′A + c∆t′, x′A, 0, 0)

ABi : (c∆t, ∆x, 0, 0)Σ (c∆t′, 0, 0, 0)Σ′

Οι συνιστώσες του τετρανύσματος ABi στα δύο συστήματα συνδέονται με ένα
μετασχηματισμό προώθησης με παράγοντα β = 0.6, όπότε:

c∆t = γ (c∆t′ + β 0) = γc∆t′ = 1.25× 80 s = 100 s.

Συνεπώς και αυτό το στοιχείο συμπίπτει με το αντίστοιχο στοιχείο του κατα-
λόγου. ΄Αρα, όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία υπολογίστηκαν, το άγνωστο
διαστημόπλοιο μπορεί να είναι το GALACTICA.
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Σχήμα 5.16: Γεωμετρική μέτρηση μήκους και συχνότητας σήματος

Γεωμετρική λύση
Θεωρούμε το διάγραμμα του Σχήματος 5.16:
Ερμηνεία διαγράμματος:
(α) Μέτρηση Μήκους.
Γεγονότα:
Σ: Κοσμική γραμμή διαστημικής πλατφόρμας
A1, B1 : Κοσμική γραμμή άκρων του άγνωστου διαστημόπλοιου
A, B: Γεγονότα μέτρησης μήκους του άγνωστου διαστημοπλοίου τη χρονική
στιγμή tB
ΣA: Ιδιόχωρος διαστημικής πλατφόρμας στο γεγονός A.
Δεδομένα:
(ΒΕ): (Ιδιο)μήκος GALACTICA, (BE) = 120m
(ΒΑ): Μετρούμενο μήκος άγνωστου διαστημοπλοίου, (BA) = 96m
ϕ : tanhϕ = β = 0.6, coshϕ = γ = 1.25
Ζητούμενο:
Συμβατότητα δεδομένων μήκους.

Από το τρίγωνο ΒΕΑ έχουμε:

(BE) = (BA) coshϕ = (BA) γ = 96× 1.25m = 120m

άρα τα δύο μήκη είναι συμβατά.

(β) Μέτρηση χρονικής διάρκειας σήματος ταυτότητας.
Θεωρούμε το ίδιο Σχήμα 5.16:
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Ερμηνεία διαγράμματος:
Γεγονότα
Σ: Κοσμική γραμμή διαστημικής πλατφόρμας
A1, B1: Κοσμική γραμμή άκρων άγνωστου διαστημόπλοιου
Γ, ∆: Γεγονότα εκπομπής διαδοχικών σημάτων από άγνωστο διαστημόπλοιο
Γ, ∆1: Γεγονότα παρατήρησης διαδοχικών σημάτων στην διαστημική πλατφόρ-
μα
Σ∆: Ιδιόχωρος διαστημικής πλατφόρμας Σ στο γεγονός ∆.
Δεδομένα:
(Γ∆) = 80 s (Ιδιο)χρονική διάρκεια σήματος εκπομπής από GALACTICA
(Γ∆1) = 100 sΜέτρηση χρονικής διαφοράς διαδοχικών σημάτων εκπομπής στη
διαστημική πλατφόρμα.
ϕ : tanhϕ = β = 0.6, coshϕ = γ = 1.25
Ζητούμενο:
Συμβατότητα δεδομένων.

Από το τρίγωνο Γ∆∆1 έχουμε:

(Γ∆1) = (Γ∆) coshϕ = γ(Γ∆) = 1.25× 80 s = 100 s

άρα και αυτά τα δεδομένα είναι συμβατά.
Συμπεραίνουμε ότι το παρατηρούμενο διαστημόπλοιο μπορεί να είναι το GA-

LACTICA.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο Παράρτημα παραθέτουμε μετάφραση του πρώτου κεφαλαίου από το βι-
βλίο του A. Einstein “The meaning of Relativity” (Science Paperbacks 1967).
Το βιβλίο αυτό δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 1922 και βασίστηκε στο κείμενο
μιας σειράς διαλέξεων που έδωσε ο A. Einstein στο Stafford τον Μάϊο του
1921. Στα χρόνια που ακολούθησαν αναδημοσιεύτηκε με προσθήκες ακόμα έξη
φορές και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους φυσικούς.

Προκειμένου το κείμενο να καταστεί ευκολότερο και να αποκτήσει ‘ροή’
κρίναμε αναγκαίο να προσθέσουμε σε διάφορα σημεία επεξηγήσεις. Σεβόμε-
νοι απόλυτα το αρχικό κείμενο οι παρεμβάσεις αυτές εσωκλείονται πάντα σε
παρενθέσεις.
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ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Η θεωρία της Σχετικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κρατούσα
άποψη για το χώρο και το χρόνο. Γι αυτό θα αρχίσω με μια ανασκόπηση της
αρχής των απόψεων μας για το χώρο και για το χρόνο παρ΄ όλο που γνωρίζω
ότι εμπλέκομαι με ένα δύσκολο θέμα. Το αντικείμενο της επιστήμης, πρακτικής
ή θεωρητικής, είναι να συστηματοποιήσει τις εμπειρίες μας στα πλαίσια ενός
λογικού κατασκευάσματος. ΄Ομως πώς συσχετίζονται οι απόψεις μας για το
χώρο και το χρόνο με το χαρακτήρα των εμπειριών μας;
Οι εμπειρίες ενός ατόμου αποτελούν μια ακολουθία από γεγονότα, τα οποία

είναι δυνατόν να διαταχθούν σύμφωνα με το (προσωπικό) κριτήριο νωρίτερα και
αργότερα. Υπάρχει συνεπώς για το κάθε άτομο ένας ίδιος χρόνος ή υποκει-
μενικός χρόνος. Ο χρόνος αυτός δεν είναι μετρήσιμος. Φυσικά είναι δυνατόν
το κάθε άτομο, εάν επιθυμεί, να αντιστοιχήσει αριθμούς στα διάφορα γεγονό-
τα (της ακολουθίας των εμπειριών του), έτσι, ώστε ο μεγαλύτερος αριθμός να
συσχετίζεται με το αργότερο γεγονός. ΄Ομως ο συσχετισμός αυτός είναι τυ-
χαίος. Π.χ. μια συσχέτιση μπορεί να οριστεί με τη βοήθεια ενός ρολογιού εάν
αντιστοιχηθεί στο κάθε προσωπικό γεγονός το αντίστοιχο ωρολογιακό γεγο-
νός (δηλαδή η ένδειξη του ρολογιού του παρατηρητή τη στιγμή που συνέβη το
γεγονός). Λέγοντας ρολόι εννοούμε κάθε φυσικό σύστημα, το οποίο παρέχει
μια σειρά από διατάξιμα γεγονότα. Εκτός από αυτήν την ιδιότητα το ρολόι έχει
και άλλες ιδιότητες, τις οποίες θα αναφέρουμε στη συνέχεια.
Με τη βοήθεια της γλώσσας διαφορετικά άτομα μπορούν - μέχρι ενός ορίου

- να συγκρίνουν τις αισθητηριακές τους εμπειρίες και να συμπεράνουν ότι με-
ρικές από αυτές συσχετίζονται ενώ άλλες όχι. Συνηθίζουμε να θεωρούμε ως
πραγματικές εκείνες τις αισθητηριακές εμπειρίες, οι οποίες είναι κοινές σε δια-
φορετικά άτομα και συνεπώς, μέχρι ενός βαθμού, αποπροσωποποιημένες. Με
αυτού του είδους τις εμπειρίες ασχολούνται οι φυσικές επιστήμες και ιδιαίτερα
η πιο θεμελιακή από αυτές, η Φυσική. Μια κλάση από τέτοιες εμπειρίες είναι
π.χ. τα φυσικά σώματα και κυρίως τα στερεά σώματα. Και το ρολόι, με αυτήν
την έννοια, είναι ένα φυσικό σώμα ή σύστημα, το οποίο έχει την επιπρόσθετη
ιδιότητα ότι η ακολουθία των γεγονότων του αποτελείται από στοιχεία τα οποία
μπορούν να θεωρηθούν «ίσα» μεταξύ τους.
Η μόνη δικαιολόγηση των εννοιών καθώς και του συστήματος των εννοιών

μας είναι ότι μας εξυπηρετούν να αναπαραστήσουμε το πλήθος των φυσικών
εμπειριών μας. Πέρα από αυτό δεν έχουν καμιά άλλη αναγκαιότητα. Είμαι
πεπεισμένος ότι οι φιλόσοφοι έχουν ζημιώσει την πρόοδο της επιστημονικής
διανόησης με το να απομακρύνουν ορισμένες θεμελιακές έννοιες από το πεδίο
του εμπειρισμού όπου βρίσκονται κάτω από τον έλεγχό μας, στα αφηρημένα
ύψη του a priori. Γιατί ακόμη και εάν κάποτε αποδειχτεί ότι το σύμπαν των
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ιδεών μας δε μπορεί να συναχθεί από εκείνο της εμπειρίας μας με λογικά μέσα,
αλλά είναι, υπό κάποια έννοια, δημιούργημα του ανθρώπινου μυαλού που χωρίς
αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει καμιά επιστήμη, παρ΄ όλα αυτά, το σύμπαν των
εννοιών μας είναι τόσο εξαρτημένο από τη φύση των εμπειριών μας, όσο και
τα ρούχα που φοράμε από τη διαμόρφωση του ανθρώπινου σώματος. Τούτο
είναι ιδιαίτερα αληθινό για τις έννοιες του χώρου και του χρόνου, τις οποίες οι
φυσικοί έχουν υποχρεωθεί από τα πράγματα να κατεβάσουν από τον ΄Ολυμπο
του a priori και να τις ρυθμίσουν έτσι ώστε να επιδέχονται πρακτική εφαρμογή.
Ερχόμαστε τώρα στις έννοιες και τις απόψεις για το χώρο. Είναι και ε-

δώ απαραίτητο να προσέξουμε ιδιαίτερα στο συσχετισμό της (αισθητηριακής)
εμπειρίας μας και των (αντίστοιχων) εννοιών μας.
Νομίζω ότι ο Poincaré είδε σωστά το θέμα στην ανάλυση που έδωσε στο

βιβλίο του ‘Η Επιστήμη και η Υπόθεση’. Στο βιβλίο αυτό υποστηρίζει ότι
από το σύνολο των κινήσεων που μπορούμε να διανοηθούμε για ένα στερεό
σώμα διακρίνονται για την απλότητά τους εκείνες, οι οποίες μπορούν να γίνουν
αντιστρεπτά από μια ελεύθερη κίνηση του σώματος. Ο Poincaré ονομάζει τις
κινήσεις αυτές ‘αλλαγές στη θέση’. Με τη βοήθεια τέτοιων αλλαγών θέσης
μπορούμε να φέρουμε δύο σώματα σε επαφή. Τα θεωρήματα της ομοιότητας,
που είναι θεμελιώδη στη Γεωμετρία, ασχολούνται με τους νόμους που διέπουν
τέτοιες αλλαγές θέσης.
΄Οσον αφορά την έννοια του χώρου η ακόλουθη διαδικασία φαίνεται σημαντι-

κή. Μπορούμε να σχηματίσουμε νέα σώματα, μεταφέροντας τα σώματα B,Γ, . . .
σε επαφή με το σώμα A. Με αυτή τη διαδικασία λέμε ότι επεκτείνουμε το σώμα
Α. Μπορούμε να επεκτείνουμε το σώμα Α ώστε να έρθει σε επαφή με οποιο-
δήποτε σώμα X. Στα επόμενα το σύνολο όλων των επεκτάσεων του σώματος
Α θα αναφέρουμε στο εξής ως ‘ο χώρος του σώματος A’. Τότε είναι αληθές
ότι όλα τα σώματα είναι στο χώρο του (οποιουδήποτε άλλου) σώματος A. Με
αυτή την άποψη δε μπορούμε να μιλάμε για την έννοια ‘χώροσ’ αφηρημένα, αλλά
μόνον για το χώρο του σώματος A.
Η επιφάνεια της Γης παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή πρακτι-

κή του προσδιορισμού των σχετικών θέσεων των σωμάτων, ώστε οδηγηθήκαμε
(ασυνείδητα) σε μια αφηρημένη έννοια του χώρου, η οποία σίγουρα δε μπορεί
να υπεραμυνθεί. Προκειμένου να απελευθερωθούμε από αυτό το μοιραίο λάθος,
στα ακόλουθα θα μιλάμε μόνο για ‘σώματα αναφοράσ’ ή για ‘χώρο αναφοράσ’.
΄Οπως θα δείξουμε ο εκλεπτυσμός αυτών των ιδεών έγινε αναγκαιότητα με την
ανακάλυψη της Θεωρίας της Γενικής Σχετικότητας.
Δε θα αναπτύξω περαιτέρω εκείνες τις ιδιότητες του χώρου αναφοράς, οι

οποίες οδηγούν στην αντίληψή μας περί των σημείων ως στοιχείων του χώρου,
και του χώρου ως ένα συνεχές (τέτοιων σημείων). Επίσης δε θα προσπαθήσω
να αναλύσω παραπέρα τις ιδιότητες του χώρου, οι οποίες δικαιολογούν την έν-
νοια των συνεχών ακολουθιών σημείων, δηλαδή των γραμμών. Εάν οι έννοιες
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αυτές θεωρηθούν δεδομένες, καθώς και οι σχέσεις τους με τα στερεά σώματα
της εμπειρίας μας, τότε είναι εύκολο να πούμε τι εννοούμε με τη φράση ‘ο χώρος
έχει τρεις διαστάσεισ’:

Σε κάθε σημείο του χώρου μπορούν να αντιστοιχηθούν τρεις
αριθμοί x1, x2, x3 (οι συντεταγμένες του σημείου) έτσι ώστε
α) η συσχέτιση αυτή να είναι μονοσήμαντα αντιστρεπτή και
β) τα x1, x2, x3 να μεταβάλλονται κατά συνεχή τρόπο, όταν το εν
λόγω σημείο διαγράϕει μια συνεχή σειρά από σημεία (μια καμπύλη)
(στο χώρο αναϕοράς).

Στην προσχετικιστική Φυσική θεωρείται ότι οι νόμοι της (κίνησης) των στε-
ρεών σωμάτων είναι συμβιβαστοί με την Ευκλείδεια Γεωμετρία. Το τι σημαίνει
αυτό μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

Δύο τυχαία σημεία ενός στερεού σώματος αποτελούν ένα (Ευ-
κλείδειο) διάστημα.

΄Ενα τέτοιο διάστημα, μπορεί να κατευθυνθεί στο χώρο αναφοράς του στερεού
σώματος κατά μια απειρία διευθύνσεων. ΄Εστω τώρα, ότι τα σημεία του χώρου
αναφοράς μπορούν να περιγραφούν με συντεταγμένες και έστω ότι οι συντε-
ταγμένες των δύο ακραίων σημείων ενός τυχαίου διαστήματος διαφέρουν κατά
∆x1,∆x2,∆x3. Εάν η ποσότητα s2, η οποία ορίζεται από το άθροισμα των
τετραγώνων:

s2 = ∆x21 +∆x22 +∆x23 (6.51)

έχει σταθερή τιμή για κάθε διεύθυνση του διαστήματος (ισοτροπία) και σε κάθε
σημείο του στερεού σώματος (ομογένεια), τότε ο χώρος αναφοράς ονομάζεται
Ευκλείδειος και τις συντεταγμένες ονομάζουμε (Ευκλείδειες) Καρτεσιανές συ-
ντεταγμένες. Σημειώνουμε ότι είναι αρκετό οι υποθέσεις της ομογένειας και
της ισοτροπίας να γίνουν τοπικά, δηλαδή για απειροστά μικρά διαστήματα..
Εκτός από τις υποθέσεις της ισοτροπίας και της ομογένειας, (οι οποίες

αφορούν τη γεωμετρική δομή) του χώρου, στη Νευτώνεια Φυσική γίνονται και
άλλες, οι οποίες είναι μεν λιγότερο ειδικές, αλλά πρέπει να μας απασχολήσουν
λόγω της θεμελιακής φυσικής τους σημασίας.
Κατ΄ αρχή θεωρούμε ότι ένα στερεό σώμα μπορεί να κινηθεί (με αλλαγές

θέσεις) κατά ένα τυχαίο τρόπο. Επιπλέον υποθέτουμε ότι ο προσανατολισμός
των στερεών σωμάτων και η κίνησή τους (στο χώρο αναφοράς) είναι ανεξάρτητα
από τη φύση του υλικού. Αυτό σημαίνει ότι εάν δύο διαστήματα (κάποιων
στερεών) έρθουν (μια φορά) σε σύμπτωση τότε μπορούν να ξαναέρθουν σε
σύμπτωση οπουδήποτε και οποτεδήποτε (μέσα στον ίδιο χώρο αναφοράς). Οι
υποθέσεις αυτές, που είναι θεμελιακές για την περιγραφή της κίνησης, έχουν
υποδηλωθεί από την εμπειρία.
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Την ποσότητα s (η οποία ορίζεται από δύο τυχαία σημεία στο χώρο ενός
στερεού σώματος) ονομάζουμε (Ευκλείδειο) μήκος του διαστήματος (ή Ευ-
κλείδεια απόσταση) των σημείων αυτών. Προκειμένου να προσδιορίσουμε την
απόσταση μεταξύ δύο σημείων στο χώρο αναφοράς είναι αναγκαίο και ικανό να
θεωρήσουμε κάποιο χαρακτηριστικό διάστημα, του οποίου το μήκος αυθαίρετα
θέτουμε ίσο με τη μονάδα του μήκους. ΄Εστω S το διάστημα αυτό. Εάν θεω-
ρήσουμε (ότι οι συντεταγμένες των σημείων που ορίζουν το διάστημα s εξαρ-
τώνται γραμμικά από μια παράμετρο λ, δηλαδή xν = aν + λbν τότε λαμβάνουμε
μια γραμμή, η οποία έχει τις ιδιότητες της ευθείας γραμμής της Ευκλείδειας
Γεωμετρίας. ΄Εστω ότι εναποθέτοντας κατά συνεχή τρόπο κατά μήκος της ευ-
θείας γραμμής n φορές το διάστημα S καλύπτουμε πλήρως το διάστημα s. Τότε
λέμε ότι το διάστημα s έχει μήκος nS. Τον αριθμό n ονομάζουμε (Ευκλείδειο)
μήκος του διαστήματος s. Συνεπώς το (Ευκλείδειο) μήκος είναι το αποτέλεσμα
μιας μέτρησης κατά τη διεύθυνση μιας (Ευκλείδειας) ευθείας γραμμής, η οποία
κάνει χρήση της (Ευκλείδειας) μοναδιαίας μετρικής ράβδου (και της μεθόδου
της υπέρθεσης). ΄Οπως θα γίνει φανερό στα επόμενα, η σημασία του μήκους
στη Νευτώνεια Φυσική είναι τόσο ανεξάρτητη από το σύστημα συντεταγμένων,
όσο ανεξάρτητη είναι και η έννοια της ευθείας στην Ευκλείδεια Γεωμετρία.
Ερχόμαστε τώρα σε μια σειρά συλλογισμών, η οποία παίζει ανάλογο ρόλο

στις θεωρίες της Ειδικής (αλλά και της Γενικής) Θεωρίας της Σχετικότητας.
Θέτουμε την ερώτηση:

Εκτός από τις Καρτεσιανές συντεταγμένες που χρησιμοποιήσαμε
υπάρχουν άλλες συντεταγμένες ισοδύναμες με αυτές;

Το διάστημα έχει χαρακτήρα ανεξάρτητο από την επιλογή του συστήματος
των συντεταγμένων. Το ίδιο ισχύει και για μια σφαιρική επιφάνεια, η οποία
λαμβάνεται ως ο γεωμετρικός τόπος των τελικών σημείων όλων των ισομηκών
διαστημάτων τα οποία έχουν κοινό το ένα τους άκρο σε κάποιο τυχαίο σημείο
του χώρου αναφοράς. Εάν xν , x′ν (ν = 1, 2, 3) είναι Καρτεσιανές συντε-
ταγμένες στο χώρο αναφοράς, τότε η σφαιρική επιφάνεια στα δύο συστήματα
συντεταγμένων περιγράφεται από τις εξισώσεις:

3∑
ν=1

∆x2ν = σταθερό (6.52)

3∑
ν=1

∆x′2ν = σταθερό. (6.53)

Επειδή το δεξί μέλος είναι ο ίδιος αριθμός (η ακτίνα της σφαιρικής επιφά-
νειας) πρέπει να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των συστημάτων συντεταγμένων
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xν , x
′
ν , οι οποίες θα περιγράφονται με κάποιες εκφράσεις των x

′
ν συναρτήσει

των xν .
Προκειμένου να υπολογίσουμε τις εκφράσεις αυτές θεωρούμε τα∆x′ν ως συ-

ναρτήσεις των ∆xν και γράφουμε, κάνοντας χρήση του θεωρήματος του Taylor,
για μικρές τιμές των ∆xν :

∆x′ν =
∑
α

∂x′ν
∂xα

∆xa +
1

2

∑
α,β

∂2x′ν
∂xα∂xβ

∆xα∆xβ.

Αντικαθιστώντας στην (6.53) και χρησιμοποιώντας την (6.52) συνάγουμε
ότι σε πρώτη προσέγγιση τα x′ν πρέπει να είναι γραμμικές συναρτήσεις των xν .
Εάν λοιπόν θέσουμε (aν , bνα πραγματικές σταθερές):

x′ν = aν +
∑
ν

bναxα (6.54)

ή

∆x′ν = λ
∑

∆xα (6.55)

τότε η ισοδυναμία των σχέσεων (6.52) και (6.53) εκφράζεται στη μορφή:

∆x′2ν = λ
∑

∆x2α (λ ανεξάρτητο του ∆xa)

από όπου έπεται ότι λ = σταθερά. Εάν θέσουμε λ = 1, από τις (6.54) στην
(6.53) προκύπτει η ακόλουθη συνθήκη για τους συντελεστές bνα:∑

ν

bναbνβ = δαβ (6.56)

όπου δαβ = 1 ή 0 ανάλογα με το εάν α = β ή α ̸= β αντίστοιχα. Η συνθήκη
(6.55) ονομάζεται συνθήκη της (Ευκλείδειας) ορθογωνιότητας και οι μετασχη-
ματισμοί (6.54), (6.56) (Ευκλείδειοι) ορθογώνιοι μετασχηματισμοί.
Οι (Ευκλείδειοι) ορθογώνιοι μετασχηματισμοί είναι οι μόνοι που μας μεταφέ-

ρουν από ένα (Ευκλείδειο) Καρτεσιανό σύστημα αναφοράς σε ένα άλλο. Επίσης
λόγω της γραμμικότητάς τους η εξίσωση της ευθείας γραμμής είναι συναλλοί-
ωτη (δηλαδή περιγράφεται με μια γραμμική εξίσωση και στα δύο συστήματα
συντεταγμένων). Πράγματι αντιστρέφοντας τις εξισώσεις (6.55), πολλαπλα-
σιάζοντας και τα δύο της μέλη με bνβ και αθροίζοντας σε όλα τα ν βρίσκουμε:∑

ν

bνβ∆x
′
ν =

∑
ν,α

bναbνβ∆xa =
∑
α

δαβ∆xa = ∆xβ. (6.57)

΄Αρα οι ίδιοι συντελεστές bνβ καθορίζουν και τον αντίστροφο μετασχημα-
τισμό των ∆xν (συναρτήσει των ∆x′ν). Γεωμετρικά η ποσότητα bνα είναι το
συνημίτονο της γωνίας μεταξύ των αξόνων x′ν και xν .
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Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε ότι στην Ευκλείδεια Γεωμετρία υ-
πάρχουν προτιμητέα συστήματα συντεταγμένων, τα (Ευκλείδεια) Καρτεσιανά,
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τους (Ευκλείδειους) ορθογώνιους μετασχη-
ματισμούς. Η απόσταση s μεταξύ δύο σημείων στο χώρο αναφοράς, μετρούμενη
με μια μοναδιαία μετρική ράβδο σε αυτές τις συντεταγμένες, έχει ιδιαίτερα α-
πλή μορφή. ΄Ολο το οικοδόμημα της (Ευκλείδειας) Γεωμετρίας είναι δυνατόν
να θεμελιωθεί με αυτή την αντίληψη της απόστασης. Σύμφωνα με τη μέθο-
δο ανάλυσης που χρησιμοποιούμε η Γεωμετρία συσχετίζεται με τα πραγματικά
αντικείμενα (στερεά σώματα), και τα θεωρήματά της είναι προτάσεις, οι οποί-
ες αφορούν τη συμπεριφορά της κίνησης αυτών των σωμάτων. Συνεπώς είναι
δυνατόν να αποδειχτούν (από την εμπειρία) αληθείς ή ψευδείς.
Κατά κανόνα είμαστε συνηθισμένοι να κάνουμε Γεωμετρία χωρίς να μας απα-

σχολεί ο συσχετισμός μεταξύ των εννοιών της και της εμπειρίας μας. Υπάρχουν
(όντως) πλεονεκτήματα στο να διαχωρίζει κανείς αυτό που είναι καθαρά λογικό
και αυτούσιο από κάτι που είναι, από τη φύση του, ατελής εμπειρισμός. Αυτό
είναι αποδεκτό από τον καθαρό μαθηματικό, ο οποίος είναι ικανοποιημένος εάν
μπορεί να συνάγει τα θεωρήματά του από αξιώματά χωρίς λάθη λογικής. Η
ερώτηση εάν η Ευκλείδεια Γεωμετρία είναι αληθής ή όχι, δεν τον απασχολεί.
Αλλά στην περίπτωση (του φυσικού) είναι απαραίτητο να συσχετίσουμε τις θε-
μελιώδεις έννοιες της Γεωμετρίας με τα φυσικά φαινόμενα. Χωρίς ένα τέτοιο
συσχετισμό η Γεωμετρία είναι άχρηστη για το φυσικό. Ο φυσικός ασχολείται
με το ερώτημα εάν τα θεωρήματα της Γεωμετρίας είναι αληθή ή όχι. Το ότι
η Ευκλείδεια Γεωμετρία, με αυτήν την άποψη, υποστηρίζει κάτι παραπάνω από
απλές προτάσεις που παράγονται κατά λογικό τρόπο από ορισμούς (και αξιώμα-
τα) μπορεί να καταδειχτεί με το ακόλουθο απλό γεγονός: Μεταξύ n σημείων
του χώρου υπάρχουν n(n − 1)/2 αποστάσεις sµν . Μεταξύ αυτών (των απο-
στάσεων) και των 3n−συντεταγμένων (των σημείων) έχουμε τις ακόλουθες
σχέσεις:

s2µν =
(
x1(µ) − x1(ν)

)2
+
(
x2(µ) − x2(ν)

)2
+
(
x3(µ) − x3(ν)

)2
.

Από αυτές τις n(n−1)/2 εξισώσεις μπορούν να απαλειφθούν οι 3n συντεταγμέ-
νες, οπότε προκύπτουν τουλάχιστον n(n−1)

2
− 3n εξισώσεις8 για τα sµν . Επειδή

τα sµν είναι μετρήσιμες (παρατηρήσιμες) ποσότητες και από τον ορισμό τους
είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, οι σχέσεις που απομένουν (μεταξύ των sµν) δεν
είναι κατ΄ ανάγκη τυχαίες.
Από τα πιο πάνω καθίσταται προφανές ότι οι εξισώσεις (6.54) και (6.56)

έχουν θεμελιώδη σημασία στην Ευκλείδεια Γεωμετρία και καθορίζουν το μετα-
σχηματισμό από ένα (Ευκλείδειο) Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων σε ένα

8Για την ακρίβεια προκύπτουν n(n−1)
2 − 3n− 6 εξισώσεις (n ≥ 7).
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άλλο. Τα (Ευκλείδεια) Καρτεσιανά συστήματα συντεταγμένων χαρακτηρίζο-
νται από την ιδιότητα ότι σε αυτά η απόσταση s μεταξύ δύο σημείων εκφράζεται
με την εξίσωση:

s2 =
∑

∆x2ν .

Εάν K και K ′ είναι δύο Καρτεσιανά συστήματα συντεταγμένων, τότε:∑
∆x2ν =

∑
∆x′2ν .

Το δεξί μέλος (αυτής της εξίσωσης) έχει την ίδια τιμή με το αριστερό λόγω των
ιδιοτήτων (ισομετρία) του (Ευκλείδειου) ορθογώνιου μετασχηματισμού. Δια-
φέρει από το αριστερό μόνο κατά το γεγονός ότι τα xν έχουν αντικατασταθεί
από τα x′ν . Τούτο εκφράζεται με την πρόταση:

Το
∑

∆x2ν είναι αναλλοίωτο ως προς τους (Ευκλείδειους) ορθο-
γώνιους μετασχηματισμούς.

Είναι πρόδηλο ότι στην Ευκλείδεια Γεωμετρία οι μόνες ποσότητες που έχουν
αντικειμενική υπόσταση, δηλαδή τιμή ανεξάρτητη από την επιλογή του (Ευκλεί-
δειου) Καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων, είναι εκείνες που εκφράζονται
με ένα αναλλοίωτο μέγεθος ως προς τους (Ευκλείδειους) ορθογώνιους μετα-
σχηματισμούς. Αυτή είναι η αιτία που η θεωρία των αναλλοίωτων είναι τόσο
σημαντική στην Αναλυτική Γεωμετρία.
Ως ένα δεύτερο παράδειγμα ενός Ευκλείδειου αναλλοίωτου θεωρούμε τον

όγκο (V ). Η έκφραση (του V ) σε Ευκλείδειες Καρτεσιανές συντεταγμένες
είναι:

V =

∫∫∫
dx1dx2dx3.

Με τη βοήθεια του θεωρήματος του Jacobi έχουμε:∫∫∫
dx′1dx

′
2dx

′
3 =

∫∫∫
∂(x′1, x

′
2, x

′
3)

∂(x1, x2, x3)
dx1dx2dx3

όπου η ολοκληρωτέα παράσταση στο ολοκλήρωμα του δεξιού μέλους είναι η
συναρτησιακή ορίζουσα των x′ν ως προς τα xν . Λόγω της (6.54) αυτή είναι
ίση με την ορίζουσα |bµν | των συντελεστών του μετασχηματισμού bµα. Εάν
θεωρήσουμε τη μοναδιαία ορίζουσα με στοιχεία δµν , από την εξίσωση (6.56)
λαμβάνουμε κάνοντας χρήση του κανόνα πολλαπλασιασμού των οριζουσών:

1 = |δαβ| =

∣∣∣∣∣∑
ν

bναbνβ

∣∣∣∣∣ = |bαβ|2 =⇒ |bαβ| = ±1.
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Εάν περιοριστούμε στους μετασχηματισμούς που έχουν ορίζουσα9 ±1 τότε
το V είναι ένα αναλλοίωτο.
Τα αναλλοίωτα μεγέθη δεν είναι οι μόνες (μαθηματικές) ποσότητες με τις

οποίες μπορούμε να εκφράσουμε την ανεξαρτησία από την επιλογή των (Ευκλεί-
δειων) Καρτεσιανών συστημάτων συντεταγμένων. ΄Αλλες τέτοιες ποσότητες
είναι τα διανύσματα και οι τανυστές. Ας εκφράσουμε αναλυτικά το γεγονός ότι
ένα σημείο με συντεταγμένες xν βρίσκεται σε μια ευθεία γραμμή. ΄Εχουμε:

xν − Aν = λBν (ν = 1, 2, 3).

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας μπορούμε να θέσουμε:∑
B2

ν = 1.

Εάν πολλαπλασιάσουμε τις εξισώσεις αυτές με bνβ (συγκρίνατε με τις εξισώσεις
(6.55) και (6.57) ) και αθροίσουμε ως προς όλα τα ν, βρίσκουμε:

x′β − A′
β = λB′

β (β = 1, 2, 3)

όπου έχουμε θέσει:

B′
β =

∑
ν

bβνBν , A′
β =

∑
ν

bβνAν .

Αυτές είναι οι (μετασχηματισμένες) εξισώσεις της ευθείας στο δεύτερο (Ευ-
κλείδειο) Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένωνK ′. Παρατηρούμε ότι έχουν την
ίδια μορφή με τις εξισώσεις (της ευθείας) στο αρχικό σύστημα συντεταγμένων.
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι ευθείες γραμμές έχουν περιγραφή, η οποία είναι α-
νεξάρτητη από το (Ευκλείδειο Καρτεσιανό) σύστημα συντεταγμένων στο οποίο
αναφέρονται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ποσότητες x′β − A′

β − λB′
β

μετασχηματίζονται όπως οι συνιστώσες ενός διαστήματος ∆xν . Κάθε σύνολο
τριών ποσοτήτων οι οποίες:

1. Ορίζονται σε κάθε (Ευκλείδειο) Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων

2. Μετασχηματίζονται όπως οι συνιστώσες ενός διαστήματος

ονομάζουμε (Ευκλείδειο) διάνυσμα ή απλά διάνυσμα.
Εάν οι τρεις συνιστώσες ενός διανύσματος μηδενίζονται σε ένα (Ευκλεί-

δειο) Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, τότε μηδενίζονται σε κάθε άλλο

9Από τη σχέση |bµν | = ±1 συνάγουμε ότι υπάρχουν δύο είδη (Ευκλείδειων) Καρτεσιανών
συστημάτων, τα δεξιόστροϕα και τα αριστερόστροϕα, των οποίων οι διαϕορά είναι γνωστή.
Είναι ενδιαϕέρον να παρατηρήσουμε ότι τα δύο είδη συστημάτων δε μπορούν να οριστούν
γεωμετρικά αλλά μόνον να αντιπαρατεθούν μεταξύ τους.
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(Ευκλείδειο Καρτεσιανό) σύστημα συντεταγμένων, επειδή οι εξισώσεις μετα-
σχηματισμού είναι ομογενείς. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε την
έννοια του διανύσματος χωρίς να αναφερθούμε στη γεωμετρική του αναπαρά-
σταση. Τη συμπεριφορά των εξισώσεων της ευθείας γραμμής εκφράζουμε με
την πρόταση:

Η εξίσωση της ευθείας γραμμής είναι συναλλοίωτη (covariant)
ως προς τους (Ευκλείδειους) ορθογώνιους γραμμικούς μετασχημα-
τισμούς.

Θα δείξουμε τώρα, εν συντομία, ότι υπάρχουν γεωμετρικές ποσότητες οι
οποίες μας οδηγούν φυσιολογικά στην έννοια των τανυστών. ΄Εστω P0 το
κέντρο μιας επιφάνειας δευτέρου βαθμού, P ένα τυχαίο σημείο της επιφάνειας
και ξν οι προβολές του διαστήματος (P0P ) στους (Ευκλείδειους Καρτεσιανούς)
άξονες των συντεταγμένων. Τότε η εξίσωση της επιφάνειας είναι:

3∑
µ,ν=1

aµνξµξν = 1.

Στα επόμενα για διευκόλυνση στη γραφή των εξισώσεων θα παραλείπουμε
το σύμβολο

∑
του αθροίσματος και θα εννοείται ότι η άθροιση γίνεται (σε

όλες τις τιμές) των δεικτών που επαναλαμβάνονται. ΄Ετσι, π.χ. θα γράφουμε
την εξίσωση της επιφάνειας ως:

aµνξµξν = 1.

Οι ποσότητες aµν ορίζουν πλήρως την επιφάνεια για μια δεδομένη θέση
του κέντρου στο επιλεγμένο (Ευκλείδειο) Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμέ-
νων. Από το γνωστό νόμο μετασχηματισμού των ξν (εξίσωση (6.55) ) ως προς
τους (Ευκλείδειους) ορθογώνιους (γραμμικούς) μετασχηματισμούς, βρίσκουμε
εύκολα το νόμο μετασχηματισμού των aµν10:

a′µν = bµσbνρaσρ.

Ο μετασχηματισμός αυτός είναι ομογενής και πρώτου βαθμού ως προς τα
aµν . Κάθε σύνολο μαθηματικών ποσοτήτων, οι οποίες κάτω από Ευκλείδειους
ορθογώνιους μετασχηματισμούς μετασχηματίζονται όπως τα aµν ονομάζουμε
συνιστώσες ενός (Ευκλείδειου) τανυστή τάξης 2.
Εάν όλες οι συνιστώσες aµν ενός (Ευκλείδειου) τανυστή μηδενίζονται σε

κάποιο (Ευκλείδειο) σύστημα Καρτεσιανών συντεταγμένων, τότε μηδενίζονται

10Η εξίσωση a′µνξ
′
µξ

′
ν = 1 δυνάμει της (6.57) μπορεί να αντικατασταθεί από την

a′µνbµσξ
′
σbνρξ

′
ρ = 1, από την οποία ακολουθεί αμέσως το αποτέλεσμα.
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σε κάθε άλλο (Ευκλείδειο) σύστημα Καρτεσιανών συντεταγμένων. Η μορφή
και η θέση της επιφάνειας του δεύτερου βαθμού περιγράφεται από τον (Ευ-
κλείδειο) τανυστή (a). Με ανάλογες θεωρήσεις (δηλαδή με τη θεώρηση της
συμπεριφοράς του μετασχηματισμού των συνιστωσών τους) είναι δυνατόν να
ορίσουμε (Ευκλείδειους) τανυστές μεγαλύτερης τάξης (με μεγαλύτερο αριθμό
δεικτών). Είναι χρήσιμο να θεωρήσουμε τα (Ευκλείδεια) διανύσματα ως τα-
νυστές τάξης 1 και τα (Ευκλείδεια) αναλλοίωτα ως τανυστές τάξης 0. Με
αυτήν τη θεώρηση, το πρόβλημα της θεωρίας των αναλλοίωτων είναι δυνατόν
να γενικευθεί ως εξής:

Με ποιες πράξεις/διαδικασίες είναι δυνατόν να σχηματιστούν νέ-
οι (Ευκλείδειοι) τανυστές από δεδομένους (Ευκλείδειους) τανυστές;

Στο ερώτημα αυτό απαντάμε τώρα προκειμένου να έχουμε την απαραίτητη
γνώση αργότερα. (Για συντομία γραφής στα επόμενα αντί Ευκλείδειοι τανυστές
θα γράφουμε απλά τανυστές). Αρχικά θα ασχοληθούμε με τις ιδιότητες των
τανυστών κατά το μετασχηματισμό από ένα (Ευκλείδειο) Καρτεσιανό σύστημα
συντεταγμένων σε ένα άλλο στον ίδιο χώρο αναφοράς. Επειδή οι νόμοι είναι
ανεξάρτητοι από τη διάσταση n (του χώρου αναφοράς), αφήνουμε αρχικά τον
αριθμό n απροσδιόριστο.

ΟΡΙΣΜΟΣ

΄Εστω ένα (γεωμετρικό) αντικείμενο, το οποίο ορίζεται σε κάθε (Ευκλείδειο)
Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων στον n−διάστατο χώρο αναφοράς από
na αριθμούς Aµνρ... (a =αριθμός των δεικτών). Λέμε ότι το σύνολο αυτών
των αριθμών (στο τυχαίο Ευκλείδειο Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων K,
έστω) είναι οι συντεταγμένες ενός τανυστή τάξης a εάν (και μόνον εάν) ο νόμος
μετασχηματισμού τους (από το K σε ένα άλλο τυχαίο (Ευκλείδειο) Καρτεσιανό
σύστημα K ′) είναι:

A′
µ′ν′ρ′... = bµ′µbν′νbρ′ρ . . . Aµνρ... (6.58)

όπου bµ′µ είναι ο Ευκλείδειος ορθογώνιος μετασχηματισμός από το K στο K ′.
Παρατήρηση

Από τον ορισμό προκύπτει ότι η ποσότητα:

Aµνρ...BµCνDρ . . . (6.59)

είναι ένα αναλλοίωτο εάν οι ποσότητες (B), (C), (D), . . . είναι διανύσματα. Α-
ντίστροφα, ο τανυστικός χαρακτήρας του (A) μπορεί να αποδειχτεί εάν δειχτεί
ότι η έκφραση (6.59) είναι ένα αναλλοίωτο για κάθε τυχαία επιλογή των δια-
νυσμάτων (B), (C), (D), . . ..(Η πρόταση αυτή είναι γνωστή ως Θεώρημα του
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πηλίκου).

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Η πρόσθεση και η διαφορά των αντίστοιχων συνιστωσών τανυστών της ίδιας
τάξης έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου τανυστή της ίδιας τάξης:

Aµνρ... +Bµνρ... = Cµνρ... (6.60)

Η απόδειξη είναι άμεση απόρροια του ορισμού του τανυστή που δώσαμε πιο
πάνω.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Από ένα τανυστή (A) τάξης a (a ≥ 2) και ένα τανυστή (B) τάξης b λαμβάνουμε
ένα τανυστή (T ) τάξης a + b εάν πολλαπλασιάσουμε όλες τις συνιστώσες του
τανυστή (A) με όλες τις συνιστώσες του τανυστή (B):

Tµνρ...αβγ = Aµνρ...Bαβγ (6.61)

ΣΥΣΤΟΛΗ (Contraction)

Από κάθε τανυστή (A) τάξης a (a ≥ 2) προκύπτει ένας τανυστής τάξης a− 2
εάν θέσουμε δύο συγκεκριμένους δείκτες ίσους και αθροίσουμε ως προς τον
κοινό δείκτη:

Tρ... = Aµµρ... (6.62)

Η απόδειξη έχει ως εξής:

A′
µµρ... = bµαbµβbργ...Aαβγ... = δαβbργ...Aαβγ... = bργ...Aααγ...

Εκτός από αυτές τις στοιχειώδεις πράξεις μεταξύ τανυστών μπορούμε να
σχηματίσουμε νέους τανυστές από υπάρχοντες τανυστές και με διαφόριση με
δύο τρόπους:
1. Διαφόριση ως προς ένα αναλλοίωτο (το a έστω) οπότε παράγεται τανυστής
ίδιας τάξης με τον αρχικό:

dTµνρ...
da

=
∂Tµνρ...
∂a

(6.63)

2. Διαφόριση ως προς τις συντεταγμένες οπότε παράγεται τανυστής ανώτερης
τάξης ως προς τον αρχικό:

Tµνρ...,α =
∂Aµνρ...

∂xα
(6.64)

Αυτοί είναι συνολικά οι κανόνες, οι οποίοι επιτρέπουν να κατασκευάζουμε
νέους (Ευκλείδειους) τανυστές από υπάρχοντες (Ευκλείδειους) τανυστές.
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΝΥΣΤΩΝ

΄Ενας τανυστής λέγεται συμμετρικός ή αντισυμμετρικός ως προς δύο δείκτες µ
και ν, εάν οι συνιστώσες του πριν και μετά την εναλλαγή των δεικτών µ και ν
είναι ίσες ή αντίθετες αντίστοιχα. Συνεπώς:
Συνθήκη συμμετρικότητας: Aµνρ... = Aνµρ...

Συνθήκη αντισυμμετρικότητας: Aµνρ... = −Aνµρ....

Ισχύει το ακόλουθο:

Θεώρημα 6.12.1 Ο χαρακτήρας της συμμετρικότητας ή της αντισυμμετρι-
κότητας (ενός τανυστή) είναι ανεξάρτητος της επιλογής του συστήματος των
συντεταγμένων. Στο γεγονός αυτό οϕείλεται η σπουδαιότητα των συμμετριών
ενός τανυστή. Η απόδειξη είναι άμεση απόρροια της εξίσωσης (6.58) του ορι-
σμού του τανυστή.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ

Ι) Οι ποσότητες δµν (εξίσωση (6.56) ) είναι οι συνιστώσες ενός τανυστή (τον
οποίο ονομάζουμε θεμελιώδη τανυστή).
Απόδειξη
Εάν στο δεξί μέλος της εξίσωσης μετασχηματισμού A′

µν = bµαbνβAαβ αντικα-
ταστήσουμε το Aαβ με δαβ και χρησιμοποιήσουμε τις εξισώσεις (6.56), (6.57)
παίρνουμε διαδοχικά A′

µν = bµαbνβδαβ = δµν .
ΙΙ) Οι ποσότητες δµν,..., οι οποίες είναι αντισυμμετρικές σε κάθε ζεύγος δεικτών
και έχουν τιμή +1 ή −1 ανάλογα με το εάν οι δείκτες µνρ . . . είναι μία άρτια ή
μια περιττή μετάθεση των τιμών των δεικτών 123 . . . είναι οι συνιστώσες ενός
τανυστή τάξης ίσης προς τη διάσταση του χώρου αναφοράς. Η απόδειξη γίνεται
με τη βοήθεια του θεωρήματος που αποδείξαμε προηγουμένως.
Αυτά τα λίγα στοιχεία από τη θεωρία των τανυστών αποτελούν τα εργα-

λεία για την κατασκευή των εξισώσεων της προσχετικιστικής Φυσικής και (με
κατάλληλη γενίκευση) της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητας.
΄Οπως αναφέραμε, στην προσχετικιστική Φυσική προκειμένου να καθορί-

σουμε σχέσεις στο χώρο απαιτείται ένα (υλικό στερεό) σώμα αναφοράς - ή
ένας χώρος αναφοράς - και επιπρόσθετα ένα (Ευκλείδειο) Καρτεσιανό σύστημα
συντεταγμένων. Μπορούμε να συγχωνεύσουμε αυτές τις δύο απαιτήσεις σε μια
εάν παραστήσουμε το (Ευκλείδειο) Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων ως
ένα κυβικό δίκτυο ισομηκών ράβδων μήκους ίσο με τη μονάδα. Οι συντεταγ-
μένες των σημείων σύζευξης (κόμβοι) του δικτύου είναι ακέραιοι αριθμοί. Από
τη θεμελιώδη σχέση:

S2 = ∆x21 +∆x22 +∆x23
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έπεται ότι τα θεμελιώδη στοιχεία, δηλαδή εκείνα που ορίζονται από διαδοχι-
κούς κόμβους) του δικτύου έχουν (Ευκλείδειο) μήκος ίσο με ένα. (΄Ενα τέτοιο
κατασκεύασμα θα ονομάζουμε Νευτώνειο σύστημα αναφοράς).
Προκειμένου να καθορίσουμε σχέσεις στο χρόνο απαιτούμε επιπρόσθετα

την ύπαρξη ενός τυπικού ρολογιού, το οποίο είναι τοποθετημένο σε κάθε σημείο
του Νευτώνειου συστήματος αναφοράς που μόλις ορίσαμε. Σε κάθε γεγονός (P
έστω), το οποίο συμβαίνει (στο χώρο αναφοράς), μπορούμε να συσχετίσουμε
τέσσερις αριθμούς ως ακολούθως:

1. Τρεις (χωρικές) συντεταγμένες, οι οποίες είναι ίσες με τις συντεταγμένες
του κόμβου που συνέβη το γεγονός και

2. Μία χρονική συντεταγμένη t, όπου t είναι η ένδειξη του ρολογιού (ανα-
φοράς) στον κόμβο που συνέβη το γεγονός P .

Η χρονική συντεταγμένη που προσδιορίζουμε με αυτό τον τρόπο είναι α-
νεξάρτητη από το σύστημα συντεταγμένων στο χώρο αναφοράς, και συνεπώς,
είναι αναλλοίωτη ως προς το μετασχηματισμό (6.54).
Στην προσχετικιστική Φυσική είναι αξίωμα ότι οι εξισώσεις που περιγρά-

φουν τους φυσικούς νόμους είναι συναλλοίωτες ως προς το μετασχηματισμό
(6.54), όπως ακριβώς αξίωμα είναι ότι οι (μετρικές) σχέσεις (και οι σχέσεις
παραλληλίας) της Ευκλείδειας Γεωμετρίας είναι ανεξάρτητες από το σύστημα
συντεταγμένων. Το αξίωμα αυτό αποτελεί έκφραση της υπόθεσης της ισοτρο-
πίας και της ομογένειας του χώρου (και ονομάζεται Αρχή της Σχετικότητας
του Γαλιλαίου)11.
Θα εξετάσουμε τώρα μερικές από τις πιο σημαντικές εξισώσεις της Νευτώ-

νειας Φυσικής από τη σκοπιά του συναλλοιώτου. Οι εξισώσεις κίνησης ενός
υλικού σημείου (σε ένα Νευτώνειο σύστημα αναφοράς) είναι:

m
d2xν
dt2

= Xν . (6.65)

Το (dxν) είναι διάνυσμα. Το dt, και συνεπώς το 1/dt, είναι ένα αναλλοίωτο.
΄Αρα το dxν

dt
είναι ένα διάνυσμα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δείξουμε ότι

11Οι νόμοι της Φυσικής μπορούν να εκϕραστούν ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει
μια προτιμητέα διεύθυνση στο χώρο - δηλαδή ο χώρος δεν είναι ισότροπος - ώστε να εί-
ναι συναλλοίωτοι ως προς το μετασχηματισμό (6.54). ΄Ομως μια τέτοια έκϕραση δεν είναι
σκόπιμη. Γιατί εάν υπάρχει μια προτιμητέα διεύθυνση στο χώρο τότε η περιγραϕή των ϕυσι-
κών ϕαινομένων θα ήταν απλούστερη εάν στρέϕαμε το σύστημα συντεταγμένων κατά κάποιο
καθορισμένο τρόπο ως προς τη διεύθυνση αυτή. Αλλά εάν αντιθέτως δεν υπάρχει τέτοια
διεύθυνση στο χώρο, τότε είναι λογικό να διατυπώσομε τους νόμους της ϕύσης με τρόπο, ο
οποίος θα καταδυκνείει την ισοδυναμία συστημάτων συντεταγμένων με διαϕορετικό προσα-
νατολισμό. Θα επανέλθουμε στο σημείο αυτό αργότερα όταν αναπτύσσουμε τις θεωρίες της
Ειδικής και της Γενικής Σχετικότητας.
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και το d2xν

dt2
είναι ένα διάνυσμα. Εν γένει, η διαφόριση ενός τανυστή ως προς

το χρόνο (γενικότερα ως προς ένα αναλλοίωτο όπως ήδη αναφέραμε) διατηρεί
τον τανυστικό χαρακτήρα του τανυστή. Επειδή το m είναι αναλλοίωτο μέγεθος
(τανυστής τάξης 0), ο τανυστής m(d

2xν

dt2
) είναι διάνυσμα ή τανυστής τάξης 1.

Εάν (υποθέσουμε ότι) η δύναμη (Xν) είναι διάνυσμα τότε το ίδιο είναι και η
διαφορά m(d

2xν

dt2
)−Xν .

Επομένως οι εξισώσεις κίνησης (6.65) ισχύουν σε κάθε Νευτώνειο σύστημα
αναφοράς. Στην (ειδική) περίπτωση που οι δυνάμεις είναι συντηρητικές μπο-
ρούμε να αναγνωρίσουμε εύκολα το διανυσματικό χαρακτήρα της δύναμης (Xν).
Γιατί τότε υπάρχει μια δυναμική συνάρτηση Φ, η οποία εξαρτάται μόνον από το
διάνυσμα θέσης του υλικού σημείου και είναι ένα αναλλοίωτο βαθμωτό μέγε-
θος. ΄Αρα ο διανυσματικός χαρακτήρας της δύναμης Xν = ∂Φ

∂xν είναι απόρροια
του γενικού θεωρήματος για την παράγωγο ενός τανυστή (τάξης 0) ως προς
τις συναρτήσεις συντεταγμένων.
Πολλαπλασιάζοντας με την ταχύτητα dxν

dt
, η οποία είναι τανυστής τάξης 1,

παίρνουμε την τανυστική εξίσωση:[
m
d2xν
dt2

−Xν

]
dxµ
dt

= 0.

Συστέλλοντας (ως προς τους δείκτες µ, ν) και πολλαπλασιάζοντας με το
βαθμωτό (αναλλοίωτο) dt, βρίσκουμε την εξίσωση της κινητικής ενέργειας:

d

[
mq2

2

]
= Xνdxν

όπου q είναι το μέτρο της ταχύτητας.
Εάν ξν είναι η διαφορά των συντεταγμένων ενός υλικού σημείου και (των

συντεταγμένων) ενός άλλου σταθερού σημείου στο χώρο, τότε το (ξν) είναι
ένα διάνυσμα. Προφανώς d2xν

dt2
= d2ξν

dt2
οπότε οι εξισώσεις κίνησης του υλικού

σημείου μπορούν να γραφούν:

m
d2ξν
dt2

−Xν = 0.

Πολλαπλασιάζοντας αυτήν την εξίσωση με ξν παίρνουμε την τανυστική εξί-
σωση: [

m
d2ξν
dt2

−Xν

]
ξµ = 0.

Συστέλλοντας τους δείκτες µ, ν και παίρνοντας τη μέση τιμή ως προς το
χρόνο βρίσκουμε το θεώρημα Virial, το οποίο δε θα εξετάσουμε περαιτέρω.
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Εναλλάσσοντας τους δείκτες µ, ν και αφαιρώντας, βρίσκουμε με έναν απλό
μετασχηματισμό το θεώρημα των ροπών:

d

dt

[
m

(
ξµ
dξν
dt

− ξν
dξµ
dt

)]
= ξµXν − ξνXµ. (6.66)

Από αυτήν την εξίσωση είναι προφανές ότι η ροπή ενός διανύσματος (ως
προς κάποιο σταθερό σημείο) δεν είναι διάνυσμα αλλά τανυστής (τάξης 2).
Λόγω του αντισυμμετρικού τους χαρακτήρα (οι εξισώσεις (6.66) ) δεν είναι
εννέα στον αριθμό αλλά μόνον τρεις ανεξάρτητες εξισώσεις.
Εν γένει, σε ένα χώρο τριών διαστάσεων μπορούμε πάντα να αντιστοιχή-

σουμε σε κάθε αντισυμμετρικό τανυστή (Aµν) τάξης 2 ένα διάνυσμα (Aµ) με
τη σχέση:

Aµ =
1

2
Aστδστµ.

Δηλαδή εάν πολλαπλασιάσουμε τον αντισυμμετρικό τανυστή τάξης 2 με τον
ειδικό αντισυμμετρικό τανυστή δµνρ που ορίσαμε προηγούμενα όταν αναφέραμε
τους ειδικούς τανυστές, και συστέλλουμε δύο φορές (ως προς τους δείκτες του
αρχικού τανυστή), προκύπτει ένα διάνυσμα, του οποίου οι συνιστώσες είναι α-
ριθμητικά ίσες με τις (ανεξάρτητες) συνιστώσες του τανυστή. Τα διανύσματα
αυτά ονομάζουμε αξονικά διανύσματα και μετασχηματίζονται διαφορετικά από
το ∆xν όταν πηγαίνουμε από ένα δεξιόστροφο σε ένα αριστερόστροφο σύστη-
μα συντεταγμένων. Η αντιστοιχία ενός αντισυμμετρικού τανυστή τάξης 2 με
ένα (αξονικό) διάνυσμα στον τρισδιάστατο χώρο είναι χρήσιμη στη γεωμετρική
αναπαράσταση, δεν περιγράφει όμως πλήρως την τανυστική φύση του τανυστή.
Θα ασχοληθούμε τώρα με τις εξισώσεις κίνησης ενός συνεχούς μέσου. ΄Ε-

στω ρ η πυκνότητα του μέσου, uν οι συνιστώσες της ταχύτητας (ενός σωμα-
τιδίου του ρευστού) - θεωρούμενες συναρτήσεις της θέσης και του χρόνου t
μόνον - Xν η δύναμη ανά μονάδα μάζας του ρευστού και pνσ οι διατμητικές
τάσεις (stresses) σε μια επιφάνεια κάθετη στον x−άξονα και στην κατεύθυνση
που το xν αυξάνει. Τότε οι εξισώσεις κίνησης σύμφωνα με το (δεύτερο) νόμο
του Νεύτωνα είναι:

ρ
duν
dt

= −∂pνσ
∂xσ

+ ρXν

όπου duν

dt
είναι η επιτάχυνση του στοιχειώδους όγκου, ο οποίος τη χρονική

στιγμή t έχει συντεταγμένες xν . Εάν εκφράσουμε την επιτάχυνση με μερικές
παράγωγους, βρίσκουμε, αφού διαιρέσουμε με ρ:

∂uν
∂t

+
∂uν
∂xσ

uσ = −1

ρ

∂pνσ
∂xσ

+Xν . (6.67)

Πρέπει να δείξουμε ότι η εξίσωση (6.67) είναι συναναλλοίωτη, δηλαδή ισχύει
ανεξάρτητα της ειδικής επιλογής του Νευτώνειου συστήματος αναφοράς. Το
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uν είναι διάνυσμα, συνεπώς το ∂uν

∂t
είναι επίσης διάνυσμα. Το ∂uν

∂xσ
είναι ένας τα-

νυστής τάξης 2 οπότε το ∂uν

∂xσ
uσ είναι ένας τανυστής τάξης 3. Ο δεύτερος όρος

του αριστερού μέλους είναι αποτέλεσμα της συστολής ως προς τους δείκτες
σ, τ . ΄Αρα ο όρος αυτός είναι ένα διάνυσμα. Για να είναι ο πρώτος όρος του
δεξιού μέλους διάνυσμα πρέπει το pνσ να είναι τανυστής 2ης τάξης. Οπότε με
διαφόριση και συστολή προκύπτει το ∂pνσ

∂xσ
, που είναι ένα διάνυσμα και παραμένει

διάνυσμα μετά τον πολλαπλασιασμό του με το αναλλοίωτο 1
ρ
. Η απόδειξη ότι

το pνσ είναι τανυστής, και κατά συνέπεια ότι μετασχηματίζεται σύμφωνα με την
εξίσωση p ′

νσ = bµαbνβpαβ γίνεται ολοκληρώνοντας την εξίσωση (6.67) πάνω σε
ένα μικρό τετράεδρο. Επίσης με την εφαρμογή του θεωρήματος των ροπών σε
ένα απειροστά μικρό παραλληλεπίπεδο αποδεικνύεται ότι pνσ = pσν , δηλαδή ότι
ο τανυστής της διατμητικής τάσης είναι ένας συμμετρικός τανυστής. Από τα
ανωτέρω και με τη χρήση των κανόνων που δώσαμε στα προηγούμενα έπεται
ότι η εξίσωση (κίνησης της επιφάνειας) είναι συναλλοίωτη ως προς τους (Ευ-
κλείδειους) ορθογώνιους γραμμικούς μετασχηματισμούς στο χώρο αναφοράς.
Επίσης είναι προφανείς και οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους οι διάφοροι όροι
της εξίσωσης πρέπει να μετασχηματίζονται προκειμένου να είναι συναλλοίωτη.
Με βάση τα προηγούμενα είναι επίσης εύκολο να δειχτεί το συναλλοίωτο

της εξίσωσης της συνέχειας:

∂ρ

∂t
+
∂(puν)

∂xν
= 0. (6.68)

Ελέγχουμε τώρα το συναλλοίωτο των εξισώσεων, οι οποίες εκφράζουν την
εξάρτηση των συνιστωσών του τανυστή της διατμητικής τάσης από τις ιδιότητες
του υλικού και με τη βοήθεια της συνθήκης του συναλλοιώτου θα υπολογίσουμε
τις ακριβείς εκφράσεις για την περίπτωση ενός ιξώδους ρευστού. Εάν αμελή-
σουμε το ιξώδες, η πίεση p είναι βαθμωτό μέγεθος, το οποίο εξαρτάται μόνον
από την πυκνότητα και τη θερμοκρασία του ρευστού. Η συνεισφορά στον τα-
νυστή της διατμητικής τάσης στην περίπτωση αυτή είναι προφανώς pδµν όπου
δµν είναι ο ειδικός συμμετρικός τανυστής. Ο όρος αυτός εμφανίζεται και στην
περίπτωση ενός ιξώδους ρευστού. Αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και
όροι οι οποίοι περιέχουν την πίεση και εξαρτώνται από τις χωρικές παράγωγους
του uν . Θα υποθέσουμε ότι αυτή η εξάρτηση είναι γραμμική. Επειδή οι όροι
αυτοί πρέπει να είναι συμμετρικοί τανυστές, οι μόνοι δυνατοί συνδυασμοί είναι:

α

[
∂uµ
∂xν

+
∂uν
∂xµ

]
+ βδµν

∂uα
∂xα

(αφού το ∂uα

∂xα
είναι αναλλοίωτο μέγεθος). Για φυσικούς λόγους (όχι ολίσθηση)

υποθέτουμε ότι για συμμετρικές διαστολές (dilatations) προς όλες τις διευθύν-
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σεις (ισοτροπία του χώρου), δηλαδή όταν:

∂u1
∂x1

=
∂u2
∂x2

=
∂u3
∂x3

,
∂u1
∂x2

κτλ = 0

δεν εμφανίζονται δυνάμεις τριβής, από όπου προκύπτει β = −2α/3. Εάν μόνον
το ∂u1

∂x2
είναι διάφορο του μηδενός, τότε θεωρούμε p21 = −n∂u1

∂x2
από όπου

προσδιορίζεται το α.
Τελικά έχουμε για τον πλήρη τανυστή της διατμητικής τάσης:

pµν = pδµν − η

[(
∂uµ
∂xν

+
∂uν
∂xµ

)
− 2

3

(
∂u1
∂x1

+
∂u2
∂x2

+
∂u3
∂x3

)
δµν

]
. (6.69)

Από το παράδειγμα αυτό γίνεται σαφής η κατασκευαστική αξία της θεωρίας
των συναναλλοίωτων, η οποία δικαιολογείται από την ισοτροπία του χώρου
αναφοράς.
Θα ασχοληθούμε τέλος με τις εξισώσεις του Maxwell στη μορφή που χρη-

σιμοποιήθηκαν για τη θεμελίωση της ηλεκτρονιακής θεωρίας του Lorentz. Οι
εξισώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

∂h3
∂x2

− ∂h2
∂x3

=
1

c

∂e1
∂t

+
1

c
i1

∂h1
∂x3

− ∂h3
∂x1

=
1

c

∂e2
∂t

+
1

c
i2

... (6.70)
∂e1
∂x1

+
∂e2
∂x2

+
∂e3
∂x3

= ρ

∂e3
∂x2

− ∂e2
∂x3

= −1

c

∂h1
∂t

∂e1
∂x3

− ∂e3
∂x1

= −1

c

∂h2
∂t

... (6.71)
∂h1
∂x1

+
∂h2
∂x2

+
∂h3
∂x3

= 0

Το i = (i1, i2, i3) είναι διάνυσμα, γιατί η πυκνότητα του ρεύματος ορίζεται
ως το γινόμενο της πυκνότητας φορτίου (το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα α-
ναλλοίωτο μέγεθος) και της χωρικής ταχύτητας του φορτίου. Από τις τρεις
πρώτες εξισώσεις είναι προφανές ότι το e πρέπει να είναι διάνυσμα. ΄Αρα το
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h = (h1, h2, h3) δε μπορεί να είναι διάνυσμα12. ΄Ομως οι εξισώσεις (αυτές)
μπορούν να ερμηνευθούν εύκολα εάν το h θεωρηθεί ως ένας αντισυμμετρικός
τανυστής τάξης 2. Πράγματι ας θέσουμε h23, h31, h12 στη θέση των h1, h2, h3
αντίστοιχα. Λόγω της αντισυμμετρικότητας του hµν οι τρεις πρώτες εξισώσεις
των (6.70) και (6.71) μπορούν να γραφούν:

∂hµν
∂xν

=
1

c

∂eµ
∂t

+
1

c
iµ (6.72)

∂eµ
∂xν

− ∂eν
∂xµ

=
1

c

∂hµν
∂t

. (6.73)

Σε αντίθεση με το e, το h εμφανίζεται σαν μια ποσότητα, η οποία έχει τον
ίδιο τύπο συμμετρίας με τη γωνιακή ταχύτητα. Οι εξισώσεις της απόκλισης
παίρνουν τη μορφή:

∂eµ
∂xν

= ρ (6.74)

∂hµν
∂xρ

+
∂hνρ
∂xµ

+
∂hρµ
∂xν

= 0. (6.75)

Η τελευταία εξίσωση είναι μια αντισυμμετρική τανυστική εξίσωση τάξης 3
[η αντισυμμετρικότητα του αριστερού μέλους σε κάθε ζεύγος δεικτών μπορεί
να αποδειχτεί εύκολα κάνοντας χρήση της αντισυμμετρικότητας του hµν ]. Αυ-
τός ο τρόπος γραφής των εξισώσεων (6.70) και (6.71) είναι ισχυρότερος από
το συνήθη γιατί, σε αντίθεση με τον τελευταίο, εφαρμόζεται σε (Ευκλείδεια)
Καρτεσιανά αριστερόστροφα και δεξιόστροφα συστήματα χωρίς καμιά αλλαγή
του πρόσημου.

12Η ανάπτυξη που παρουσιάζουμε εξοικειώνει τον αναγνώστη με τους τανυστές χωρίς τις
ειδικές δυσκολίες που προκύπτουν στη χρήση των τανυστών στις τέσσερις διαστάσεις. Με
τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης θα αντιμετωπίσει ευκολότερα τις ϕυσικές έννοιες της Θεωρίας
της Ειδικής Σχετικότητας.
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