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Теорія зглядности.Написав
Др. Володимир Ку^ер.

5 стрп.В часі, коли наука ставляла перші кроки, механіка найшла свій скінчений вираз в законах руху, сформулованих New- ton-ом. Згідно признано їм начальне місце посеред законів природи і до них остаточно бажаємо звести всі фізпко-хемічні явища. Розвій елвктромаґпетніїх теорій підважив ті, що здавали ся незрушимі, підвалини строгого знаня. Революційні стремлїння вдерли ся до области ще менше доступної, до области попятя часу і простору, на яких опираеть ся кіпема- ' тика, чиста наука про рух.Виразом тих стремлїнь « так звана основа зглядпости; уважати єї належить за кульмінаційну точку cero без- примірного розвою понять, який доконав ся у сучасній фізиці.Електронова теорія Н. A. Lorentz-a і з нею нероздільно> звязана основа зглядпости Einstein-a повстали як вислїд дов-, гих стремлїнь, ведених до вптворепя скінченої теорії елєктро- маґпетних явищ, яка булаби позбавлена всяких суперечностий. Без сумніву світло належить до тих саме явищ. На ґрунті елєктромаґнетної теорії світла докопана ся еволюція понять, яка довела до основи зглядпости.Після неї, кожде фізичне явище відбуваєть ся все після однакових законів у всіх тілах, які взаїмно пересувають ся з рівномірною скоростію. В наслідок cero глядач з перебігу фі-
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2зичного явища ніколи не може виснувати, чи тіло, на якім се явище відбуваєть ся, порушаоть ся чи пї. Творець основи, зглядности A. Einstein поділив цілу еї теорію на дві части, а саме на: а) основу фізичної зглядности всіх рівномірних рухів, б) основу фізичної зглядности довільних нерівномірних рухів. Першу назвав Einstein „спеціялвпою основою зглядности“, другу знов, до якої належить також теорія Гравітації, назвав „загальною основою зглядности“.її сїй части розправи займемо ся лише питаием спеціяль- ної основи зглядности фізичних явищ.



І.Фізичне уоснованб теорії зглядности.
1. Електродинаміка II. Hertz-a і Н. A. Lorentz-a.Теорія Maxwell-a обпила« майже пепредвиджену скіль- 'кість електричних і оптичних яшиц. Однак можна все відгра- пичптп деякі области, які теорія. Maxwell-a поясняв лише при помочи розширених понять і нових гіпотез. Так пр. теорія Maxwell-a не .виясняє в строгий спосіб електричних і оптичпих явиш тїл в руху; а чейже запримічаємо згадані явища не лише на тілах в спочинку. Заколоти електричної рівновагії, спричинені рухом матеріяльних тїл, вирівнують ся з найбільшою ско-ростію у вселенній т. є скоростію світла с — 3. IO10™. На случай повільного руху тїл, можемо розслїджуватп електричні і оптичні явища у них в сей спосіб, немовби они в поодиноких по собі слідуючих фазах руху спочивали. Так буває в практиці; тоді рівнапя Maxwell-a находять своє нрнміненє., Зовсім інакше представляєть ся справа, коли ’спорість тїл доходить до границі скорости світла. Електричні і оптичні явища тих тїл залежать не лише від ноложеня їх, але також від їх скорости. Відповідно до того розширив Hertz теорію Maxwell-a’); при тім руководив ся він тим, щоби впроваджувати як найменше нових гіпотез. Подібно як у тїл в спочинку; стара- еть ся Hertz схарактеризувати електричний і маґнетшій стан на кождім місця простору при помочи одного зложеного вектора електричної і маї'нетної сили. Колпб се було можливе, то етер,

4) II. Hertz: Über die Grundgleich. der Elektrodyn, für bewegte Körper? (Wied Ann. 41, p. 369, 1890).



4сей провідник електромаґнетного поля, мусївбп разом з тілом порушати ся (гіпотеза співдвижимого етеру).Висновки теорії Hertz-a довели, як показало ся опісля, до поважних суперечностий з досьвідом (пр. досьвід A. Eichen- wald-a1)). Суперечності! ті дадуть ся усунути, коли приймемо стер в спочинку, то значить, що рух матеріяльппх тїл не тягне з собою етеру (гіпотеза спокійного етеру). Ся гіпотеза показала більшу стійкість; она виясняє в повиї деякі оптичні явища • як пр. аберацію світла неподвижних звізд, яких перед тим не можна було при помочи давнїйших теорій пояснити. Гіпотезу спокійного 'етеру примінив з сеї саме причини Н. A. Lorentz в розіпирепю теорії Maxwell-a*)  до електричних і оптичних явищ для тїл в руху. Гіпотеза спокійного етеру затримує рів- ' нання Maxwell-a для. етеру та зводить взаїмне дїланє матерії - і етеру до одинокого прафеномепу: явища руху електричного наряду в етері. Корпускул, осмотрений електричним нарядом, ; є одиноким лучником між етером а матерією; в наслідок пересунень корпускулів з їх положепя спочинку повстають діелектричні дїлапя ; ’ дрогаючий рух - корпускулів творить жерело світла.Теорія Lorentz-a належить до кляси молекулярних теорій; она стоїть в противепьстві до можливо чистого фепомельоґіч- ного понимапя Hertz-a; она . є тим угольпим каменем, на якім заложив Lorentz постулат основи зглядностп фізичних явищ.
2. Вплив річного руху землі’ на електричні і оптичні явища.а. Е л є кт р и ч п і я в и щ а.Для розслїдів ріжпих електродинамічних теорій для тїл в руху мусимо брати під увагу можливо найбільші скорости тїл. Скорість землі в єї обігу довкола сонця перевисшає всі ■ скорости тїл на земли, які можемо досьвідом зреалізувати (она виносить 1/10*  скорости світла). Тому саме пайчастійше стара- емо ся виказати вплив руху землі на електричні і оптичні явища. Рух землі, довкола сонця можна в приближеню уважати за прямолінійний рівномірний рух. Однак при дуже старанно’) A. Eichenwald : Die magn, Wirk, bewegter Körper im elektro- stat. Felde. (Ann. d. Phys. 11, ’n. 1, u. 421; 1903).2) II. A. .Lorentz: La théorie électromagnétique de Maxwell et son application aux corps mouvants; (Arch. Néerland. XXV; 1892). 



5переведених досвідах ne осягнемо me докладної аж до подробиць теорії; позитивних вислїдів з тих досвідів не осягнемо навіть під заложенєм спокійного етеру. Возьмім до сего деякі ирішірії під увагу.Руховії тіла, осмотреиого електричним нарядом, відповідає електрична струн, яка, після теорії Maxwell-a витворює, маґнетне поле рівноважне з маґпетппм полем струї у провіднику. Можна би отже сподїватп ся, що наряджене тїло в наслідок руху землї буде відклопюватп маґнетпу стрілку; напрям того відклонепя мусївби бути іншим при сході сонця, а іншим при заході. Сего однак не було можна викрити досвідом. Аж II. A. Lorentz1 2) виказав, що при тих розважанях помішено найважпїйпіу обставину, а саме: Рух землї витворює на маґ- нетпій стрілці компензацпйппй наряд, який зносить сподіване відклопепе.

0 II. A. Lorentz: Versuch einer Theorie elektr. u. optisch. Erschein. in bewegten Körpern.2) Des Coudres; Wied. Ann. 38. p. 7.1, 1889.3) H. A. Lorentz: 1. c.

: Представмо собі тепер три ііідукцпйпі цівки, уложені спів- осево в сей спосіб, щоби напрям руху землї був згідний зі спільною оспю цівок. Можна сподїватп ся, що в наслідок пе- рерпвапя струї в першій і третій цївцї повстане в середній цївцї сильне індукцпйпе дїлане, але о ріжпій патузї ; бо іпдук- цпйне дїлане третої цівки при спокійнім етері з огляду на рух землі відбуває довшу дорогу до ссредної цівки від дійсної дороги; індукцпйпе дїлане знов першої цівки дістаеть ся до середньої коротшою дорогою як в дійсності!. Пустім через першу і трету цівку ту саму електричну струю і оберім відступ цівок і напрям струї обох цівок так, щоби при перерпваню струї не повставало ніяке індукцпйпе дїлане в середній цївцї; Однак дїлане індукцпйпе мусить виступити у середній цївцї по оберпепю цілого апарату о 180° около спільної оси. Сей досьвід. виконаний Des Coudrcs-ом3) видав зовсім иеі'ативний вислїд.Відємний вислїд сего і всіх подібних досьвідів промавляе здавало би ся против гіпотези спокійного етеру. Однак Н. А. Lorentz3) показав, що такий висновок справи не пересуджує. .Оі’о докладно переведена теорія видала вислїд, що рух землї довкола сонця не може мати такого виливу па явища, який ми що йно бачили, де знак явищ зміпяеть ся відповідно до па- 



(5 •пряму руху землі. Величина впливу руху землі в обох наведених случаях в пропорціопальна після Lorentz-a до відноіпепя скорости землі до скорости сьвітла. Lorentz називає се впливом або ефектом першого ряду. Па основі своєї теорії доказав він. що можливий вплив рухуземлі па явища у тіл, які разом з землею порушають ся, ніколи не є більший як другого ряду, то значить, що пайвисшс ще квадрат відношена скорости землі до скорости світла належить брати під увагу. Най скорість
Vземлі о v, а скорість світла с, то - — 10 Ефект першого ряду даєть ся ще зовсім добре обсервувати; але ефект другого 2ряду -- 10-« лежить вже поза-границями можливої обсерва- ції. Мало знаємо случаїв з тої области електричних явищ, в яких можпаби заобсервувати ефект другого ряду.Подамо ту ще примір більш п ріпці віяльної натури, який для'дальшого розвою поглядів став ся надзвичайно важним.— Восьмім під увагу електрично наряджену кулю, яка зі значною скоростію порушаєть ся в спокійнім етері. Можпаби запримітити, що лінії сил, які з боків кулї виходять, не будуть вже прямими лініями, але закривленими дещо в зад. В наслідок сего електричне поле булоби ослаблене перед кулею, а зміц- . непе за нею. Старі розсліді! сего проблему англійським фізиком Ilcavisidc-OM1) видали зовсім інший впслїд. Най куля по- . рушаєть ся в етері у віднесешо до постійного укладу сорядппх зі скоростію v. Завважмо дальше другий співдвпжимий з кулею уклад сорядппх, який точка за точкою відповідає постійному укладові! крім величин в напрямі руху; послїдні побільшають ся і то в сей спосіб, що всі довжини того напряму, які у постійнім укладі виносять 1, в движпмім укладі зростають

і) Heaviside : On' the’ electromagnet, effects due to the motion of ' electrification through a dielectric. (Phil. Mag. 27, p. 324. 1889). >

1 . . ..у відношешо —.---j-x-’r.--, де v означає скорість кулі, а с скорість
сьвітла. Куля постійного укладу, перейшла в движпмім укладі-' па еліпсоїд. Електричний наряд розділить ся тепер на еліпсоїді після законів електростатики. У значнім віддалешо електричне поле, витворене еліпсоїдом, не много ріжпить ся від поля, витвореного кулею. Електростатичне поле кулї відпові- ’ . * . . ’ і)



7;дає після вислїдів lleaviside-a зовсім полю еліпсоїда у движимом укладї. А іцо постійний уклад повстає з движимого укладу через стиснене вимірів в напрямі руху, тому легко можна зобразити собі образ електричного поля кулї в руху. Лінії сил остають прямими лініями, але згущають ся в площі, виставленій прямово до напряму руху через осередок кулї; ціле поле ліній сил е симетричне до тої площі- В случаю, коли куля осягиулаби скорість сьвітла, ціле електростатичне поле збереть ся у тій саме площі. Ефект сей визначує квадрат відношена:; тому він не зміняєть ся ніяк при зміні напряму руху, то значить, коли v заступимо через — ?>. Се правило розширив Н. A. Lorentz1) для всіх електростатичних систем.

1) II. А. Lorentz: Versuch einer Theorie etc.

Тіло отже, яке у співдвпжпмім укладї відповідає кулі, Є В ДІЙСНОСТІ! в постійнім укладї стиснений в напрямі руху еліпсоїд (еліпсоїд Heaviside-a). Співдвижимнй уклад і вигляд тіла у тім укладї мають ту лише значіне математичної помічної конструкції. б. Оптичні явища.Се, що впеше сказали ми о електричних явищах, відносить ся в подібний спосіб також до оптичних явищ. Предметом досьвідів в тій области є викрите впливу на хід світляних лучів при відбпваню, переломаню і деяких інтерференційних явищах. Lorentz доказав також і тут, що у тих явищах виступають лише ефекти другого ряду. При тім послугував ся він дивним, але у наслідках дуже важним методом.Приймім, що напрям дороги землї впадає у вісь х укладу сорядних, до якого відносимо всі світляні явища на землї. Сей уклад повинен або порушати ся з тою самою скоростію v, що земля (з огляду па землю спочивати; „співдвпжимий“ уклад сорядних) або спочивати супротив 'обраної постійної звізди („постійний“ уклад сорядних). Наші спостереженя на земських тілах, на кулї землї відносимо все до „движимого“ укладу со- рядних. Електродинамічні рівнашія визначають залежність' електричних і оптичних явищ від сорядних простору (положене в просторі) і від часу. їх належить віднести, подібно як рів- наня механіки, до якогось постійного укладу сорядних. Через відповідну трансформацію сорядних переходимо до нового, 



8з рухом землі співдвияшмого укладу сорядпих. В тім укладі електродинамічні рівнанпя отримують наслідком трансформації дещо відмінний вигляд від первісного. Здавалоби ся, тцо явища у двпжимім укладі інакше відбувають ся як в постійнім укладі. В дійсності! справа так не представляєть ся. Lorentz вияснив се в сей спосіб. Він упростив рівнанпя тим, що абстрагував зовсім від дїлапь другого ряду через опущене таких членів, які тим дїланям відповідали. Опісля впровадив він для спів- двпяіимого укладу нову рахубу часу,. а саме час і заступив величиною Г, яку він назвав „місцевим“ часом. Місцевий час е звязаїшй з сорядною І таким рівнаннем:
с2 ■ .В такім разі показуеть ся, що рівнанпя для електромаґпет- пих дрогань визискують , свій вигляд. З сего можемо заклю- читп, що ефект впливу руху землі на світляні явища, які заходять па земських тілах, зникає дійсно у першім ряді. Електричні і оптичні явища па тілах в руху на землі о ефектах першого ряду відбувають ся так, якби земля була в сумочнику.Ходить тепер о фізичне зпачіпе пововпроваджепого по- нятя місцевого часу. Від часу t ріжнить ся місцевий час t' ве

на? . .личиною: -у, залежною від положена в просторі. Ріжниця міс- цевого часу від загального часу є пропорціопальна до віддалена х від початку укладу сорядпих в напрямі дороги землі.Приймім дальше дорогу землі як прямолінійну і представмо собі, що в означеній хвилі з початку ухладу сорядпих 
х — о виходить світляний луч і по якімсь часі доходить до місця о сорядній х. Питаємо ся, якого часу потребував луч, щоби перебути сю дорогу? Коли явище відбуваєть ся па землі, то глядач постійно уміщений па дорозі землі рахувавби в сей спосіб: Світло зробило дорогу х на землі, алев тім часі також земля посунула ся на своїй дорозі о якусь дорогу d; то щоби зробити цілу дорогу, потребує луч світла часу:

с сде в означає спорість світла. -— Глядачеві! знов на земли видасть ся, що світло зробило лише дорогу'ж. Коли він не звер-



a тав би дальше увагу па рух землї та принимав с як скоріств світла, то висше обчислений інтервал часу для него виносив би: с
. - - . d , -він бувби о вартість — коротшим, як се обчислив глядач з оола-

Vсти поза землею, d є короткою дорогою, яку робить земля,, в часі якої світло перебігає від х = о до х — х; отже:
7 її Xd — i .v — —. v, втак, що ріжнпця інтервалів обох часів виносить:

, ,,  d.  х. v
о с2 ’Ми приняли тут мовчки, що час в хвилі впсилапя світла в місця х — о і часи обох глядачів зовсім годили ся. А іцо оба глядачі для того самого інтервалу часу найшли ріжні вартості!, то з того показуєте, ся, що они оба міряли час після ріжнпх мірил; та ріжниця мірил є така сама як ріжниця між загальним а місцевим часом. Величина сеї ріжпицї о така мала, що не дасть ся у звичайних обсерваціях викрити. ,Глядач па земли порівнує часи при помочи оптичних, обсервацій і при тім прішимаб скорість світла як постійну, тоді покорпстуєть' ся він (строго виражуючи ся) місцевим часом, коли скорість світла па земли ставляє на рівні зі скоро- стію світла у вселеппім просторі.З тих тут иачеркпепих уваг слідує, що -кождпй час,. ' який ми подаємо при помочи оптичних середників, є місцевим часом. Зрозумінєм попятя місцевого часу входимо вже в нову область фізичних проблємів, якими займемо ся в дальших.. частях розправи. II. A. Lorentz впровадив місцевий час як математичний помічний середник,' щоби показати, що ефекти першого ряду в наслідок руху землї не мають місця, а виступають тут ефекти другого ряду.

Таким саме явищем, що єго ефект є пропорціопальний до ) , є інтерферепцийпий досьвід Michelson-a—Могіеу-а. Єго-



ioідея походить ще від Maxwell-a, a Michelson1) виконав ого по <раз перший 1881 року.' В шість літ опісля повторив ero ще раз Michelson у спілці з Morley-ом2).З жерела сьвітла L (фіґ. ІЛ) падає луп на скляну, дещо посріблену плитку Р уложепу під кутом 45° до позему. Одна

часть світла відбиваеть ся від неї, іде до зеркала %, від якого відбиваеть ся, переходить через плитку. Р і дістаеть ся до люнети обсерватора О. Друга часть луча, який виходить з />, переходить через плитку Р, іде до зеркала 72; ту відбиваеть ся, вертає до Р, де по відбитю впадає такой; до люнети О. В О слідує інтерференція обох лучів. Представмо собі дальше, що апарат є так уставлений, що напрям луча до зеркала 7У впадає в напрям руху землі’. — Приймім, що віддалене 
Р7У —= Р72 — І, то час, якого потребує світло, .щоби зробити цілу описану дорогу виносить:

21 
с ’ (1)з застереженєм, що апарат є в супочинку. Коли цілий систем порушаєть ся враз зі землею рівномірно-поступним рухом зі скоростію п в напрямі тоді час, якого потребує перший луч, щоби вернути до Р, є:

І 4- 1 2 = — / 1 -4- -S 4- 'С + V С — V С2 — Vі' СІ с2 ’ ’ ’ / (2)
*) Michelson: Amer. Journ. of Science (3) 22, p. 1:0; 1881.a) Michelson—Morley: Amer. Jourl. of Science (3), 34, p. 333; 1887. '



иВ наслідок згаданої рівномірної трансляції другий луч від 
Р падати ме на зеркало 7^ не прямово, але скісно і так само відібєть ся, як бачимо з фіґ. 1 Дорога сего луча виносить 

"2 8, яку він робить в часі:
З рисунку читаємо, що :

.42^/2 + і,АА що : а, тому :

Рівномірно-поступний рух апарату в напрямі спричинив часову ріжпіщю в ході обох лучів: (5)
с с2Коли обернемо цілий апарат о 90”, то лучі Р7Ч і Р7г поміняють свої ролі, а як ріікшщю часів перебігу дістанемо:

Дорога луча P7X Р в нерухомім crcpi станеть ся довша, а дорога луча Р7г Р коротша; в' наслідок cero мусить слідувати пересунене іптерференціїйних пасків о :
де 2-е 7'. — Однак при найбільшій старанності! у впкопашо досьвіду не удало ся запримітити ніякої зміни в положепю іп- терферепцпйних пасків. — Отя:е досвідом Місіїеїзоп-а і Могіеу-а не можна виказати впливу руху землі на земські оптичні явища.

а дальше:
Отже:

(0)



12Те саме відносить ся такой: до інших досвідів, в яких вплив, руху землі мусить виступати як ефект другого ряду; пр. до- сьвід Trouton-a і Noble-a1) над відклонєм. свобідно завішеного, плоского кондензатора при ого парядженю і розряджешо, іт. п. Всі однак того рода досьвіди дали неґативіпііі вислїд.
3. Гіпотеза Lorentz-a і Fitzgerald-a.Висліди висше наведених досьвідів промавляють на перший погляд против теорії супокійного етеру. Але кожда інша теорія иатрафляє па трудности при вияснешо аберації постійних звізд, тому II. A. Lorentz, а независимо від него Fitzgeraldг постановив пояснити досвід Michelson-а при помочи нової' помічної гіпотези.Ми бачили, що па основі гіпотези супокійного, етеру час,, потрібний лучеви сьвітла для зробленя дороги І там і з поворотом на земли, (яка порушаоть ся зі скоростію v), е більший, коли напрям дороги І покриваеть ся з напрямом дороги землї, як коли І стоїть прямово до дороги землі; та ріжииця після.

І ?’2(5) виносить; —у-. Досвід Michelson-a показує, що в дїй- сности такої ріжиицї нема. Для вияснена неґативного впслїду досвіду Michelson-a приймають Lorentz і Fitzgerald, що ко ж де- тїло на земли в наслідок руху землї дізнає. незначної контракції і то в сей спосіб; Для глядача, поза землею в спочинку видають ся всі тіла на землї скорчені в напрямі руху землї. 6 се т. зв. гіпотеза контракції. Про величину сеї контракції можна вносити вже з того, що світло робить там і з поворотом дорогу в напрямі руху землї і прямову до пего в рівних часах. Величина поменшена виміру рівпаєть ся половині поданої ріжиицї часів, помноженій скоростію світла (з опущепєм величин висілого
І Vіряду як другий), отже ВИНОСИТЬ—¿-у. Коли оберпемо міру довжини І, яка з початку стояла прямово до напряму дороги землї, рівнобіжно до напряму руху землї, то єї довжина змі-

/ Vі \пить ся на; Ці — * )• - 
х) Enzyklopüdie (1er math. Wisscnsch. V. 14, Nr. 56.



13Хоть по думці сеї гіпотези поменшене довжини у напрямі руху е мале (пр. 1 т скоротить ся лише 0 260ЇЇ60 тт), то гіпотеза контракції звучить дещо фантастично і видасть ся до- . ■сить довільна. Н. Poincare, по єї оголошепю, узнав єї як гіпотезу ad hoc утворену. Однак по більшім застановлешо над гіпотезою контракції позбув ся він сего вражіпя. — Висіле навели ми математичне правило, яке зводить питане електричного поля нарядженого тіла в рівномірнім руху до звичайного . ■електростатичного проблему. З електростатики знаємо електричне поле нарядженої кулі. З’образїм собі се ціле поле разом з кулею стиснене в означенім напрямі, і то у відношенні 1: І/ 1 — то з кулї отримаємо оборотовий еліпсоїд, а з поля с неподвижної кулї — поле еліпсоїда, який порушаєть ся зі ско- ростію v в напрямі компресії. Коли порівняємо сю в думці переведену контракцію з контракцією, якої уживаємо до вияснена неґативпого вислїду іптерференцийпого досвіду Michelson-a, то бачимо, що опи обі зовсім годять ся, бо після двочлену Newton-a: і
Тепер можемо висказати гіпотезу контракції в слідуючий спосіб: Всї предмети па землі дізпають в наслідок руху землі довкола сонця контракції в напрямі руху землі; она що до величини відповідає докладно контракції, яка трансформує кулю у обороте в и іі еліпсоїд Heaviside- а. ’Маємо тут інтересну звязь між оптичними і електричними явищами: Коли приймемо певну контракцію в напрямі руху землі, то глядач па земля не спостерігаєть ніякого впливу руху землі на оптично-кінематичні явища; в наслідок сеї саме контракції було би неможливе зі землі скопстатуватіі зміну поля електричних піль. Ся звязь не є зовсім случайпа, як ’ низше покажеть ся.Заходить тепер питане, чи є можливе в якийсь спосіб при помочи обсервації виказати сю контракцію? Мірою, довжини в механічний спосіб сего не можна зробити; бо міра дізнає •в напрямі руху землі також тої самої контракції. Порівпанє знов двох прямових мір з собою є також неможливе, бо се 



14можна зробити-хиба оптичним іптерферепцпйнпм методом; по- слїдшій веде знов до досвіду Michelson-а, якого пеґативпий вислїд поясняємо якраз при помочи гіпотези контракції. Але непрямими методами можна еї визначити. — При стискашо прозрачного тіла стаєть ся оно подвійно ломляче. Після гіпотези контракції молена сподїватп ся подвійного переломаня світла в наслідок руху землі. Однак вислїд досвідів1) у тім напрямі був таком: неі'атпвппй. Те саме відносить ся до іншої проби, а саме зміни опору електричного проводженя. Електричний опір провідника, витягненого примово до напряму руху землі, мусів би меншати, .колиб ми его уложили згідно з напрямом дороги землі; бо в наслідок контракції стаєть ся він коротшим, і грубішім2).

*) Rayleigh: Does motion through the aether cause double refraction? (Phil. Hag. (6), 4, p. 678; 1902).Brace: Phil. Mag. (6), 7, j>. 317 ; 1904.2) Trouton and Rankine: Lond. Rov. Soc. Proc. A. 80, p. 420; 1908. ■

Неі'атпвнпй вислїд можна добре вияснити при помочи молекулярних явищ, які у тім цитато відкрають ролю. Контракцію; яку приписуємо тілам в цїли впясненя неі'атпвшіх вислї- дів оптичних явищ на землі, мусимо також принятп для молє- ,кулів і електронів. Контракції не може запримітити глядач, що бере участь в руху систему; але спокійний глядач поза системой може єї запримітити при відповідних обставинах. Висліди отже з гіпотези контракції можна в основі провірити у досвідах над катодовими лучаміИ лучами /3.З тих виспіє наведених уваг о" електрично-оптичних явищах слідує, що они є незалежні від стану руху тіл, на яких они відбувають . ся. У математичній формі звучить се : коли, електродинамічні рівнапя перетраисформуємо до укладу вїдне- сеня, який порушаєть ся прямолінійно і рівномірно, то вигляд їх зовсім ¿стає позмінений.Се було якраз вислїдом праць И. A. Lorentz-a. Однак Kin- stein пішов за думкою Lorentz-a ще дальше; він розширив сю незалежність електродинамічних рівнапь також і па рів- наня механіки та взагалі цілої фізики. Після гіпотези Kinstein-a кожде фізичне явище відбуваєть ся після однакових законів на всіх тілах, які' пересувають ся взаємно з рівномірною скоростію. В наслідок сего глядач 



15з перебігу фізичного явища пе може ніколи виснувати, чи тіло,, на якім явище відбуваєть ся, порушаєть ся або ні. Ся думка стала ся вихідною точкою теорії зглядиости фізичних явищ, яка викликала ревізію понять часу і простору.
4. Постуляти теорії зглядиости,Після Еіпвіеін-а основа зглядиости опираете ся па двох иостулятах. Перший з них звучить: Нема ніякого способу до впкритя безглядного руху. Поиятб безглядного руху є в своїй сути спірне, бо. лучить ся оно з понятен порожного простору. В фізичнім значіпю однак рух в етсрі можемо уважати за рух безглядппй, бо стер, як виспіє ми припили, находить ся в супочипку зглядом тіл, які в нїм поруиіають ся. Але і в тім значіпю істновання безглядного руху не мож доказати,, бо у фізичних явищах розріжняемо все лише рухи одних матеріальних укладів зглядом других. Коли два уклади поруша- ють ся зглядом себе рівномірним рухом по прямій лінії, то можемо все Припяти, що оден або другий уклад находить ся в супочипку.. Загальпїйше можна сформулувати перший постулят ось так: Явища природи відбувають ся після- зовсім тотожних законів в двох укладах, які відбувають зглядом себе рівномірний рух по прямій лїпїї. Се однак не вистарчає, бо сему постулятовп перечить якраз наложене теорії ЬогепІ7.-а о неподвижности етеру; луч світла розходить ся з постійною скоростію в нерухомім етері: є се отже- безглядппй рух.Перший постулят мусить бути доповнений другим, який можна виповісти в сей спосіб: Фізичний час минав так, що скорість світла є все однакова для всіх обсерваторів, які зглядом себе або зглядом жерел світла відбувають рух прямолінійний і рівномірний. Після сего постулату неможливо ствердити ріжниць руху зглядом луча світла, отже є він в згоді з досьвідом Місіїеі- воп-а —Могіеу-а.Важний є спосіб, що при помочи его докопуєть ся помір скорости світла. — Представмо собі, що маємо два годинники, уставлені в точках Р, і І\ (фіґ. 2) на дорозі світляного луча.



------------- уФІГ. 2.Означім через і 1„ часи появи світла в тих точках, а через 
з віддалено між ними. Годинники вказують фізичний час правильний, коли вартість квота ——-т- буде величиною^ постійною, . • г2 '1 яку означимо як виспіє через с.



п.Спеціальна теорія зглядности.
1. Рівпання руху клясичної механіки.Вже в клясичній механіці стрічаємо ся з основою згляд- ностп. Рівнання руху иютонівської механіки відносять ся до безглядно недвижимого простору, а також Lagrange говорить про постійний уклад сорядних в просторі. Коли матеріяльна точка о масі in иорушаєть ся в просторі під дїланем сили g, прискорепєм а, то звязь між тими величинами є подана рівнанєм: ,

та = (7)Рівнанне се задержує свій вигляд без огляду на се, чи ми відносимо ого до постійного укладу сорядних, чи до укладу, що порушабть ся 'рівномірним рухом. Най (х у z) представляє постійний прямокутний уклад осий сорядних (фіґ. 3); зглядом него по- рушаєть ся рівномірно уклад (ж’ ?/’ г’) рівнобіжно до оси х зі скоро;стію V так, що час /' подвижного укладу годить ся з. часом І постійного укладу; тоді:

ЗВІРНИК МАТ.-ПРИР.-ЛЇК. СЕКЦІЇ Т. XXI.



18 4- vt 
?/ = У', (8)

tv‘:

(9a)

і = /’.Повивші рівнання творять трапсформацийшгїі систем Галїлвя. Складові скорости матеріальної точки в повім укладі’ дістанемо через упохіднепе сорядпих зі згляду на час £’, отже: 
сіх' сіх .

: сІГ ОС ~ ~ ~

, , сіу' сіу
■ ™у'~сіе~аі~п>’ ' .гіг’ сіг

т‘=<и~ш=т‘-.Сей систем можемо звести до одного векторового рівнання:Ні’ — IV — V, (У)яке містить вже в собі теореми додавапя скоростий, Коли дальше зріжпичкуємо рівнання (У) з огляду па Г, дістанемо трансформацийне рівпаннв прискорена:•, </П)’
те — і,,■- — -— — •т.■ ■ , аі аіНапишім рівнаннє (7) для поодиноких сорядпих:

СІЧ ~ 
. т<и*  ~6х’

■ (1-у

сІЧ ~

то бачимо, що з огляду па (9а) лїва сторона тих рівнань оста® ' незмінепа навіть по викопашо па них трансформації (8). Із сего- слідує, що:

(10)

= & (10a)де 5 означав силу подвижного згл. постійного укладу.Рівнання (10) і (10а) через трансформацію (8) „переходять, самі в себе“ або они є незмінні з огляду па трансформацію (8). Сіо незмінність виразимо в сей спосіб: Коли основні рів-



19нання мех.анїки ,в важні -в однім обранім укладі сорядних, то задержують .они свою важність також в іншім укладі, до якого можна перейти з першогр укладу, через ґалїлєївську трансформацію. 6. се основа зглядности клясячної механіки.
2. Кулисті филї.Точка (:с0 у0 г0) якогось однородного і ізотропного осередка є жерелом певного дрогаючого руху, який розходить ся в кулястих филях в просторі. Здовж луча г поступають па переміну кулясті згущеня І розріджена, ЯКИХ осередком Є (.то У/о -р)- Теорія описує такий рух при помочи системи частинних рів- нань ріжнпчкових другого ряду для ріжниць сорядних; дослідні відповідають віддаленим дрогаючих частинок від їх ію- ложеня рівноваги.Досвід учить, ідо мимо рівномірного, прямолінійного. руху зі скоростію г згаданого осередка дрогаючий рух буде розходити ся все у кулястих филях. Явище се виразимо математично в сей спосіб: Рівнанпє кулі з. осередком (ж0, у0, г0) о лучи г у віднесеню до постійного укладу сорядних в просторі (х, у,г) звучить: (я - я0)2 + (¿/— У,)! + (г-г,)’ = »’’. •Приймім, що куляста филя розходить ся зі скоростію и, тоді: г = «'(#- /„). . ....В наслідок сего попереднє рівнаннє кулі отримає вигляд: • ..(3;-хо)2 + (?/-?/о)2+(г-го)2 = -и2(/-/„)2. ■ (11)Коли прпмшемо трансформацію (8):

х = ж’ + г>1, у —у', г — г', 1^=Г, • .і завважимо, що осередок дрогаючого руху (х0, у0, ,г0) бере також участь у рівномірній трансляції, то рівнанпє (11) кулястої филї переходить само в себе,-бо маємо:
(х - Хі)у + (?/ - ?/0)2 + (г - .'о)2 - «8 (/'- 4)*  зе^(ж’_3;;)2 + (?/'_?/о)3 + (г’_г’о)=_п2(/’_/’о)г. (12)■Отже рівпання (11) кулястої филї є незмінними з огляду,на трансформацію Ґалїлєя, коли она'зміняє соря дні точок, середника як також сорядні осередка дрогаючого руху.1 Але в слу- 



20чаю, коли осередок филї не має тої самої трансляційної скорости, що середник, тодї рівнапє (12) не буде важне, отже незмінність па трансформацію (8) перестає істнувати. Слідувати * се може пр. коли зі спокійного воздуха виходять звукові филї j в сей спосіб, що жерело їх порушаєть ся, або противно.
3. Кінематика.а. Трансформація Lorentz-a. •?Електродинаміка тїл в руху і оптичні явища, як неґатив- нпй вислїд досьвіду Michelson-a і Могіеу-а, аберація постійних ' звізд, досьвід Trouton—Noble-a і т. п. вказують, що основ згляд- ности. клясичпої механіки до них примінііти не можна; рівняння електродинаміки і оптики не є незмінні з огляду ria трансформацію (8). .Тут мусимо оглянути ся. за іншим систе- •' мом трансформацийнпх взорів, які визначувалиб рівномірну трансляцію одного' електродинамічного укладу оглядом другого, а дальше трансформували величину(а - ж0)2 4-0/ - ;Уо)" + - -о)2 - с2(/ - U2Саму в себе в сей сдосіб, щоби жерело світла (ж0, -?/0, г-0, /0) не ; брало участи в трансформації. .Другий постулят буде сповнений тим, що приймаємо І ж0 == ?/0 == = 0 і х'о — 0, y\—zo—O. Коли дальше залежимо, j що жерело світла находить ся у спільнім початку обох укла- ; дів, недвижимого S (ж, у, z, t) і движимого S’ (ж’, ?/’, І"), f тодї /0 —f0—0. .Перший постулят, щоби трансформація, в наслідок якої : ]

хг + у2 + £2 — с2/2й=ж’24-?/’2 + г:’2 — М», ... -(13) |визначувала рівномірний поступний- рух зі скоростію v укладу : ..S’ зглядом S, буде .сповнений,, коли еррядпі движимого укладу, J або загальнїйше, їх лїпїйгіі функції, будуть ріжнити ся від ср- І рядних недвижимого укладу о певні величини, пропорціопальпі > до часу В случаю / — t' отрималиб ми знов трансформацію (8). Сей случай не доведе в тих розважанях до пїяких впслїдів •.•*  у стремлїнях до нових трансформацийнпх взорів. Для ви- Ì иначе пя з вяз п між часами t і V укладів <8 і S’, треба ; •Припяти їх як четверті сорядні укладів та подати і спосіб їх трапсформованя. Рівпаппя пової трансформа- ri ■ції мусять відзначати ся вкінци тим, що кождому скінченому ■ 



21системови вартостей ж, у, z, t, мусить відповідати однозначно скінчений систем вартостей ж’, ?/’, z, t' і наВідворот. З того слідуєте, що рівнання мусять бути лінійні такого вигляду:
х = «ц ж’4- а12 у’+ al3 z '4- «1( Г, •
у — а2ї ж’+ аі2у’+ а23 г’4- a2l і', •

t = ailx,-]-aiiy,+де сочіїнникп «їй (і, к — 1, 2, 3, 4) залежать лише від величини і напряму v і то в ceil спосіб, щоби рівпаннє (13) було тотожно сповнене. Систем взорів (14) називаєте ся транс- і формацією Н. A. Lorentz-а. Рівнання ті задержують свою важність для сорядних часу і' простору, тобто для „світа“ як виражаєте ся Г. Мінковскі1). На тім якраз постулятї опираєте ся основа згляди ости; а сей поступят називає Мінковскі „постулатом світа“.По вставленю вартостей (14) у ліву сторону рівнання (13) і по порівнаню сочипнпків при степенях і добутках ж’, у’, z’, і’ дістанемо слідуючих 6 •+• 4 А= 10 реляцій:
’ І • 1 ■ ■ • •• .Я“н 4~ 4*  — С" <z2ii = 1, де: і == 1; 2, 'З,

*) Н. Minkowski: Raum und Zeit, 1909.

Ц2н 4- ¿/Al 4- — с2 а2 и — — с2, (15)«1І «1к + «Зі «2к 4- «Зі «Зк — С2 Clf, — О,коли: і к, і, к—1, 2, 3, 4. ’Послїдні реляції (15) є доповненим лінійних рівнапь (14); разом творять они найзагальнїйшу ґрупу субституцій, яка при- мінепа до квадратної форми ж2 4- У2 4- х2 — с2 і2 переводить єі саму в себе. Детермінантом сеї ґруїпі є | «ік | — ± 1; задержуємо однак горіпший знак. По зріжничкованю рівнань (14) і узгляднещо взорів (15) дістанемо таку звязь: .
Ух‘2 + Уу2 + сіх2—с2 с1(2 = сіх2 4- сІ>Г- 4- — с2 сії'2. (16)Приймім, що розважаємо світляне явище в укладі 6м, який порушаєть ся рівномірно зі скоростію V в сей спосіб, що напрям руху слідує в напрямі оси х, отже рівнобіжно до оси 

х уісладу^. Тоді у = у’ і — х, а тотожність (13) зведете ся до:ж2 — с2і2 ==ж’2 - с2 Є2. (17)



22А ся звязь наступить, коли у ліву сторону (17) поставимо:
х — «„ х' 4- «їх і’, (Па)t ■— х + а4і і.З порівнаия сочищшків при степенях х’ і Г в рівнаншо (17) по підставлепю вартостий (17а) дістанемо три реляції:«su — с3 а\г — 1, «2н — с8 а2и = — с2, «11 «14 — С2«41 «44 ==<>•З тих реляцій слідує:с‘ «2и «241 = (а2и - 1) («314 4- с8) == а»п «2М. (18)Положім дальше:«11 — «14 “то з огляду па (18) дістанемо;. .о2 (с2 - І’2) с8отже: __ _1 _

Тепер легко визначимо «41 і (і4і, а саме:
, OV

аи —«44—«• tzЗ огляду на. се рівпапня (17а) приймуть вигляд:

Розбір фізичного змісту взорів (19) полишаємо на разї на . пізнїйше. На перший погляд запримічаємо,- що взори зглядпо-



-сти клясичної механіки (8) є спеціальним случаєм взорів (19), ■а саме: коли скорісгь світла с-приймемо як нескінчено велику 
с—ос, тоді. взори (19) переходять па:

х — ж’4- vt\ t — t'. ■■ ■'Введім дальше для часів /, Г в обох укладах іншу одиницю як секунда; а саме приймім: (•ї місто сі і f місто cf; (20)місто секунди припинаємо одиницю с разів меншу, в якій луч світла перебігав одиницю довжини (1 em, коли, с -- 3.10і0 cm sec'1}. Величина V як скорість є того самого виміру, що с, тож для одноцїльности напишемо дальше:
V місто —- \ (20а)сЗ огляду на (20 і 20а) переходить а на:1а — —---------- •|/1 — Vs \■а місто рівнання (17) дістанемо:

. z2 — t2 = z’2 — t’2, (21)а взори (19; певейдуті, па взори:
x'+vi .“уі—* v2'

у = у\ z=r-z', (21а)
t — -х. ]/1 — Vі' ■3. огляду на рівновартісність обох спстемів S і *8 ” можна ■зі сорядних укладу- 6’ дістати сорядні укладу S', лише знак при ?? мусимо змінити на противний, бо уклад має зглядом .укладу *S"  скорість —v рівнобіжно до оси х\ Отримаємо отже:
, х — vfyi — V2 - ■

у'=у, (216)
■ ~~ ?’ж ]/1 — V20 Ar Brill: Mechanik raum erfüllender Massen, 1909. Art. 53 ff.



24 Зі взорів (21а) і (216) читаемо; що може висказати глядач недвижимого укладу S (х, t), о відноіпепю своїх • даних простору і час}7 до анальоґічних величин движимого укладу; навпаки поучають они глядача движимого укладу S' (ж’, /’) о від- попіепю его даних х’, V до анальоґічних величин недвижимого укладу.' . ; • JКоли зріжничкуємо величини (21а) і узгляднимо послїдне вираження для а, дістанемо: ' .
dx’g - (II'2 = (IXі - df.2', (22)■ з сего скористаемо пізнїйше.Додаймо тепер до (216) рівнозначну звязь між х', і’ а х”, Г,, а v заступім через v', яке подібно як v є < 1. Тодї по елімінації х\ і' дістанемо;

Х" = OQ 1(1 4- vv’) Z— (v-f-v’)il, *Z” = оо’ 1(1 4- vv')t — (v + v') ж|. 'jУ тих взорах приходить: J
г . v -4- V' • .на місце v — [г>] = +"~у> ' • ;

„ „а — . [а] = оо’ (1 4- vv’),де [г] < 1, а (Ор(1-[«р) = 1.Передовсім маємо для v = — v’: х" — х, і” — і, що відповідав переходовії знов до сорядних (х, і). З того слідує, то зложені дві трансформації Loren tz-a дають знов анальоґічну нову трансформацію. ,6. Виміри довжин і часу в теорії зглядности..Розважмо тепер фізичне значіннє математичних взорів по- їіередного уступа. Представмо собі отже ще раз уклади соряд-Д них $ (х, у, z, І) і S’ (х’, у’, z', і’), які зглядом себе' поруша- ■ ЮТЬ СЯ рівномірним прямолінійним рухом ЗІ скоростію V. В часі’ ; 
t,~f — () оба, початки укладів 6’ і S’ спадають на себе, бо та- ! кой: х’ — х — 0. По часі f початок движимого укладу О’ ? (фіґ. 3) віддалив ся від О о дбвжину, яку дістанемо з (216), > колії положимо ж’ = 0. Тоді маємо:

■ x = vt, . .. .. : 



25'з чого слідує, що О’ порушаєть ся від О рівномірно, зі ско- ростію V здобні оси іг, в додатну сторону. — Навпаки початок, укладу 8— О віддаляєть ся від О’ у відємнім напрямі, бо з (21а) для ж —0 слідує:
х’ — — нГ.В тім случаю модерна теорія зглядности годить ся з давній-, тою кляспчної механіки. Ріжниця заходить однак у відношенні обох укладів 8 і 8’ до себе в сучасній теорії зглядности, а саме в сїй обставині, що при переході з движимого укладу до недвижимого і на відворот всї виміри довжин як таком: часу зміняють ся, а величина сеї змівііости залежить від їх зглядпої скорости V.В'самій річп: Глядач, який находить ся в початку ж—о постійного укладу 8, приписує заприміченому ним явищу движимого укладу 8’ час : > 

що слідуєте зі взору ,(216) для ж = о. А що 1/1 — < !> томувидаєте ся єму,- що годинник, який порушаєть ся зіскор ОСТ ІЮ V, в п о р і в п а н н ю п ї якого руху, чатку' движимогонедвижимого укладу *9  час:
опізпяєть ся у відношенні |/1 _з годинником, який не відбуваєть 1 противно: з (21а) слідує, що глядач в по- укладу сорядппх ж’ = О оцінює для явищ.

то значить, що годинник недвижимого у кладу спізня- еть ся також, у відношенні |/і _ Ні для гля д ача.
Г с-- ■ • ■ 'укладу 8\Подібно стоїть справа з виміром довжин. Віддалене точки І1Г на оси ж’ укладу 5’ від початку укладу О' - ж’ (фіґ. 4).



•26
о'* —X

ФІГ. 4.•оцїпяе глядач недвижимого укладу 6' після (216) для і—о як:

х =

•се означає сповйдне скорочене обсервованої довжини х супротив дійсної х' =■ О'МЗнов для глядача двияшмого укладу 8" видаеть ся після (21а) в хвилі І' — 0постійного укладу:
у2 
¿2що означає сповйдне скорочене довжини х' супротив віддалепя х. З того слідує: Виміри тіла рівнобіжно до напряму руху видають ся все більші глядачам співдвижимого укладу як іншого укладу. Коли отже штаба зі спочинку перейде в рівномірний рух зі скор ост 110 V (без допливу тепла і в порожнім просторі), тоді корчить ся она у відношеню 

■ - Отже для глядача в якімнебудь з двох укладів, які оглядом себе остають в рівномірнім руху, видаеть ся, що хід чужого годинника є повільнїйщий, а чужа довжина скорочу- -єть ся.Виміри прямові до напряму руху ?/, .г, не підлягають ніяким змінам.Останні твердженя є висновком ріжнородного приміпеня представлена часу ріжними глядачами, що. відбувають згля- дом себе рух. Оправдують они гіпотезу Fitzgerald'-a і Ьогепіг-а, поставлену ще перед сучасною теорією зглядноети для вияснена негативного вислїду іптерференцийпого досвіду МісЬеІ- ,80П-а і Могісу-а. В дійсності: 'є они дуже конечні для теорії досвіду ,в недвижимім укладі. Коли саме скорочуеть ся в руху 



21.віддалене PZt (фіґ. 1 А) в напрямі руху на довжину 
11/1 — тоді після (2) і (4):

|/С2 — Vіапарату, в наслідок чого PZr і PZ2 міняють своїзмінить ся також рівнаеть ся обе-
(23)

При скруті•ролі, не виступає ніяке пересунене іитерференшійних пружків.Відповідно до контракції в напрямі рухуК обом тіла V. А що в кождім'укладі—===^.
, . I/1-Í’ с4 мови Уо в движимім укладі, то рівнання:

V _ = _ V'|/С2 — ус2 _ Vi >■служить як ввір для ііерерахованя для обему тіла, яке з огляду на уклад »S має спорість v, з огляду знов на S’ — спорість v'.Дальшим вислїдом контракції е се, що вигляд тіла з ріжних .укладів, ріжно осуджаєть ся. Пр. тіло, котре в якімсь 'движимім укладі має вигляд кулі, видаєть ся у всіх інших укладах як сплощений оборотовпіі еліпсоїд.Годить ся однак зазначити, що скорочення, якого дізнае •предмет в напрямі руху, відносить ся все до глядача, який находить ся в супочппку в недвижимім укладі. Колиж знов він разом із своїм мірилом буде також порушати ся рівномірним рухом, то скорочена cero він не в силі буде запримітити; его мірило корчить ся (Тоді такой: у тім самім відпошепю. 6 се вп- слїдом сформуловапя основи зглядности, що впливу руху не можна скопстатувати, бо в противнім разі міг би бути рух уважанні! як беззглядний.Також рівночасність для обох укладів S, А” в ріжна. Представмо собі, що в кінцевих точках дороги ж = ОМ (фіґ. 4) недвижимого укладу находять ся два глядачі О і М; коло них пересувають ся кінцеві точки О\ М' дороги а;’ = О' М' движимого укладу, які в тій самій хвилі І замічають оба глядачі 
О і М; они записують па своїх годинниках сей час. Так само в двох кінцевих точках О', М’ дороги О' М' движимого укладу находять ся два глядачі, які знов па своїх годинниках ноту- лоть той самий час. — Однак зі взору (216) довідуемо ся, що 



28ті чотири годинники не будуть показувати того самого часу*  бо: коли годинники в О, М, (У показують час: ¿=7’ = 0, та годинник в 717’ вказувати-ме час:
_ УХ

Отжб явище, яке для глядачів в О і М виступає як рівночасне» не може бути таким також для О' і 717’.Також рівнобіжний скоростий тратить своє зпачіпє в релятивістичній кінематиці'. Коли сорядні матеріяльної точки укладу Я, .х, у, з є функціями часу І, то складові скоростий. тої точки є: ' '
(їх _ Лу сіг
М < сП (її' Відповідно в движимім укладї маємо :

Зі взорів (216) слідує (коли приймемо знов секунду як одиницю, часу) :
dx , 

dx_ <ìf ~ V dt 
(lt' V г с* . ’ • 1

• (1У'_ —
di' ' di di' ’ ’ ■ •

dz' '
di’ di di” , ’1 v -dx. 

’ .. di ■_ li ЦІ ■ .

Тими рівнанями послуяшмо ся до визначена складових tu’,, а саме: , • ‘ .
с3,
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(24)

або павідворот, коли tv’ заступимо через її), дістанемо:tv’x + v

Коли помножимо складові в напрямі у і z з рівнань (24) і (24а) •з собою, то дістанемо:
•Піднесім дальше рівнапя (24) до другої степени і додаймо, ' а гчвх і. rtv\, що там приходять, заступім скалярними добутками (totv), (vtv’), то дістанемо:- ■’с* — ?«2 с2 — ,w’*

с~ — (vtv) с8 + (Btv’)‘Назнанім через О’ кут, який заключав скорість tv’ з осію
а, тодї напрям скорости tv’ визначує:/у У +IV х-послїдна реляція получена з (24а) подав величину - скорости w : . ' ' ■ ■ ■



зо .
w’2 + v2 + 2 w' v cos &’ — ( —— sin &■’ )ms =-------------------------T--------------,-c------ ----- -■• (24r)

A , w v a, Vі+ “¿2“ <*>»$  ) ■Ті рівняння вказують, як з огляду па уклад 6' скорости » і іи складають ся; они обнимают'ь славну теорему додавана скоростей Einstcin-a1).Треба тут однак запримітити, іцо скорість tu' відносить ся до іншого укладу як V. В случаю, коли обі скорости відносять ся до того самого укладу, тоді звичайне правило додавана векторів зберігає свою важність.Дивне при тім, що обі скорости, які маємо додати, не виступають рівноправно. Коли пр. tv’ є рівнобіжне до ?/, а о як до тепер до х, а маємо додати tv’ до V, то після (24а) :: іВіх = ?’, Тої, = w’|/1 — ^s-;коли знов противно додаємо V до їй’, тодї:1/, V2 .. П)іх — » у 1 — -£, — Н> .Однак безглядна вартість то в обох случаях є після (24г> ,та сама. .... , . ; _ . ' ' . ■ . . .З рівнань (24) і'(24а) бачимо, що основи складами скорости й клясичної механіки (рівнобіжний скоростий) тратять свою важність в кінематиці основи зглядности. Відклоненя рівнань (24) від клясичної механіки не є значні, коли ходить о скорости далекі від скорости світла. При скоростях дуже великих, які вже входять в границю скорости світла (лучі катодові, ситові, лучі радіоактивних тіл), рівняння (24) представляють вже певний інтерес. ' іПриймім, що П)’ має напрям оси х\ тобто: и>'у = п>\ — о, тоді для скорости в укладі Лу дістанемо:

‘) A. Einstein: Jahrbuch für Radioaktivität u. Elektronik, 1907, (4), 411.



31Коли іи’ доходить до скорости світла, то значить, колії тїлр- в укладї *? ’ порушаеть ся мало що не зі скоростію світла, то мимо сего неможливо дати ему в укладї 8 скорість, яка була би більша від скорости світла, навіть тоді, коли весь уклад 8' порушаеть ся з доволї великою скоростію ?’ (але /■’ < с). Бо положім в граничнім случаю: ;:

*) A. Einstein, 1. с.

Нт іи’ = сі:
lini г = с,то у віднесеній до укладу 8 дістанемо вислїдну скорість:

ni — = с.
їЗ cero слїдуб, що через зложене скоростнй, які перед тим небулії більші від скорости світла, не можна ніколи дістати ско- рости, котра перевисшала би .скорість світла.Einstein1) доказав в своїй кінематиці', що.було би неможливе принимати скорости, які перед суперпозицією перевнсша- либ спорість світла. Най якесь тіло або явище в укладї 5’ ио- рушаеть ся зі скоростію tu', яка перевисшае спорість світла .<*•  Після теореми додаваня скоростнй (24а) визначимо скорість. в укладї 8 рівнанєм : IV — го’-у ’

або коли уклад 8’ порушаеть ся зглядом укладу'*?  зі скоростію —1> : ' іи’ — V W “ tu’??1 е8Щоби отже з точки « = о дістати ся , до точки г» = а, потребувало би тіло або явище часу: ч1 — с8 ’
= а —-------ш іи — V

а т = —

і
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' І ' ■ ' . ». s’Після заложена: то >’е, отже À що v < с, то можна все -,

, ТО’ V ■ , .. ■ .■осягнути, щоби ---.—>1; тоді т буде мати відємну вартість»Відємпе т-означало би,. що тїло або явище скорше осягнуло .« = «, чим ж = 0, що б неможливе.Отже основа зглядпости виключає всі, скорости, які перевисшалиб скорість світла; гго- \ слїдна о найбільшою з усіх скоростий, яку тїла.і ..або явища в природі’ можуть посідати. ціВ кінематиці основи зглядпости найшло дуже наглядне А вияснене явище аберації постійних звіад. Також пересунено дху-ч гових ліній в спектрах постійних звізд, яке відповідає основі’ ; Doppler-a, виясняє теорема складаня скоростий. Се Пересу-д непе походить від сповидної зміни числа дрогаиь висиланото 'світла. Дальше досвід Fizeau стверджує вповні правдиві сть теореми Eipstein-a. ’ -ЛВ досвіді/ Fizeau1) маємо до діла з інтерференцією двох / світляних лунів, з яких оден переходить через пливучу ТІЧ І згідно з напрямом єї руху, а другий в противнім напрямі.--J Після основи додаваня скоростий клясичпої механіки глядцесл ] твердив би, що фази світла розходять ся з вислїдною скоростію : і 
. ' і ' .-І

с !
W — — ± V, :■■■■ -де п є сочиннпком переломапя світла, a v скоростію тени. ■Однак досвідний взір Fjzeau є інший, а саме:' ■■ ■• ■ ' ’ •: с , ЇХ '—±#(.1----- -= J,
п \ • ' ’ ; :який не стоїть в згодї з основою додаваня скоростий механїі-си - Newton-a. : ' 'Приймім, що■ світло у даній течі розходиться зі скоростію -ї//-;- то ■ після взорів'додаваня скоростий (24а) релятивістпЧЕсої ; кінематики отримаємо як вислїдпу скорість обох фаз світла-Ь v 'w =----- .1 -

' W V• + -сг‘ 'д'!
і

. ■ і*) II. Fizeau, С. R. 33. р. 349, 1851. 1 ' . ' 1



33 
w’v . .а що —2- в в порівнаню до 1 мале, то можна написати:^■ = (^’4- ^) (1 —

Колн помножимо і вставимо за w' вартість дістанемо:W = — + V (1--- -5 І,п ' V П*У

А) Н. Minkowski: 1. с.Ї М. Laue: Relativitätsprinzip, I. Aufl. p. 46.
ЗВІРНИК МАТ.-ПРИР.-ЛЇК. СЕКЦІЇ Т. XXI. З

„ 1l>’v .де знов ■— як мале в порівнаню до 1 пропускаємо.сОтже досвід Fizeau рішив в користь модерної теорії згляд- ности: він стоїть у повній згодї з теоремою додаваня скоростий• релятивістичної кінематики. Недавно поновлений досвід Zee- mann-ом виказав згідність досвіду з теорією на 1%.в. Мінковского Геометрична інтерпретація .трансформації Lorentz-a.Основа зглядиостп сформулоВана A. II. Lorentz-ом рівняними (19) зг. (21а) і (216) обніїмає в собі цілу теорію зглядно- сти; всї висновки з неї дають ся випровадити з трансформацій Lorentz-a. Однак математична форма їх є менше елєґантпа і недогідяа, а головно тому, що при кождім векторі складову рівнобіжну до скорости в треба інакше визначувати, як складову прямову до із. Герман Міпковскі1) подав Геометричну інтерпретацію рівпань Lorentz-a і надав їм гарний математичний вигляд. ' ‘ .Кожде явище у вселеппій визначують три сорядні укладу 
х, у, z. А що час І мусить також зміняти ся, тому треба Припяти его як четверту сорядпу t. Колп так, то фізичні явища після основи зглядпости треба розважати у чотировимірнім укладї простору—часу. До сего у фізіщї ми не звикли, однак не повинно оно, пас страхати, бо ходить тут лише'о символічне представлене деяких аналітичних'відношень між чотирма змінними гг, у, г, t. Такий уклад простору-часу називаєте ся „світом“; як -„сорядні світа“ вибираємо сорядні простору 
х, у, z і соря дну часу:. - ?i = cA (25)



34Оси ж, у, г стоять до себе прямово; вісь и є, також прямое^ до оспй х, у, s, то значить, в площи {х и) творять х і и прямо, вий уклад сорядних; то саме відносить ся також до площ {у и} і (z и). Маємо отже шість парами до себе прямово уложени* площ соряднпх і чотири до себе прямов.их, тривимірних просторів сорядпих. Точку (ж, у, z, и) такого укладу простору часу називаємо світовою точкою; она представляє явище, яке від. 
_ ' . .. , ибуваєть ся в місци х, у, z в часі І = —.Для кождої матеріяльної точки сорядні простору є функціями часу; в сей спосіб згадана точка визначує у 1 світі криву лінію — „світову лінію“. Для рівномірного руху зі ско- ростію то є она прямою лінією, якої кут наклоненя до оси н є arc іу а що w < с, тому все arc ty — . Взагалі сві-.

• С , С Чтова лінія є довільна крива лінія, якої наклонено до оси и не осягає висше поданої вартості!.В спеціяльиім случаю, коли вісь х’ порушаєть ся рівномірним поступним рухом рівнобіжно до оси х зі скоростію о, трансформація відбуваєть ся лише в плоіци (хи). Площу хгс

динними ofaaiu,

обираємо за образову площу (фіґ. б). На тій площи рисуємо'1 рівнобічні гіперболі:
- х2 -и2 = — 1, (26)ж2 —г<2 = + 1, . (26а)як також пару їх асимптом:ж2 —гг2 = 0 • (266)

,1UW/// стіжок
У тої сторон

Фіг. 5.^палштіжкіІ irrt гтячинм С



35З зерової точки О ведемо пряму до довільно вибраної точки 
U' па галузи гіперболі', для якої «>0; так само до вибраної точки У на галузи гіперболі ж > 0 ведемо пряму; однак X' обираємо так, щоби асимптота х — и була двосічною кута між прямими и' і ж’, то значить, що прямі и' і ж’ творять спряжені проміри гіперболі (26). ■Як точка U' впаде на точку ¿7, то пряма и' накриє вісь 

и; тоді також пряма ж' накриє вісь ж. Т рапс формація Lorentz-а (19) з г. (21 а, б) полягає на тім, що уживаємо як осп.й со ряд них и' і х' місто « і ж, а;як одиниць довжп іпіОІХ і ОХ' мі сто OU і ОХ.’■ Прямі ОІГ і ОХ' мають рівпанпя:
х — flu, и — flx,де I fl I < 1. Сорядні точки U' і X' після рівнань (26) і (26а) є:

\ уі-р=’ -уі-7^’ . '(26в)-
Ux- — -7=—=-- , Жх- — — — ^==.-|/1 - fl*  уі — fl*В укладі <S" повинна заходити така звязь:и’и- = жх=1, н’х. ==ж'?=0.В сей спосіб є однозначно визначені чотири постійні, які виступають при лінійній трансформації ж, и на.«’У: тоді рів- нарня трансформацией мусять мати вигляд:/ = (27))/!-/)= VI -Г-після (25) переходять онп па (19), коли положимо:- ' (28)

мВиражена ж2 — IIі і ж2 4- у- + г2 — остають незмінні при субституції (27). Рівпанпя обох гіперболи і їх пар асимптот мають той сам вигляд так в укладі 8, як також в укладі Кут ы визначуємо при помочи реляції:/</« = ^ = 4. (29) '



І 36 i■До кождої світової точки JK на плоти (их), для котрої •и8>ж3, можна повести часову вісь, з напрямом OW, к0®і и > 0, з напрямом знов WO, коли « < 0; бо все до ОЖію- жна дібрати оден спряжений промір як вісь х\ На відворот можна кожду світову точку W, для котрої и- < ж2, зробити „рівночасною“ з точкою О, коли' доберемо пряму OW з відповідним напрямом до оси х’ і відповідний спряжений промір до оси и’: ■1 ■. •Для .представлена загальної трансформації Lorentz-a, де уклад сорядних 'х, у, г може мати ріжний напрям до. згляд^ої скорости v, треба її подати у чотирох вимірах. Тодї місто гі- і перболь дістанемо двоповолоковий гіперболічний простір:
х- + ?/8 -4- Xі — и*  = - 1 (ЗО)та одноповолоковий гіперболічний простір :' :; ж2 -4- у3 + 2і — и2 =4-1, (30а)які асимптотично дотикає стіжковий простір:ж8 -ф у- + ?2 - и°- = 0. ■ (306) ІГіперболі" зі своїми асимптотами (фіґ. 5) є перерізами Тих тривимірних просторів площею (их).Оберім тепер на додатній поволоці" двоповолокового гіперболічного простору (ЗО) довільну точку U' О сорядних Ха-,і поведім до неї з точки О пряму. Опісля- збудуймо простір проміра спряженого, до проміра- ОU': '

хха- 4- ууп- 4- zza> — ии„< — 0, (ЗОв)який перетинає одноповолоковий простір гіперболічний (30а) в еліпсоїді". Коли V' накриєть ся з вершком U першого гіпер-', болїчпого простору, тоді" и — 0, простір спряженого проміру перейде у простір (хуг), а еліпсоїд переходить в кулю:
X2 4 у2 4- = 1, (30г) •а' всї відтинки, поведепі з О до точок на кулї (30г) мають рівну довжину 1; куля (30г) є вимірною поверхнею для відтинків в просторі (хуг). Загальна отже трап сформ а-, дія Lorentz-a полягаєть у слідуючім: Місто прямої OU як оси и і' відтинка OU як одиниці", а дальше ; місто простору (хуг) з кулею (30г) як вимірною поверхнею, обираємо пряму OU’ з одиничним відтин- 



37/ ком 01!' за вісь и' і простір (ж’ ?/’ .?) єї спряженого проміру з висше поданим еліпсоїдом як .вимірною поверхнею для простору (ж’ у' г’). Рівпанпє сего еліпсоїда повинно бути: ж’24-у'24-г'2 = 1.Щоби се доказати, то викопаймо на укладі і", у', г’ такі зміни, щоби виражено ж’2 4- у’2 4- г'- остало незмінним; те саме повинно також відноситися до вираженя ж’2 + у'2 4- Р2 — и2. Се можна осягнути в сеіі спосіб, що пряма, яка повстав з пересічи простору (ж’ ?/’ ~’) з площею поведеною через и і ?/’, буде осию ж-ів. Через анальоґічнпй скрут укладу соряднпх ж, у, г привертаємо вісь ж в ту саму площу. Тоді отримаємо ті самі відношепя як па рисунку 5; ОХ' і 077’ стали після конструкції спряженими промірами гіперболі' ж2 — и2 — — 1, а що виражене ж2 + у2 4- г2 — и2 е незмінне супротив висше поданої спеціяль- пої трансформації, тому ті розважали. відносять ся таком: до що йпо описаної узагальненої трансформації, яка є пїчо питого як трансформація Ьогспіг-а. Маємо тілько управненпх укладів, кілько точок находить ся в додатній поволоці гіперболічного простору (ЗО), тобто: зо3. Скорість обох укладів зглядом себе визначуємо при помочи кута о> між осями и а и' після взору (29).Стіжковий простір ділить сьвіт па три части:1. и2 > ж2 + у2 4- г2, ?/> 0. До кождої точки ІГ сеї области можна повести вісь часу о напрямі О її7; она обнимав світові точки „з сеї сторони від точки О“, , то значить, ті точки, які у всіх управненпх укладах є пізнїйіпими від точки О.2. н2 > ж3 + у2 4- ~2, и < 0. Світові точки сеї области лежать „з тої сторони від точки 0“, бо они у всіх укладах є рань- шими від точки О. До кождої з тих точок можна повести вісь часу о напрямі И70.3. и2 < ж8 4- у2 4- в2. 3 точок сеї „міжграничпої. области“ можна три точки довільно зробити рівночасними з точкою О, бо они визначають разом з О простір на площп, який зі спряженим ему проміром з огляду на гіперболічний простір (ЗО) творить управившій уклад відпесеня. В тих укладах мають згадані три точки з точкою О спільний час /■ "= ■—• = 0.



3'8- В самім стіжковім просторі (306) розріжпяємо „передний’ стіжок“, для якого м>о, і „задний стіжок“ для и < 0, Перший стіжок обнимає такі світові точки, які представляють нам явища, яких дїланя розходять ся зі скоростію світла; з них деякі доходять також до точки' х — о, у — о, г = о в часі 
і==о. — Задний- стіжок представляє нам збір явищ, які можуть відбувати ся аж тодї, коли дїланя явищ першого стіжка трафляють точку О. Отже точки переднего стіжка „висилають світло до 0“, точки задного стіжка „принимают:, світло від 0й.Вернім тепер знов до.спеціальної трансформації (27). Кіпцеві, точки иедвижіїмої штаби в постійнім укладї 8 описують прямолінійні, до оси и,рівнобіжні світові лївїї 1\Р\ і 

’ р р(фіґ. 6), Відііопіегіє подає її довжину Іп в спочинку.Зауважмо дальше в движпмім укладї 8' другу штабу, то сві-

ТОВІ ЛІНІЇ її кінцевих ТОЧОК творять прямі І ^2^’2 Рів' -побіжні до оси и\ а її довжину 10 в спочинку виразимо відпо- шенєм уууА- Довжина першої штаби в укладї 8’ виносить
Р’ Р' ОР’ ОР'І’ — і, 00 і б сорядішми■(«’) її кінцевих точок ' У.Л.- О-А. і У .А.для рівної вартості! ,ї\ (пр. 0), Довжина другої штаби в укладї 

' ’ 1 О О8 є апальоґічпо / = Але після (26в):
ОХ~"^Х^’ + и Х’"'К



39•а-дальше після (29) і рис.- 6: .
= °Sh =»in()Q\Qt _ sin у 2____ 2ы) 1 — /З* _<Zi4’a ~OQ\~sinО QrQ\ ’ . (я \ 'уг_рда -

JrОтже для першої штаби маємо:
Г - “ vr--?« -1/1- 5 (31)

(ЛА 1 j JLо r Vа для другої штаби:,.Ф4. = ]/i _ V1 (31a)
i0 (ZA Q . C*Дістали ми отже потверджене правила) попередного уступу, що •глядачеви, у співдвижиміМ' укладї вйдаєть ся тіло все довше, як глядачеви якогонебудь іншого укладу. З рисунку (6) бачимо, що: ,

Q\Q\2 гОХ’^Р^ : OX'отже QXQ3 < 1\Р.2.Най світові точки О і В, на рисунку G представляють дві матеріальні точки А і В в спочинку, в иедвижимім укладї >8'; з першої точки А. в часі І (= 0) виходить якийсь рід фізичного дїланя, яке в часі /к осягає точку В. Приймім дальше, що спорість розходжена сего дїланя w перевисшие спорість світла с, тодї було би:
Нц =-- с Г = І Жі- І ^- < I arR І ,а В иалежалоб до міікграничної области разом з О. В такім разі можливі були би управнені уклади, в чяких подібно як 6’’’ було би ?i’K<0, то значить, що В. було би вчаспїйше від ()■ отже дїланє наспіло би до В скорше, чим повстала єго причина в A. fЗ тих ґеометричних розважувань бачимо, що иеможлйва є ■спорість, яка перевисшала би спорість світла. Всі світові тонни, які впливають причиново па точну О, ле- 'жать з тої сторони точки, О або на заднім стіжку від О (порівп. фіґ. 5), веї знов світові точки, від яких



4Òможе уділити ся точці О такий' вплив, лежать з сеї сторони точки О або па переднім стіжку від О. Точки міжграничної области по можуть знов ніколи.стояти з точкою О у причиновій звязп.,г. Соря дні простору і-часу.Для переглядного образу відношень, обнятих трансформацією Ьотепіг-а, представмо величини х, і як прямокутні сорядні на образовій плоши, а опісля випроводім з них значінє величини х', V. Впровадьмо кут ы в той спосіб, щоби після (20а):(32)V — ід ш, отже : ■ 1 ■. 1cos co = —т===, sin W — —^====== ;■ - . уі ,-ь Vі ■ уі '+ V»з того дістанемо : /. , 1 — V® 1
COS2 CO — SZW2 CO == д—---- 5 = --Г ,1 -j- v- уЛ ’

Деі х=|/р^ : . / -Тоді:' а —у. cos w, ov — х sin co, a взори (21а) переходять на:
X = X х’ COS CO + X V cos — co

• ' ! .
; (. = У. х' sin CO 4- У. V sin (jtt ~з відверпенєм :и ж’ cos 2 co — ж cos co — t sin co

it t. cos 2 co — — x sin co + t, cos co.Маємо.отже два уклади сорядних 2= (ж, і) і

(33)

(34)
(34а) г

’ = (-/.«’, у. і:\ Приймім, що уклад 2? є прямокутний; єго сорядпі подають намзаховано (х, І) пр; якоїсь точки, яка порушаєть ся здовж оси 
X недвижпмого укладу 8. Най X’ представляє скісний уклад; єго сорядні подають знов заховане (ж’, V) згаданої точки згля- дом движим’ого укладу 8’. Тоді взори (34) означають перехід з прямокутного укладу 2 до скосокутпого 'укладу 2”. В укладі 
2’ не виступають виразно ж’, Г, але лише їх побільшення у.х', уЛ’.



41Зі взорів (34) слідує, що оси схісного укладу є пакло-’ непі до осий прямокутного укладу під кутом (і> і — ш. Пара, оспй У.Х' і У.Т є спряженими промірами кождої рівнобічної гіперболі’, якої асимптотами є двосічні ОМ і ОМ' прямокутного- укладу (фіґ. 7).

Щоби з віддалена OQ' — xx' якоїсь точки на оси уХ' найти- само х\ будуємо через точку Q' рівнобічну гіперболю, якої асимптотами є двосічні ОМ і ОМ\ Она відтинає па оси х ' відтинок OQ = x\ що отримаємо, зі слідуючої конструкції: З точки Q’ ведемо до оси х прямову, яка трафляє її в точці : Я; около S як осередка зачерпуємо лучем SQ’ — -лх. .соя (р коло, а опісля провадимо до пего з точки О стичну до X— ON; тоді’:.ОУ2 = OS2 - SN2 — 08і - SQ'2 = у.2х2 (cos2 о - sin2 w) == x'2, отже: ON— OQ±=x\Колп противно х, і є сорядними точки Q' на рівнобічній гіперболі'о оси ;?;’ == OQ, а втійточцї вісь /’ — О, то з огляду на:
-- == tg w — v .і з огляду па (21) : -
Xі — t2~x'2маємо:OQ’s = OS3 + SQ'2 = х2 + і2 = (х2 - І2) = И2ж’2,1 --  Vщо мали ми доказати. ,На .тій (ріґурі можна провіритп твердження о просторі’ і часі релятивістичної кінематики. Так пр. зі стаповиска пря-- мокутного укладу сорядних 2” має точка Q сорядні х, І, з огляду знов на скісний уклад 2’ еї сорядними є у.х\ 0, де ж’ — OQ 

<Х OS. - ,



■42 .!■ •Положене, яке займає постійно з недвижимпм укладом ■звязапа дорога ОМ— ж (фіґ.Ч), представляєть ся на образовій ПЛОЩІ! при помочи рівнобіжних відтинків до ж — 08 (фіґ. 7), де точка О порушаєть ся здовж оси/. Від хвилі' /’ —0 по- чавиш переступають точки совгаючого ся відтинка ■ 08 по черзі вісьжУ’ укладу 2’ між О а (£ і видають ся глядачеві! в укладі 
8' як рівночасні. Він має вражінє, що відтинок хж спадає на відтинок Оф — хх або, що на ж — 08 спадає х’— О(^.Дальше бачимо, що зі становиска укладу 2’ точки О і // мають той самий час 7’— О; зі становиска яге укладу 2 точка
0 має час / — 0, а точка б/ — час / — 8(У — і т. д.

1 / а?2

Як до: образової площі (ж, /) додамо ще дві сорядні у (у'), 
г («’) прямові між собою і до ж,./, то отримаємо чотировимірний образовий простір ; він буде мати знов оден прямокутний уклад сорядних 2 і оден в части скісний уклад 2’. Положеню матеріальної (не образової) точки ж, у (— ?/’),, г (— 8) у відиесеню до прямокутного укладу сорядних 8 звичайного простору в часі /, відповідає точка ж, у, г, І у відпесешо до укладу 2 чоти- ровимірного простору як образова точка або світова точка після Міпковского. Тій точці движимого укладу в’ з рівномірною •скоростію в зглядом укладу 8, у.звичайнім просторі відповідає в скіснім.укладї 2’ сорядні ж’, у', г’, /’ в чотировимірнім просторі. ■ґ. Світова лїпїя матеріяльпої точки; її місцевий час.Матеріальна точка т порушаєть ся у звичайнім просторі здовж оси ж прямокутного укладу сорядних 7?. Руховії єї на образовій плоти чотировимірпого простору 2 відповідає після МінкойСкого світова лїпїя; єї стична в якім небудь місці! (ж, /) подає ск'орість точки т ~ в укладі ¿7 в часі /.. (1/1' 'Скорість а укладу 8' з огляду па уклад 8 не може переходити границі' 1, "бо в такім случаю сочинники трансформації •(21) були би мнимі. Приймім отже, що скорість точки т

'= У(~%)+ приймає в укладі 8 го-



43,-
, ,п Лі/ (1гріши,у границю, 1. Тоді, в случаю = = О, світова лїиїя:точки т па ніякім місця діє б більше наклонена до оси х як двосічна ОМ першої чвертки (фіґ. 7). З тої самої фігури ба-

<1х' (їх"чимо, що також зглядиі скорости -7.-, - , і т. д. точки т-
аі агз огляду на уклади 8’, 5”, і т. д. мусять, бути менші від 1. Отже до кождого елементу світової лїнїї можна все дібрати ■скісний уклад сорядних в той спосіб, що єго вісь І’ є рівнобіжна до стичної світової лїнїї в тім місця; тоді точка т з огляду па відповідний уклад хвилево находить ся у спочинку, Після Міпковского звели ми точку т до спочинку вве- ДЄП6М укладу сорядних 21’.Най крива АА’А”...........(фіґ. 8) представляє світову лїнїюматеріальної точки т, яка порушаєть ся здовж оси х тривимірного укладу сорядних 7?. Поведім в точцї А (х, 1) стичну до кривої АА’А"... і оберім єї за вісь часу т; нового скісного

Фіг. в.укладу сорядних (д, т). В скіснім укладі знов виступати будуть побільшена сорядних хг Сорядиі д і с визначимо при. помочи апальоґії до взорів (21.6), отже: 
X — КІ

де V ~ При помочи сорядних (35) укладу трансформуємо матеріальну точку т до спочинку. По зріжппчковапю рівпань.' і . ’



44 ■ ■. . '
(35) і узглядненю, що в місци А £ — о, -ч — о, отримаємо взір.анальоґічний до (21):

сіг“ — сії2 — (їх2, • - ’або: ') |/1(36)Коли впровадимо якпйнебудь інший скісний уклад 2', то виражене па (її остане незмінне, а саме:
(1г-(іс]/і-(^у- (36а)отже виражене на елемент часу фч є величиною независимою від вибору укладу сорядиих. Міпковскі називає елемент часу сьвітової лінії (Іт — елементом „питомого- (місцевого) часу“ г матеріяльної точки. Вартість его для світової лінії буде:

т~,(сіт. (37)Лінійний елемент світової лїнїї, мірений в укладі 2, е з вязаний з елементом сіт рівнапем:
(із = ^ ]/1 + ( ~ " === (11 У1 -+- Vі або:

Вісь Акс, е спряженим напрямом до стичної Аул у відне- сепю до пари двосічних ОМ і ОМКоли отже Акт і Ах$ оберемо за оси укладу сорядиих, тоді рівночасно з точкою А всі точки прямої Лх§ трансформують ся дох спочинку. Приймім, що- се заходить в кождій точці світової лінії АА’А”.... і відповідно для всіх точок на прямих рівнобіжних до Лх£, то значить, на A’x'g, Л”х”£”, і т. д. Перенесім дальше на Ах$, Л’х’|’,. і т. д. рівні відтинки All —А'В' — і т. д. у відповідній до напряму поділці, так що хАВ — %А'В' = і т. д., то ^дістанемо- знов світову лінію ВВ'В'.... Положене точок світової лінії 
В В'В"... залежати-ме від змін, які заходити-муть в лїпїї 
АА'А”... Точки кривої ВВ'В".. . є немов ціпко звязані з точкою А.



45Розберім тепер отеє питане: до обраних світових ліній в плоти (ж/) укладу 2? найти рух- приналежної матеріальної точки здовж оси х у тривимірнім просторі і павідворот. Істпу- тоть світові лінії укладу 2 з прикметами, що глядач, нерозлучно звязаний зі згаданою матеріальною точкою пе спостерігає ніяких змін так що до місця як і часу, а противно знов кождий глядач нерозлучно звязаний з укладом <5’ або три- .впмірпого простору сю зміну спостерігає. Коли у взорах:

приймемо £ і т як постійні величини, а V як змінну, то оба по- висші взори представляють шукііну світову лінію. Через елімінацію у отримуємо рівнанє: ,
хп- - Г- = - га-, ■яке представляє рівнобічну гіперболю або ЛЛ'ІІ”...(фіґ. 7); її асимптотами є двосічні ОМ і ОМ'; она є світовою лінією для матеріальної точки, що порушаєть ся здовж оси х укладу 8 рухом рівномірно прискореним.

д. Рух матеріальної точки по кривій лінії.Розважання двох попередішх уступів можна вповні прп- міпити до світової лінії матеріальної точки т, яка порушаєть ся зі змінною скоростію по довільній кривій лінії. В чотирови- мірнім просторі для прямокутного укладу обрядних 2? (ж,?/,'а, 7) образом сего руху є світова лінія А А’А”..., якої кут пакло- неня до оси / не' перевисшае 45°, бо після заложеня ’попе- 
, - . . , ■ •сіх ч сії/ У сіградного у.ступа | то | < 1, отже також: г < 1,-7 <•!, < 1.

(.1/1 (1/1/ (.1/1 ' •Оберім зновг точку Л (ж, ?/,'£■, 7) за початок укладу с'брядних і поведім до світової лінії в точці А стичну і оберім єї за вісь 
хт скісного укладу, то простір (§, »/, О е' спряжений ДО ОСИ ХТ. з .огляду па тривимірний стіжок з вершковим кутом 45”. Укладові! (£, і/, г) в чотировимірнім просторі відповідає в тривимірнім просторі уклад Я Тоді точка т з огляду на уклад 8



46находить ся в спочинку. Узгляднім дальше, що в точці— 0 також: •.
' ....

(1'1 (її: : (її ’ . ' ’•то з рівнання (16) в тім случаю отримаємо:,
di2 — di2 — (dx2 4- dy2 4- dz2) — di2 (1 — ІП)|2), (38)де íü є скоростію точки т■ у віднесеню до укладу У тривимір'. ного простору, отже: 4І w І 2 = (J) + (^) 4- (. (38а)З рівпаня (38) слідує звязь:

з якої опісля ннзше скорнстаємо. ' ‘Коли dt є часовий елемент світової лїнїї матеріяльної точки т в точці 4, а її питомий час:
v^j'di,.то з рівнань (36), (36а) і (38) слідує: . . .т jгіЛуін«У2 = \ di"уїнпгр = іт. д. (40)де: І.

/ і-г=а):-ь(«)!+а')г. ...(40а)
(dy"\2J fdz"\2 '.. ',u І'==(йг9 + W” 7 + \dt") ’ 1 т- д-є скорости точки т, подані у віднесеню до інших укладів со- рядпйх S’, S", і т. д. у тривимірних просторах, які порушають ся рівномірно і прямолінійно зглядом себе. , чЗ рівпаня (40) слідує, що питомий час j не залежить від добору укладів відиесеня, отже є він незмінною величиною з огляду на трансформацию Lorentz-a. « :Тому звичайно впроваджується т як змінну незалежну та відносить рух матеріяльної точки т до питомого -часу т. Тоді перші і другі похідні величин :r, у, z, І з огляду на і тран.с- . формують,ся так само як самі сорядні.ж, у, z, 1\ они, подібно 



47як сорядні аг, ?/, z, t творять складові певного рода чотирови- мірного вектора; повну апальоґію до них у тривимірнім просторі творили би: скорість і прискорено, однак в случаю, коли: 
І заступимо через І ]/— 1; в такий спосіб впровадили би . ми мнимий чотировпмірний простір.е. Загальна трансформація Lorentz-a і її ґеометричне зпачіння.Вернім знов до взорів загальної- трансформації .Lorentz-a. (14) і зіставмо сочинники аік (г, к —1, 2, 3, 4), які там виступають, подібно як у (15) зі зміною, що скорість с відповідно.до заложепь передпослїдного уступу напишемо рівну одиниці, тоді’ отримаємо:.'а2іі -т- + а~л\ == 1, і — 1, 2, 3.4" «%.l + «'34 --  аіі— ’ (41)«н alk 4-«зі «зк 4-«зі «зк — «іі «ік — 0. (і, к = 1, 2, 3, 4^ і /с). ' їх визначник | аік І = 4- 1- Приймім тепер можливість рівномірного руху укладу S’ у трох напрямах оспй сорядних «і скоро- , стями ах, V,. з огляду на постійний уклад & Тоді' сочишіик. 
о перейде через апальоґію на:

■. і -О = —-л:,. ’уї — і4х — i’sy — иг,. ►З сочинпиків «ік1 дістанемо найзагальнїйші вартості! сочишш- ків ¿ік, які сповняють рівнання (41), коли положимо:= (¿ = 1, 2, 3, 4)* Тйк == «1к «і 4~ «2к.^і 4“ «Зк /Ьде 9 величин а, ß, у є сочипнпками ортогональної субституції у тривимірнім просторі, отже мусять сповняти б рівнань:а,2 4- ß-^ 4- 7г = 1,
cti ак 4- ßi ßt 4- '/і Ук = 0,Де і~£:к, і, к— 1, 2, 3. Приймім дальше:«1— /?2=УЗ=1>а всі інші а, ß, у рівні зеро, а опісля положім, vf — v,, = 0,. wx — v, тодї 7>ік переходять на систем сочинників рівнань (21а).



■48 З трансформаційних взорів (14) можна отримати звязьмЬк прямокутним (згл. скісним) укладом а СКІСНИМ! (згл. иніпЯм скісним) укладом 2’ у чотировимірнім просторі ; при тім Напрям осий сорядних скісних укладів 6 все спряжений зі сті^с-кови.4 тровимірним простором :
X2 + у2 + ї2 — /2 = 0. (42)Положім саме для і = 1, 2, 3, 4:

ац — ЦіСі,, ац—ційі, аЛі—(ііС„ а^-цісі,, (43) ■ Де.'. /ь2 == а»і2 Н~ «¿і2 4~ а.я2 4~. <Ьь2,. (44)-а дальше: ]Я ж’= £’, д2 у’— у’, д3 /’ = «’, (45)тоді лінійний систем рівнань (14) , переходить в слідуючій систем:
х = «і 4- а2 ті + а3 ґ + «4 < ■ \У =Г 4~ 4~ Ьз + ^4л — с1 $ 4_ с2 у’ 4- с3 £’ 4- с4/ ==,</, £ 4- у’ 4- (13 £ 4- т’,де сочнниики сі і, с,, сі, є звязані з собою в сей спосіб: 

а2 4- 6? 4- є.2 4- ^і3 — 1 (¿ = 1,2, 3, 4) (47)«і сік 4- Ь, Ьк 4- Сі вк 4- сії сік — 0.Систем рівнань (46) представляє нам перехід з одного скісного укладу сорядних в чотировимірнім просторі в інший. Від разу запримітити тут можна, що яіс оси сорядних не виступають тут як самі х’, у\, г’, і', лише як їх побільшення /<!«’, ?/’, І’. З рівнань (47) довідуємо ся,•що 4 напрями («і, Ьі, с„ сії) є парами спряжені з ■. огляду па тривимірний стіжковий простір другого, ряду:
Xі + у2 4- -2 - і2 = 0, бо они представляють узагальнене знаної подібної звязи для З напрямів у віднесеню до поверхні другого ряду тривимірного простору1). ’

г) 8а1пюп-Иеі11ег. Апаїуґ. Сеоінеіг. <1. Ваиіпея, І. Аиіі. р. 110.



49
4. Динаміка. • .а. Прискорення, ' сила. ' •' ;Дотеперішні наші розважаня обмежалп ся лише до понять довжини і часу пової релятивістичної механіки. Модифікація тих понять потягає за собою зміну також інших основних понять динаміки, а саме понять маси, прискореня і сили. Вправдї ті зміни,- яким треба піддати згадані попятя, щоби рівпанпя руху супротив трансформації Lorentz-а були незмінні, є так невеликі, що в практичнім ужитю не мають опи майже ніякого значіня, однак ся обставина' ще не звільняє нас від ревізії цілої механіки важких тіл з пової точки релятивістичної теорії. Послїдна якраз таку ревізію основних законів класичної механіки перевела та надала їм новий вигляд.В тих розважанях ограничимо ся лише до матеріальної точки, яка свобідно порушаєть ся у просторі.• Другий аксіом класичної механіки подає звязь між силою а прискорепєм в той спосіб, що виступаючий там чинник „маса“ є постійною величиною в просторі і часі. Сей аксіом тратить свою важність, коли приппмати-мем для руху скоросїи, які доходять границі скорости світла. Такі скоростіі виступають при рухах електронів і йонів. Досвіди1) виказують, що у тім случаю звязь між силою а прискореним не є постійною величиною в просторі і часі, але функцією скорости. 8 огляду на те питання маси і прискореня у релятивістичній динаміці улягло основній зміні.З’образім собі матеріальну точку т,' яка порушаєть ся .в прямокутнім постійнім або в рівномірпо-пря.молїпїйно двпжи- мім укладі сорядпих *8 ’ тривимірного простору в часі t з ско- ростію то о довільнім напрямі. Най рух сей відбуваєте ся під дїланєм сили g зі складовими gx, gy, gt. Такий рід сили називаєте ся у релятивістичній динаміці „силоюМїпковского“. Сила g не є тут пропорціональпа до звичайного прискореня як в клясичніії динаміці, але є опа пропорціональпа до „питомого прискорення“ а точки т. Питоме прискорення3) представляє f .___________ ¿...... . ...... . ■П W.. Kaufmann, Gött. Nadir. (Math.-phvs, KI.) 1901. p. 143; 1902. p. 291; 1903, p. 90 ; Ann. d. Phys. 1906'(19) p. 487,А. H. Bucherei-, Phys. Ztsch. 1908. (9) p. 75b. ■E. Hupka, Ann. d. Phys. 1910, (31) p. 169.2) G. Herglotz, Eine relativ. Mechanik... Ann. d. Phys. 1911, (4), 36.

ЗБІРІІПК МАТ.-І1Р11Р.-ЛЇК. СЕКЦІЇ T. XXI. . - 1 



50пам вектор, якого складовими в другі похідні соряднпх х, у, 2 точки т з огляду на її питомий„час т, а то :
/ (1-х (12у (132\ . ,,й.

»-.Скю а?’ даЛ <48)..... зде знов: . .
(Іт — (ІіУі— І ів І 2.Жадаємо тепер, щоби рух точки т в укладї X в часі і визначувало векторове рівнинне:3 = ша. (49) ■Чинник т у тім рівнянню, який виступає як постійна велИ- . чина, називаєть ся „масою в спочинку“ або „масою МінкоН- ского“ точки т.До тих трох рівнань, на які розпадаеть ся рівнаниє (49), додати ще треба слідуюче: ■ ,■ ,-т(’»)Се рівняння дефінїює величину 5і, независнму ВІД А’, бґо знячіннє зрозуміємо так: Най величина 2( представляє чо- ■ тири величини в сей спосіб : х ■ Д/;

■' Ч(_Л^ (̂ У (51)
(іч?' сіл'1'' сіл'1/Піддаймо тепер трансформації Ьогепіг-а сорядні х, у, х, / точки світової лінії приналежні до т в прямокутнім укладі У чотй- ровимірногр простору. Знаємо дальше, що питомий час т є незмінний з огляду на трансформацію Ьогеиіи-а (36а), тому по трансформації систем похідних ЗІ переходить у систем інших чотирох похідних: ■ ' '

\(№’ (ІТй ’ (іі2 ’ СІЛ2)' ■зовсім так само, як сорядні х, у, г, і переходять в х\ у', Послїдні сорядні належать до укладу №, який з огляду на уклад *$ ’ тривимірного простору порушаєть ся зі скоростію (і’х, гх, ия). У віднесенню до укладу • 8' дїлає жа точку т сила ¡У зі складовими Ну, До тих складових долучити ще треба складову визначену рівнаннєм:ег ...



З огляду на уклади 8 і *9 ’ отримали ми два системи сил: . :
• ' (15х, г5я ЗО — Зі: . ?>У > 3v> й’г) = й •Завдяки трансформації Loren tz-a, переходить (ж, у, z, І) на 

(«’, у, z', Є), 21 па 2Г, отже також систем $ переходить на Ту- В наслідок такої дефініції сили Міиковского переходить -знизь: g = (52)па: îy — т 2Г,або explicite систем рівнань руху :
СІТ2

У

(І2z 
Ht d/i’

(53)
т

січ 
ded — Й tпереходить на рівноважний систем для сорядних х, у , £, Г.З тих розважань бачимо, що чотировимірні величини релятивістичної механїки: прискорено 21 та сила § е незмінними величинами з огляду на трансформацію Ьогеиіг-а, На тих саме основах опираєть ся динаміка матеріяльної точки т в теорії зглядпости. б. Енерґія, маса.З образім собі рух матеріяльної точки т в тривимірнім укладі сорядних .9 зі скоростію іу, тоді:

(5) + (5) + (Й) •З рівнання (38) дістанемо:— 1
(їх ~ ~~



Створім діілшпе Перші і другі похідні сорядпих X, у,г з огляду на питомий час т, помножім їх відповідно з собою і додаймо, то одержимо.:— 1 (1^(1х\- /(1у\і /^х3)г/т <7г3 ^'йт (Е*  д (Е сЕг ~^"2 (Е \\<Е ) +\(Іт) + \ се)

: (І і ГОІ3. л ’ ;
<іг 2 •Помножім знов рівняння систему (53) по черзі через с/г 

(Е ’

<р/
(Е ’

(Е 1додаіімо’ то Дістанемо:
(І (Vі т -у- -—сЕ (Е ^Т-(Е сЕ Л, сЕ сторона сеї рівности є зером, отже отримаємо по упо-;

б'г (ІЕ (55)
Ліварядковаїпо:

т (І -у-
сітРіжшічку (ІЕ називаємо приростом потенціальної енерґії, обчисленої в укладі >$; 3 другої сторони з рівняння (53) маємо: (56)(ІЕ т

2.як- приріст кінетичної енерґії. З реляций, (55) і (56) бачимо, що іюслїдпе рівняння систему (53) виражає нам нїчо інше як закон збережепя енерґії. — Однак у рівнянню потенціальної енерґії (55) не виступає сила у, лише ; її називаємо „нютспівскоіо силою":
=.'3 VI -!«!’. (57)зі складовими:

йухЧ"' -
= Зу VI - і ю І\ ......

В наслідок сего рівняння на означене сили’(49) у релятивістичній динаміці прийме вигляд:
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m
X

сі = ф. (58)Со векторове рівнаиня як -також рівняти ит „ „ „ ••
Н*ин<ПІІІЄ.  (49) 'б ВПСЛІДОМ ЧО- тировимірпого відношена (52), яке само Р1 . . Л h аме « узагальненем другогодинамічного аксіому Newton-a. — А щ0- m iZ4- т dL / dx \__d / dx \ 

v. d^ xth.\ dl) dl' y'^dl)’то рівнанпя (58) розпадань ся у слідуючі три складові:
' ■■ .•

^’га<«(’'и®) = й7'(л/;^), (SSii

ф,- 4dt
d 

dl.
и.де сочпішик:

ш
М

!і2 (586)називає гь ся після Н. А. Loren tz-a „звичайною масою“ матеріальної точки т в противеньстві до маси в спочинку т. Впровадьмо тепер до тих рівнапь знов секунду як одиницю часу, отже подібно яку (20) і (20а) заступимо:
І через -7-, І w І через ^’-1, а Z через — с ■ |/Г-М 

г ■ 0іі рівночасно: ф через а 3 через -S-,
то побачимо, що взорп (58а) не зміняють взагалі, свого вигляду. Виражене на звичайну масу (586) прийме вигляд:

т .. ..,(58в) с2 ;коли місто, |И)р напишемо ?г2. В случаю е — х переходять рівняння руху релятивістичної динаміки (58а) у -рівнапня . руху клясичної механіки (10); взорп (58а) остають.-знов незмінні; 



54тоді сочнннпк и —1, а маса М приймає постійну вартість, чого вимагав клясична механіка.Приймім тепер, що матеріяльна точка т порушаєть ся здовж оси X укладу сорядних S. Тоді в- хвилі І маємо :
dy n dz п 1

(It ' at at yj __v*

1) М. Abraham, Theorie der Elektrizität, П. 1905, p. 191, Ann. d. Phys. 1903 (10). p. 105.,W. Kaufmann, 1. c. ‘ 'H. A. Buchener, 1. c.E. Hupka, 1. c. .

а рівняння (58a) в тім часі виглядають:
qi — -Iі * mv „агХ
^-~dt \,,ІЛ di )~~dt уг±> ~yi=^“m* dr ’

d Ґ dy\ d*u^ = м\тхм)^тхЛР’ <M>
«. d / dz \ d-z^—Ц1\т'л11г) = т'л dr-'Зазиачуємо при тім, що уклпд -S відносить ся до звичайного тривимірного простору.Коли рівпапня (59) інтерпретувати хочемо зі стаповпска клясичної механіки, то бачимо, що сочшшик маси залежить від скорости V точки т зглядом укладу S і то в сей спосіб, що іншу вартість прибирає для ирискореня в напрямі руху, а іншу для прискорена в прямовім напрямі до напряму руху1). В першім случаю вартість того сочпиника називаєть ся „по- здовжпою масою“ :

mt = ти3 = Ми- = —:—™——
. І/О-Йв другім знов случаю називаєть ся „поперечною масою“:wit ти — М~ —■ 1/1-“’' .

F CSколи одиницею часу є секунда.



55. З погляду знов релятивістичної механіки обі маси матеріальної точки б величинами, які зростають зі зростом зглядпої скорости V точки т. Коли скорість точки зближаєть ся до скорости світла с, тоді, обі маси ростуть иеограїшчепо, а вартості! їх в тім случаю мало що ріжнять ся від себе. З тих розважувань слідує змов виспіє доказаний закон основи зглядности, що границею всяких можливих скоростий у світі 6 скорість світла.Заходить тепер питане, як представлябть ся у релятивістичній динаміці закон збережена маси і закон збережена едерґії1). — 3 рівнанпя (55) слідує, іцо приріст кінетичної енергії:
dE ~ md — mdn — dM;dr.а що :

... j m 

(IM = d --------- ТГҐГ7-

Li-Sотже : . Г1 J m dE — d —=^

,2Поділім дальше обі сторони рівиання (55) через с2, то дістанемо :
~~ (& dx -f- dy 4- dz) ;тодї :

dE^c'dM^&d (60)
а саме : якогоми несподіваний' вислїд, к і и етичні й о н е р ґ і ї приріст або д і з h а є маДістали убуток па теріяльна точка, б звязаппй з приростом або убутком поперечної („звичайної“) маси; сей приріст зг. !) A. Einstein, Ann. d. Phys. 1905, (18) p. 639; 1906, (20) p. GL°Noi^ströin, *Phvs. Ztschr. 10. 681, 1909; 11, 440, 1910;M; Abraliaui, Phys. Ztschr. 10, <37, 1909 ; 11, 527, 1910,M. Laue, Ann. d. Phys, (28) 436, 1909. ...



56 • ■ ■ Іубуток з огляду на чинник с2 є для всіх скоростей, які не лО- ; жуть йти в порівнапнє зі скоростію світла, дуже незначному ; величиною.Коли з’інтеґруємо взір (60) і розвинемо в ряд, ТО ДІСТіЦ нём о взір па енерґію кінетичну матеріялйної точки 'm: -і
' : • ' Ш о , 3 ; 1А,, .. ■ і= -f- ■— V“ ''о" Ж —х 4“............... :• 8 с1 . , .ж іПершого члена того ряду тс2, де. не виступає скорість мата- ріяльної точки г, не можна брати під розвагу, коли ходить 6 за' ■ ' лежкість''еперґії‘матеріальної’ точки від скорости; его не ба-' чимо також у взорі па енерґію у класичній механіці. ОдиаіІ - : як опісля побачимо) має він прінціпіяльне значіння у релятіь і вістичній механіці. Класична механіка узглядняє лише дру' , гнй член ’-- v2. Третий член —- ть-г в порівнянню • до другого. 'V :. ’ ‘о <■ ’•Vчисла є все дуже малий, оо є малим дробом в порівпаншо- С . !до 1; тому він не мати-ме великого впливу на вартість енергії,, отже можна єго пропустити. Се саме відносить ся і до прочих ; і слідуючих членів.Після основи зглядностп, на вступі сформульованої, закон збереженя енергії повинен задержати своє значіння не лише- у віднесепю до укладу сорядних 8, але також у віднесеню до ж кождого укладу сорядпих 8’, який з огляду на S порушаєть ся прямолінійно і рівномірно зі скоростію V. При переході з укладу . < 8 до укладу 8’ є міродатною, як знаємо, трансформація. Loren tz-a.З тих саме преміє в лучбі з основними рівняними елєк- ; тродинаміки Maxwell-a слідує: Тіло, яке порушаєть ся зі ско- ростію є, приймає у формі проміньовапя енерґію 7ґ0; крім того, без огляду на зміну скорости, єго енерґія дізпає приросту о вартості!: ... і

з огляду на движимпй уклад 8’. •В наслідок-сего отримаємо виражене на кінетичну епер- ґію тіла: ■ '■ 1 1



Тіло має отже таку саму енергію, яку мало би тїло о масі 
т + т/’• Можна отже сказати, що п р п п я т а т ї лом е н е р ґ і я- 
■Ец спричиняє приріст' безвладної маси тїла о безвладна маса тїла перестала мати значіиє безглядпо постійної величини, але она зміняєть. ся зі зміною енергії тїла.. З того вносимо, що маса і енергія є однрродними величинами. Безвладна маса якогось систему тїл може бути якраз мірою его- енергії. Закон збережепя маси систему тїл покриваєть ся отже- з законом збережена енергії; він відносить ся лише до спсте- мів, яких енергія, не зміняєть ся. Взагалї закон збережена маси є спеціальним случаем закона збережепя енергії, який став ся тим самим універсальною основою фізики.Напишім дальше взір на енергію у. формі:

__ тс2 -г- 74 . -
то бачимо, що часть енергії тс2 нічого іншого не представ-- лає як тілько енергію, яку тїло посідало ще перед тим, пїм приняло енергію Ео. Ся часть енергії не залежить від скорости' тїла; она є вартостію впутрішної енергії.З того маємо висновок, що кожда маса тїла, як здаєть ся, стоїть в звязи з істнованєм впутрішної енергіїу великій скількостй: 
те-. Однак та велика вартість впутрішної енергії не иовішп-а. нас дивувати, від коли ми пізнали радіоактивні тїла. Явища радіоактивності! відслонили нам великі засоби енергії, які криють ся у тайнах матерії. Тому можемо сміло твердити, іцо у всіх хемічпих атомах істпують великі засоби енергії.в. Два прнмірн. .1. Статика1). Маємо кутову підойму о рівних раменах^, які стоять до себе примово. Довжини тих рамен є х із і мають-9 М. Laue, Вег. d. I), phys. Ges. 13, 1911. . -Р. Epstein, Ann. d. Phys. 36, (4), 1911. ’ • 1 " ■ ■"



&8 /■згідний напрям з осями X і X прямокутного укладу соряднН^ 
В в спочинку (фіґ. 9), На кінцях рамен х і г находять ся матеріальні точки о масї в спочинку т; на них дїлають прямово до рамен дві, шотенівські сили фх і ф,.. В тім случаю цїлиц

уклад находить ся в рівновазі'. Інший уклад А” порушаєть cìj зглядом 8 зі скоростію v в напрямі відємної оси X. Заходите питане, чи в віднесемо до укладу А’ рівновага буде захована"?Річ не змінить ся, коли будемо уважати місто укладу А — уклад S’ як постійний, уклад знов А разом з підоймою як двіь жимий зі скоростію v у напрямі додатної оси А”. ‘¿іЯк умову рівноваги у віднесемо до укладу А-маємо:жф, —гфх = О. (61)З рівнаня (57) слїдує, то з огляду на (61) також і для сил Мінковского у відповідних напрямах мусить заходити' та сама умова рівноваги, отже : z ■ Д——0. (61а) ,.dСили 5’х, трансформують сй на &•, так само як сорядні .¿і 
x,,z на сорядні х', z’, тому рівпаппє (61а) трансформуєте ся на: Ух З’г — 0> . :послїдпе знов з огляду на (57) є рівноважне з умовою:ф„. - z' фх- -= о. ~Рівновага у віднесемо до укладу полягає на анальоґічних умовах як у віднесемо до укладу 8.■■ ’ 2. Динаміка1). Най матеріальна точка о масї в спочинку 

■т порушаєть ся . під дїланєм постійної нютепівської сили ф.*) A. Brill: 1. с.



5!)Як напрям руху оберім додатну вісь Лг укладу сорядних >?. 
Тоді: ірх = ту,

де у є постійною величиною. Коли послїдпі реляції узгляднено у взорах (58а) і з’інтеґруємо їх, то отримаємо:
сіхр 1 — Vа/Ту
dt-7===- = а,

dz|/ 1 — V-де a, b, t0 є постійні іптеґрованя. Поломим дальше /0 —0, тодї як інтеґрали тих рівнань дістанемо:
■sin hyp у {у — у0) == sin hyp у (.г - z0) =

\у(х~~х.^-Н\^Ш^уЧ\де:
, 1Г^-Л -Ь а*  + Ьг,а хо, Уо, zo е сорядні початкового положена точки т. Положім ще a — 6 = 0, Уо ==-го = 0, то рух відбуваєте ся у напрямі оси 

X; єго розвязка прийме вигляд: *(®~*ó  4-
у=0, г = 0.Приналежиа світова лїпїя па образовій илощи чотировимірпого простору є рівнобічна гіперболи, що єї довжина оси вшю-1 сить —.

VПредставмо собі тепер систем матеріяльшіх точок т = 1,, розділених здовж оси х тривимірного простору пр. ,т0 = 1, 2, З,...; на кожду з них дїлає сила, яка падає їм прискорена у, в чаеї ¿ —0 находять ся точки в спочинку; то їх світовими



<>о ... • . Я

лініями в рівнобічні гіперболі о осях — (фіґ. 10). Однак рух;’їх не буде відбувати ся так немов би они були ціпко з собою- злучені. Бо до сего було би пожадане, щоби в ніякім часі'і? якінебудь дві точки систему не мали ніякої зглядної скорости' '

в напрямі лінії, що їх лучить. Але - очивидно нема такої прямої, яка трафлялаб обі гіперболі в тім самім часі та була рівночасно рівнобіжна і спряжена до напряму прямої лучної; сею- прямою з тими вимогами може бути лише вісь х. З того слідує, що ніякі дві точки, систему на оси х не дають ся рівночасно трансформувати в стан спочинку, з виїмком стану длят ¿ = 0, коли всі точки оси ж б в стані спочинку. '



ПІ.Закінчення.
1. Відношення основи зглядности до етеру.Консеквентне переведене теорії зглядности вимагає після Einstein-a зірваня з гіпотезою етеру, як осередка, який проводить елєктррмаї'петш филї і забурепя. Колпб етер істпував, то посїдалнб ми якийсь • спосіб доказу его істпованя, пр. при помочи помірів скорости тїл зглядим того осередка. Основа зглядности перечить, як висіле ми бачили, МОЖЛИВОСТІ! подібного ПОМІру1 2). ■ ■ ' :а ' :

■'») À? Einstein, Vortrag auf Salzliurg. Naturfbrsch. Versant 1909.2) W. Ritz, Oeuvres complètes, Paris 1911. Art. XVIII. XX.

Етер, як провідник филь світляних, тепляшіх, електричних явищ і т. д. є злишиий; випадає хиба знов вернути до давкої емісийної теорії Newton-a і до „actio in distane“. Після теорії' зглядности спорість такого дїлапя не можерозходитп ся з безконечно великою скоростію, лише зі скоростію світла с. З того погляду построй) W. Ritz8) теорію світла, подібну до емісийної ■ теорії Newton-a, однак передвчасна смерть перервала ему розпочате ДІЛО. ■■ "■Мусимо отже пргіняти, що електромаґпетна енерґія істну'є і розходить ся в просторі у формі утворів з собою безпосв- редно не звязашіх, подібних під тим зглядом до частинок матерії. Подаємо однак сей вислїд науки з застереженєм, бо много є учених, які працюють навіть над теорією зглядности, але'по- висшого погляду па етер . не приймають;. Тут передусім- зазначити треба славне імя li. A. I.orciitz-a.- ■ . , •



62' Однак вже вчаснїйше I. I. Thomson, висказав па основі деяких досвідів думку, що елєктромаґиетна филя не є тягла, але посідає структуровий вигляд. Також М. Planck в своїй теорії проміньовапя був приневолений впровадити гіпотезу елементів — квантів енерґії.Будучність вияснить всі' нові з’ображеня, які разом з теорією зглядпости, в части незалежно від неї, увійшли до науки.
2. Критичні уваги.Годї заперечити, що спекуляції модерної фізики вказують на безглядну смілість, з якою лучить ся докладна льоґічна конструкція. Дають они нове СВІДОЦТВО СИЛИ І СВІЖОСТІ! людської думки. Але рівночасно трівожпть нас єї руйнуюча діяльність.. Серед так много руїн щож остає постійного запитав М. Poincaré.. .В самій річи змодпфіковано до дна інтуіції простору і часу, відкинено основу збережена маси і висновки її, заквестіопо- вано істнованє етеру; се мабуть вистарчить, щоби поставити у сумнів наукові закони. Може видавати ся, що теоретична, праця в строгій науці є будованєм палат на леді, що наукові еистемати не мають в дійсності! трівкпх основ; то, .що яшії з накладом праці збудувала людська думка, завтра буде збурене. - 'Однак сей песимізм повинен бути в значній мірі зредукований. — Перш усього нема зовсім бесіди про беззглядне відтінене основ, якими до тепер кермувала ся наука. Закон збережена маси і закони кляспчної механіки можуть бути примі- нені’у всіх случаях, в яких оставалп они в згодї з досвідом.они в певних умовах правдиві, але пе мають загального зна- чіня. В сучасній фізиці дійшли ми до таких і'руп явищ, які не дають ся уняти в дотеперішні форми. Для' їх зрозуміня тво

римо ширші понятя; не значить се, що старі закони гинуть;_противно — остають, але як случаї, що відповідають означеним умовам загальнїйших законів.бсьмо свідками як з великим розмахом розширюєть ся наукова думка, а не — як банкрутують єї провідні кличі. З резиґнацією мусимо ожидати, що й нові закони також не вистарчать у будучности, але значить се лише, іцо не дійшли ми щ*  
до абсолюту.



63Мимо того, маємо почуте, що основа огляд пости через уза- лежненє простору і часу, величини маси і взорів механіки від руху укладу сорядних відобрала строгій думці оперте о дійсність. Все, як видавати ся може, прибирає інший вигляд, коли улягає зміні стан спочинку або' руху тіл в окруженю зглядом глядача. Тимчасом підложем змінності! мусить бути щось трівалого; людське пізнане повинно все заспокоїти се вимагане. Застановім ся отже, що є незмінне в світі явищ з точки зріня основи зглядности.Бачили ми вже, що виказуючи зглядиість простору і часут. основа зглядности називає долучене їх „світом чотировимір- ним“ і приписуеть ему безуслівне істновапє. Беззглядпою постійною є скорість. світла або взагалі’ спорість елєктромаґпетиих филь. Опісля основні рівняння електромаї'нетного поля Мах- м'еіі-а у формі, яку надав їм 1-І. А. Ьогспіи в електроновій теорії, зберігають свій вигляд, коли виконаємо трансформацію обрядних (14). Виражають єни отже незмінні звязи між явищами природи. Основа збережена енерґії остав також иенарушена в теорії зглядности. На копець основу збережена маси, яка представляла для людського ума незнпщимість матерії, заступає основа збережепя елєктричности. Елементарний наряд електрону або йону, який обираємо за одиницю, не гине і не творить ся, є він пезмінппком матерії. Нинішня наука предвп- джуеть, що матерія не є нїчо інше, як збір ріжнпх укладів,, збудованих з атомів елєктричности.З тих поданих пезміпшіків виходить на яву якраз напрям еволюції сучасної фізики. 6 се новий погляд на світ фізико- хемічних явищ, званий елєктромаґнетнпм; є се стремлїннє до відбудови матеріяльного світа при помочи понять з наук елєк- тричности.У Львові, дня 1. мая 1У19.



. .. Resuiue.
Relativitätstheorie von Wolodymyr Kucer.Die Entwickelung der elektrodynamischen und optischen Probleme für bewegte Körper 'bilden die experimentellen Grundlagen für das Relativitätsprinzip. Die Theorie dieser Probleme zeigt, wie das Relativitätsprinzip als Produkt der natürlichen Entwickelung wissenschaftlicher Anschauungen entstand. — Ausgehend von der Forderung, daß bei verschiedenen fasch' bewegten Medien Kugelwellen wieder Kugelwellen bleiben, gleichviel welcher Art die Erregungsquelle ist, wird das System der Lorentz Einstein- Sehen Transformationsformeln — auch in der von-Minkowski verlangten allgemeinen Gestalt — aufgestellt und erörtert. Man bekommt also die dem Relativitätsprinzip entsprechende Fassung der Bewegungsgleichungen des materiellen Punktes und einige für den Begriff der Masse und des Prinzip's der Erhaltung der Masse und Energie sich ergebende. Folgerungen. Kritische Betrachtungen über spezielle Relativitätstheorie schlössen den ersten Teil der Abhandlung.


