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Лекція 8 

Елементи спеціальної теорії відносності 

Теорія відносності – фундаментальна фізична 

теорія, що охоплює всю фізику. Вона виникла на початку 

ХХ століття в результаті подолання принципіальних 

труднощів з якими зіткнулись електродинаміка та оптика 

рухомих тіл. В основі теорії відносності лежать 

принципи і постулати, які підтверджені 

експериментально. Теорія відносності була 

сформульована Альбертом Eйнштейном в 1905 році в 

роботі « До електродинаміки рухомих тіл». 

В четвертій лекції (пункт1) ми розглядали 

перетворення кінематичних величин при переході від 

однієї інерціальної системи до іншої. Ці перетворення 

називають перетвореннями Галілея. Перетворення 

Галілея є справедливами при малих швидкостях 

відносного руху систем відліку (порівняно зі швидкістю 

світла у вакуумі             
 ⁄        

 
). 

В перетвореннях Галілея доведено, що для всіх 

інерціальних систем відліку відстань між двома точками 

є величиною інваріантною. Так само в класичній фізиці 

говоримо про абсолютний час, тобто проміжок між 

двома подіями також є величиною інваріантною. Тобто, 

принцип відносності Галілея говорить про те, що за 

однакових умов всі події в усіх інерціальних системах 

відліку відбуваються однаково. 

 При русі тіл зі швидкостями, порівняними зі 

швидкістю світла,  координати і час у різних 

інерціальних системах відліку пов'язані перетвореннями 

Лоренца, а не Галілея.  

Постулати спеціальної теорії відносності 

Незалежність швидкості світла від руху джерела та 

приймача означає, що вона однакова в усіх системах 

відліку. Звідси випливає висновок, що не лише 

механічними, а й електромагнітними дослідами 

неможливо розрізнити рух або спокій будь-якої 

інерціальної системи відліку. На підставі цього А. 

Ейнштейн поширив принцип відносності на всі фізичні 

явища і прийняв його за один із постулатів (вихідних 
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положень) нової механіки – принцип відносності 

Ейнштейна: 

Усі фізичні процеси за однакових умов 

протікають однаково в усіх інерціальних системах 

відліку; всі закони природи та рівняння, що їх описують, 

інваріантні, тобто не змінюються при переході від однієї 

інерціальної системи відліку до іншої. 

Іншими словами, 

всі інерціальні системи відліку є повністю 

рівноправними (еквівалентними): ніякими дослідами 

неможливо виділити жодну з них як головну. 

Другий постулат СТВ стосується швидкості світла. 

Доконаний факт її незалежності від руху джерела та 

приймача не випливає як наслідок з будь-яких логічних 

міркувань і має розглядатись як фундаментальний закон 

природи. Тому Ейнштейн прийняв його як другий 

постулат СТВ – принцип сталості швидкості світла: 

швидкість світла у вакуумі не залежить від руху 

джерела світла і однакова у всіх напрямах. 

Це означає, що 

швидкість світла у вакуумі однакова в усіх 

системах відліку. 

Отже швидкість світла посідає особливе місце в 

природі. На відміну від інших швидкостей, скажімо, 

швидкості звуку, що змінюються при переході від однієї 

системи відліку до іншої, швидкість світла у вакуумі є 

інваріантною величиною. 

 

Перетворення Лоренца 

Якщо система К′ рухається відносно системи К зі 

сталою швидкістю   уздовж осі  , то рівняння руху 

мають вигляд: 
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√  
  

  

    

    

  
   

   

  

√  
  

  

                    (4.1) 

Якщо    , то √  
  

  
  . 

Перетворення Лоренца при цьому перейдуть в 

перетворення Галілея.  

Якщо    , то √  
  

  
    Це означає, що 

перетворення не мають сенсу, адже рух із     

неможливий. З перетворень Лоренца видно, що часові і 

просторові координати взаємозв'язані. Використовуючи 

перетворення Лоренца, можна отримати релятівістський 

закон додавання швидкостей: 

  
    

  
 

  
  

,                   (4.2) 

де   – швидкість тіла відносно нерухомої системи     

відліку,    – швидкість тіла відносно рухомої системи     

відліку,   – швидкість рухомої системи відліку відносно 

нерухомої. 

Якщо   і    багато менші від швидкості світла, то 
рівняння переходить в класичний закон додавання 

швидкостей. 

Наслідки з перетворень Лоренца 

1.Поняття одночасності подій відносне, а не 

абсолютне, як це визначається в класичній механіці. Це 

означає, що одночасні події, які відбуваються в різних 

точках системи К′, будуть неодночасними в системі К. 

2.Відносність проміжку часу між подіями 

   
   

√  
  

  

     (4.3) 
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    - проміжок часу, виміряний за годинником, що 

рухається разом з тілом (власний час); 

   - проміжок часу в нерухомій системі відліку, 

відносно якої події рухаються із швидкістю  . 

З отриманої формули виходить, що власний час 

менше часу, відліченого за годинником, що рухається 

відносно тіла (парадокс близнюків).  

Отже, плин часу у різних системах відліку є різним 

і власний час плине найповільніше.  

3.  Скорочення лінійних розмірів у напрямі руху 

(лоренцове скорочення) 

 

    √  
  

  
           (4.4) 

   – довжина тіла в системі відліку, відносно якої 

воно покоїться (власна довжина), 

  - довжина тіла в системі відліку, відносно якої 

воно рухається із швидкістю  . 

Змінюються тільки подовжні розміри тіл, 

поперечні розміри залишаються сталими. 

Основні співвідношення релятивістської 

динаміки 

1.Ейнштейн показав, що маса тіла є функцією 

швидкості руху: 

  
  

√  
  

  

      (4.5) 

   – маса тіла в системі відліку, що перебуває у 

спокої  (маса спокою) 

  – маса тіла, що рухається. 

2.Релятивістський імпульс 
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 ⃗  
   ⃗⃗

√  
  

  

       (4.6) 

Релятивістський вираз другого закону Ньютона 

 

  
(

   ⃗⃗

√  
  

  

)   ⃗     (4.7) 

3.Взаємозв’язок маси і енергії 

Повна(релятивістська) енергія 

            (4.8) 

Енергія спокою 

      
     (4.9) 

Повна енергія тіла дорівнює добутку його 

релятивістської маси на квадрат швидкості світла у 

вакуумі. 

Всяка зміна маси тіла на    супроводжується 

зміною його енергії на величину: 

            (4.10) 

4.Релятивістський вираз для кінетичної енергії має 

вигляд: 

               
  

   
 

√  
  

  

    
  

      
 (

 

√  
  

  

  )   (4.11) 

5.Зв’язок кінетичної енергії з імпульсом 

релятивістської частинки: 

  
 

 
√              (4.12) 
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Теорія відносності не заперечує існування 

абсолютних величин і понять. Вона встановлює, що ряд 

понять і величин, які вважалися в класичній фізиці 

абсолютними, насправді є відносними. 

Релятивістські ефекти для звичайних 

макроскопічних тіл і звичайних швидкостей такі 

незначні, що лежать далеко за межами практичної 

точності. 

 

 

 


