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Straipsnyje nagrinėjamas vadinamasis Bello greitėjančių raketų paradoksas. Pasiūlyti 
nereliatyvistiniai Bello efekto modeliai, kuriuose, kaip ir specialiojoje reliatyvumo teorijoje, 
tarpusavio nuotolis tarp viena paskui kitą skriejančių reketų didėja, kai jų greitėjimas yra 
užprogramuotas vienodai. Parodyta, kad tarpusavio nuotolio didėjimą lemia programų pradžios 
momentų raketose Einšteino vienalaikiškumas. Taip pat, parodyta, kad reliatyvusis Einšteino 
vienalaikiškumas neužtikrina raketų tarpusavio atstumo grįžtamumo, jeigu raketos į pradinę 
padėtį yra grąžinamos kartu. Grįžtamumas pasiekiamas tik tada, kai yra įvedama išskirtoji 
(nebūtinai absoliutinė!) atskaitos sistema ir vieningas laikas visose inercinėse atskaitos 
sistemose. 

 
Siūlo trūkis ir reliatyvistinio “Bello paradokso” esmė 

 
Toliau aptarsime uždavinį, kuris įprastai vadinamas reliatyvistiniu Bello 

paradoksu (angl. Bell’s spaceship paradox) arba greitėjančių raketų paradoksu. 
Tam tikroje inercinėje atskaitos sistemoje K nagrinėjamos dvi ramybės būsenos 

raketos su visiškai vienodais varikliais. Vienos raketos uodega, panaudojant ploną, 
netamprų, lengvai nutrūkstantį, įtemptą siūlą, yra sujungta su kitos raketos viršūne. Tam 
tikru laiko momentu t=0 raketose pagal vienodą programą vienodais laiko momentais 
įjungiami varikliai ir raketos pradeda greitėti, judėdamos viena paskui kitą tiesia linija, 
kuri yra lygiagreti jas jungiančiam siūlui. Jei erdvė yra vienalytė, kiekvienu laiko 
momentu t raketos, judėdamos su vienodu pagreičiu g(t) ir vienodu greičiu v(t), erdvėje 
juda tiesia linija griežtai sinchroniškai ir sistemoje K tarpusavio atstumas tarp jų išlieka 
nepakitęs, nes jų judėjimas yra sinchroniškas. Kyla klausimas, kas atsitiks siūlui, jeigu 
greitėjimas tęsis kiek norima ilgai. 

Belas pateikė sprendimą, rodantį, kad siūlas nutrūks ir šis reiškinys dažnai 
vertinamas kaip paradoksalus efektas. Bello sprendinį kritikavo ne vienas fizikas ir, kaip 
pranešama Vikipedijoje, jį net siūlė nagrinėti neeiliniame teorinio CERN skyriaus 
posėdyje. Rezultate joks siūlo nutrūkimo paradoksas neegzistuoja, ir CERN vykusi 
diskusija dar kartą parodo, kad net aukšto rango fizikų tarpe nėra supratimo apie 
elementarius specialiosios reliatyvumo teorijos efektus. Tik toks nesupratimas gali 
paaiškinti tai, kodėl “American Journal of Physics” žurnale pasirodė visa serija diskusinių 
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publikacijų [1-5] apie “Bello paradoksą”. Aptarinėjant efektus, susijusius su Lorenco 
susitraukimu, nesusipratimų šaltinis yra tai, kad šio susitraukimo charakteris traktuojamas 
kaip absoliučiai kinematinis [6]. Pakankamai išsamų siūlo, jungiančio sinchroniškai 
greitėjančias raketas, nutrūkimo efekto paaiškinimą savo knygoje “Dvynių paradoksas 
reliatyvumo teorijoje” pateikė tarybinis fizikas Skobelcinas. Knyga buvo parašyta 1959 
metais, o išleista 1966 metais [7]. 

Specialioji reliatyvumo teorija “Bello paradoksą” aiškina paprastai. 
Lorenco susitraukimo formulė tarpusavyje sieja objekto, judančio greičiu v, 

išilginį ilgį L ir to paties objekto savąjį ilgį L0: 2
0 )(1 cvLL  , kur c yra šviesos 

greitis. Lorenco formulė rodo, kad savasis objekto ilgis yra visuomet didesnis už judančio 
objekto ilgį. 

Taip yra visada! Jeigu po objekto greitėjimo jo savasis ilgis išlieka nepakitęs, tada 
po greitėjimo judančio objekto ilgis sumažėja. Jeigu greitėjimo proceso metu ir po 
objekto greitėjimo priverstinai yra išlaikomas judančio objekto ilgio pastovumas, tada jo 
savasis ilgis padidėja. 

Toliau laikysime, kad objekto greičiui padidėjus iki v, greitėjimas sustoja, ir 
objektas tampa inerciniu. Patogumo dėlei tarkime, kad greitis v yra toks, kad išraiška 

2)(1 cv  yra lygi ½. Įsivaizduokime, kad turime elastingą strypą, kurio savasis ilgis 

lygus L0. Jeigu strypas bus atsargiai tempiamas už vieno iš galų ir pastoviai greitinamas 
išilgine kryptimi iki greičio v, tuo pat metu išlaikant jo savąjį ilgį L0, tai pasiekus greitį v, 
judantis strypas bus 2 kartus trumpesnis, t. y., jo ilgis L taps lygus ½L0. 

Jeigu sistemoje K elastingą strypą įgreitintume iki greičio v, išlaikydami jo galus 
pastoviu atstumu vienas nuo kito (sinchroniškai juos greitindami) ir neleisdami strypui 
susitraukti, tada sistemoje K judančio greičiu v strypo ilgis L išlieka pastovus ir skaitiškai 
lygus dydžiui L0. Savasis strypo ilgis L’0, t. y. strypo ilgis inercinėje sistemoje K’, kurioje 
jis yra ramybės būsenos, kai greitėjimas yra pasibaigęs, tampa lygus 2L, t. y. pradeda 
galioti lygybė L’0=2L0, tačiau L=L0 , todėl L'0=2L0. Tokiu būdu elastingas strypas, kurio 
savasis ilgis iki greitėjimo buvo L0, po to, kai greitėjimas sustos, pailgės du kartus iki 
savojo ilgio L’0. Aišku, jei strypas yra neelastingas, o trapus, ir nutrūksta esant 
mažiausiam įtempimui, tai jis nutrūks ir tai mūsų atveju įvyks anksčiau nei strypas 
pasieks greitį v.  

Strypo nutrūkimo priežastis yra dvejopa. 
Atskaitos sistemoje K strypas nutrūksta dėl Lorenco susitraukimo, kuriam 

priešinasi sinchroniškas strypo galų judėjimas. Stebėtojams gretimose inercinėse 
atskaitos sistemose arba greitėjančioje atskaitos sistemoje, susijusioje su strypu, atrodo, 
kad nutrūkimas įvyksta dėl strypo įtempimo. 

Dviejų raketų atveju atskaitos sistemoje K atstumas L tarp raketų, kai jos šioje 
sistemoje juda sinchroniškai greitėdamos, skaitiškai išlieka lygus tarpusavio atstumui L0, 
kuris skyrė raketas jų starto momentu. Tuo pačiu atstumas tarp greitėjančių raketų, kurį 
fiksuoja raketose esantys stebėtojai, didėja, t. y. stebėtojų požiūriu raketos tolsta viena 
nuo kitos. Kai varikliai išjungiami, tarpusavio atstumas L’0 tarp raketų inercinėje 
atskaitos sistemoje K’, kurioje raketos yra ramybės būsenos, tampa lygus 2L, arba, kas 
yra tas pats, lygus 2L0 – juk esant sinchroniškam judėjimo greičiui ir išlaikant atstumą 
tarp raketų, atskaitos sistemoje K atstumas L joje išlieka lygus atstumui L0. Aišku, jei 
raketos yra surištos plonu, galinčiu nutrūkti siūlu, tai šis siūlas nutrūks. 
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Siūlas tarp raketų Bello uždavinyje naudojamas iliustravimo ir intrigos tikslais. 
Nieko neįprasto čia nebūtų, jeigu siūlas nutrūktų, kai raketos savojoje atskaitos sistemoje 
viena nuo kitos tolsta. Bello paradokso esmė yra ne siūlo nutrūkimas, o tarpusavio 
atstumo tarp raketų didėjimas, kuris jį ir nutraukia. Koks yra tarpusavio atstumo tarp 
raketų, kai jos greitėja, didėjimo mechanizmas? Būtent ties šiuo klausimu, o ne ties siūlo 
nutrūkimu, toliau sutelksime dėmesį. 

 
Tarpusavio atstumo tarp raketų grįžtamumo sąlygos, kai jos grąžinamos į pradinę 

būseną 
 
Prieš ieškodami atsakymo apie tarpusavio atstumo tarp raketų didėjimo 

mechanizmą, kai jos greitėja pagal vienodas programas, panagrinėsime šiek tiek išplėstą 
dviejų etapų tariamą Bello eksperimento modifikaciją. Šioje modifikacijoje iš tikrųjų 
galima įžvelgti raketų elgesio paradoksalumą. 

Įsivaizduokime, kad atliekant tariamą eksperimentą pirmajame etape viena nuo 
kitos nutolusios raketos, kurios atskaitos sistemoje K’ yra ramybės būsenos, po varkilių 
išjungimo apsigręžia 180° ir po to yra atliekamas lygiai toks pats eksperimentas su raketų 
greitėjimu ir su lygiai tokiomis pačiomis pradinėmis sąlygomis. Tuo tikslu, praėjus tam 
tikram laiko tarpui, kai raketos buvo apgręžtos, varikliai paleidžiami pagal tokią pačią 
programą, kuri buvo naudojama pirmajame etape, ir antrame eksperimento etape 
atskaitos sistemoje K’ raketos yra įgreitinamos iki greičio v (tai reikštų, kad jų greitis 
atskaitos sistemoje K sumažėja iki nulio). Tai, kad kiekviena iš raketų pradinėje atskaitos 
sistemoje K sugrįš į ramybės būseną, yra akivaizdu. Norint tuo įsitikinti, pakanka 
inercinėje atskaitos sistemoje K atskirai išnagrinėti kiekvienos raketos greitėjimą 
(įsibėgėjimą) tiesia kryptimi, o tada išnagrinėti jų lėtėjimą (lygiai tokį patį greitėjimą, 
tačiau priešinga kryptimi). Iškyla klausimas: koks bus tarpusavio atstumas tarp raketų, 
kai jos atskaitos sistemoje K sustos? 

Norint atsakyti į šį klausimą, grįžkime į pirmąjį raketų greitėjimo etapą pradinėje 
atskaitos sistemoje K (tiesia kryptimi). Pastebėkime, kad sustojus abiejų raketų 
varikliams, raketose esantys laikrodžiai atskaitos sistemoje K’ rodys nevienodą laiką [7]. 
Tam, kad būtų įgyvendintos prieš tai minėtos pradinės sąlygos ir eksperimentas priešinga 
kryptimi būtų pakartotas “teisingai”, vienu metu paleidžiant variklius, laikrodžius reikia 
sinchronizuoti, t. y. Einšteino principu iš naujo juos sinchronizuoti, išpildant šviesos 
greičio skirtingomis kryptimis lygybės sąlygą. Bello eksperimente buvo sinchronizuojami 
ne laikrodžiai, o variklių paleidimo momentai, ir tam buvo naudojamas šviesos signalas, 
sukurtas vienodai nutolusiame taške nuo ramybės būsenos raketų; tačiau tai nekeičia 
klausimo esmės – toks paleidimas yra ekvivalentiškas paleidimui pagal laikrodžius, kurie 
yra sinchronizuoti Einšteino principu. 

Atliekant antrąjį eksperimento etapą, kai atskaitos sistemoje K raketos yra 
grąžinamos į ramybės būseną, tarpusavio atstumas tarp raketų nesutrumpės iki pradinio 
savojo atstumo L0, o vėl du kartus padidės ir atskaitos sistemoje K bus lygus L1=2L' arba 
L1=2L'0. Tai suprantama – juk inercinės sistemos K ir K’ yra lygiavertės ir greitėjimo 
rezultatai jose privalo būti vienodi. Įvertinant tai, kad L'0=2L0, tarpusavio atstumas L1 tarp 
raketų taps lygus 4L0, t. y. keturis kartus didesnis nei pradinis savasis atstumas L0. 

O kas atsitiks, jeigu laikrodžių nesinchronizuosime? 
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Jeigu laikrodžių iš naujo nesinchronizuosime ir variklius paleisime, esant kitoms 
pradinėms sąlygoms, t. y. atskaitos sistemoje K’ naudodami “neteisingai” rodančius, 
nesinchronizuotus laikrodžius, tuomet atskaitos sistemoje K raketos, sugrąžintos į pradinę 
būseną, atsidurs viena nuo kitos pradiniu atstumu L0. Tuo galima įsitikinti, analizuojant 
raketų poros greitėjimą, jų sustabdymą ir lėtėjimą atskaitos sistemoje K. Šioje atskaitos 
sistemoje visi raketų, kuriose laikrodžių sinchronizacijos nebuvo, veiksmai bus 
sinchroniški, o atstumas L tarp raketų abiejuose eksperimento etapuose bus pastovus. 
Tarpusavio atstumas tarp raketų, kuris didėjo pirmajame etape, antrajame etape sumažės 
du kartus (sumažės nuo L'0 iki L0). 

Aptartą eksperimentą galima padaryti sudėtingesniu, jeigu pareikalausime, kad 
raketos būtų sugrąžintos ne įprastai į pradinę būseną pradinėje atskaitos sistemoje K, o į 
tuos sistemos K taškus, iš kurių raketos buvo paleistos eksperimento pradžioje. 

Kaip šiuo atveju elgsis kiekviena iš raketų yra aišku. 
Jeigu vieną iš raketų – raketą A, iš atskaitos sistemos K taško a šioje sistemoje 

įgreitintume iki greičio v, ir, šiek tiek palaukę po variklio sustabdymo, apsuktume raketą 
180° ir vėl, paleidę variklį, sulėtintume šioje atskaitos sistemoje iki nulinio greičio, 
tuomet atskaitos sistemoje K raketa grįš į pradinę ramybės būseną, tačiau atsidurs taške c, 
kuris bus nutolęs nuo taško a. O jeigu su raketa atliktume tokius pačius veiksmus, kurie 
su ja buvo atlikti, perkeliant ją iš taško a į tašką c, ir taikytume lygiai tą pačią greitėjimo 
programą, tik priešinga kryptimi, tuomet, nekreipiant dėmesio į degalų suvartojimą, 
raketa iš taško c grįš į tašką a. Suprantama, kad taip įvyks tik tada, kai raketų laikrodžiai, 
pagal kuriuos buvo vykdoma judėjimo pirmyn ir atgal programa, nebuvo kažkuriuo 
momentu laisvai pakoreguoti. Jeigu sistemoje K raketai judant iš inercijos laikrodžio 
parodymai būtų pakeisti, tuomet įvairiuose inercinio judėjimo etapuose pasikeistų 
skrydžio trukmė ir raketa nebegrįžtų į tašką a, o atsidurtų kitame – d taške. 

Lygiai taip pat elgtųsi ir raketa B ir, jeigu jos skrydis būtų nepriklausomas nuo 
raketos A skrydžio, tai išskridusi iš taško b ir atlikusi greitėjimų, stabdymų ir inercinio 
judėjimo programą, nekeičiant laikrodžio parodymų, ji grįžtų į tašką b. Tokiu būdu abi 
raketos, jeigu kiekviena iš jų būtų nepriklausoma nuo kitos ir stebėtojai nesikištų į jų 
laikrodžių darbą, grįžtų į pradinius taškus. Tačiau abi raketos, jeigu jų varikliai buvo 
paleisti sinchroniškai inercinėse sistemose, kuriose jos tam tikrą laiką buvo ramybės 
būsenos, nebegrįš į pradinius taškus, nes norint sinchronizuoti laikrodžius, reikia 
sutrikdyti jų savaiminę eigą. Geriausiu atveju viena iš raketų, pavyzdžiui, raketa B, gali 
grįžti į pradinį tašką b, tačiau kita atsidurs ne a, o d taške, kuris yra nutolęs nuo taško b. 
Nesunku suprasti, kad nekeičiant raketoje B laikrodžio parodymų, o kiekvienoje 
inercinėje sistemoje, kurioje raketos yra ramybės būsenos, laikrodžių sinchroniškumą 
užtikrinti koreguojant raketos A laikrodį, tada būtent raketa B grįš į tašką b, o raketa A 
negrįš į tašką a, bet atsidurs taške d. Jeigu laikrodžių sinchronizacijos visai neatlikinėti, 
tai abi raketos grįš į savo pradinius taškus ir atsidurs viena nuo kitos pradiniu atstumu. 

Taigi susidaro gana keista situacija: kai eksperimento metu taikoma “teisinga” 
sinchronizacija, raketos negrįžta į pradinę poziciją, o kai variklių paleidimo momentai yra 
“neteisingai” sinchronizuoti, jos sugrįžta į pradinę poziciją. Taikant “teisingą” 
daugiaetapio eksperimento vykdymą ir daugkartinius abiejų raketų greitėjimus tiesiogine 
ir atbuline kryptimi, tarpusavio atstumas tarp raketų nuolatos didėja. Čia “teisingu” 
eksperimentu mes vadiname tokį eksperimentą, kuriame reikalingi mūsų subjektyvūs 
apmąstymai ir priverstinis laikrodžių parodymų keitimas, o “neteisingu” vadiname 
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eksperimentą, kuris vyksta be jokių mūsų dirbtinių laikrodžių parodymų manipuliacijų. 
Tokiu būdu pagrindinė tarpusavio atstumo tarp raketų grįžtamumo sąlyga, kai jos grįžta į 
pradinę ramybės būseną pradinėje atskaitos sistemoje K, yra nesikišimas į laikrodžių eigą 
eksperimento metu. 

Kodėl taikant “teisingą” laikrodžių sinchronizavimą raketos ima tolti viena nuo 
kitos? Kokia yra nutolimo priežastis? Pamėginkime į šiuos klausimus atsakyti įvairiais 
požiūriais, apžvelgiant Bello efektą neeterinės specialiosios reliatyvumo teorijos, eterinės 
Lorenco teorijos ir pagalbinių modelių, sukuriančių šį efektą, fone. Eterinę Lorenco 
teoriją mes pasitelksime visų pirma todėl, kad procesus, kurie vyksta greitėjant dviem 
raketoms, jos fone yra patogu nagrinėti, antra, todėl, kad fizikų dėmesį patraukė pasaulinė 
terpė, dėl kurios egzistavimo vėl iškilo klausimas, kai buvo atrastas Higso bozonas ir 
fizikos arenoje pasirodė Higso laukas – kaip tam tikras pasaulinės terpės tipas. 

 
Reliatyvistinė Bello uždavinio sprendimo koncepcija ir jos modifikacijos 

 
Taigi specialiosios reliatyvumo teorijos taikymas yra aiškus. Šioje teorijoje, kaip 

taisyklė, klausimas “Kodėl?” yra nekorektiškas. Joje viskas vyksta tam tikru būdu, todėl, 
kad vyksta būtent taip. Į klausimą, kodėl savojoje atskaitos sistemoje raketos, po jų 
greitėjimo pagal vienodas programas iki didelio greičio, atitolsta viena nuo kitos, nėra 
išsamaus atsakymo, išskyrus nuorodas į Lorenco formulę ir į laikrodžių 
nesinchroniškumą greitėjimo metu. Atrodytų, kad raketų tarpusavio nutolimą galima 
paaiškinti metrine priežastimi, kurios esmė yra tokia, kad atskaitos sistemoje K raketos ir 
jose esančios metrinės liniuotės, įgreitintos iki greičio v, sutrumpėja. Šis sutrumpėjimas, 
kai tarp raketų yra išlaikomas atstumas L, turi padidinti santykį tarp atstumo L ir raketų 
korpusų ilgio arba sutrumpėjusių metrinių liniuočių. Aišku, kad raketų korpusų ir jų 
turinio, įskaitant liniuotes, sutrumpėjimas, kai atstumas tarp raketų išlieka nepakitęs, turi 
pasireikšti kaip skaitinės atstumo vertės didėjimas. Iš tikrųjų, taip ir atsitinka atskaitos 
sistemoje K. Tačiau šio paaiškinimo taikymas atskaitos sistemoje K’ specialiojoje 
reliatyvumo teorijoje yra netinkamas, nes kiekvienai atskaitos sistemai yra būtina 
ramybės būsena, ir skirtingų atskaitos sistemų stebėtojai nejaučia savojo judėjimo bei 
nesutinka su faktu, kad jie sutrumpėjo atskaitos sistemoje, kurios atžvilgiu jie patys juda. 
Juk, jeigu tartume, kad savoji atskaitos sistema, pavyzdžiui, K’, juda, tada reikia teigti, 
kad savojoje atskaitos sistemoje yra įmanomas laikrodžių sinchronizavimas, todėl kad 
signalo sklidimo trukmė tarp fiksuotų šios sistemos erdvės taškų pagal jos judėjimo 
kryptį ir prieš ją yra nevienoda. 

Modifikuotame dviejų etapų Bello uždavinyje tarpusavio atstumo tarp raketų 
didėjimas, kuris, taikant variklių paleidimo momentų Einšteino sinchronizaciją, įvyksta ir 
pirmame, ir antrame etape, yra paaiškinamas visų atskaitos sistemų lygiavertiškumu, 
erdvės izotropiškumu ir greitėjimo bei lėtėjimo prasmių reliatyvumu. Paskutinioji sąlyga 
suvienodina pirmojo ir antrojo etapo modifikuotojo Bello eksperimento rezultatus. 

 
Bello uždavinio sprendimai eterinės koncepcijos fone 

 
Iš pirmo žvilgsnio eterinė Lorenco teorija nėra suderinama su Bello uždavinio 

sprendimu, kurį suformulavo Belas ir Skobelcinas, nes ramybės būsenos eteryje ir 
atskaitos sistemoje, kuri juda jo atžvilgiu, raketų pora turėtų elgtis skirtingai. Tačiau, iš 
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tikrųjų, Lorenco teorija ne tik leidžia tariamai sumodeliuoti dviejų raketų elgesį pagal 
scenarijų, aprašytą Skobbelcino [7] neeterinės Einšteino teorijos fone, bet taip pat leidžia 
paaiškinti tokio elgesio priežastį eterinės koncepcijos požiūriu. 

Tarkime, kad aukščiau aptartoji pradinė atskaitos sistema K nejudančio eterio 
atžvilgiu yra ramybės būsenos. Tam tikru laiko momentu raketose (vienu metu) 
paleidžiami varikliai ir raketos eteryje pradeda greitėti. Vienalaikiškumą galima užtikrinti 
naudojant Einšteino būdu sinchronizuotus laikrodžius arba pasiunčiant į raketas šviesos 
signalą iš taško, vienodai nutolusio nuo raketų. Kadangi šviesos greitis eteryje yra 
vienodas visomis kryptimis, tai išsiųstas šviesos signalas vienu metu pasiekia abi raketas, 
esančias ramybės būsenos eteryje. 

Kai abi raketos didina greitį, judėdamos pagal vienodas programas, stebėtojai 
raketose pagal Lorenco susitraukimo formulę, kuri taikytina ir judant eteriu, turi 
užfiksuoti raketų nutolimą viena nuo kitos. Kokia šio nutolimo priežastis? Juk eteryje 
atstumas tarp raketų išlieka pastovus, nes jos juda sinchroniškai. 

Lorenco pasaulio supratimo požiūriu atstumo didėjimas, kurį tarp raketų fiksuoja 
jose esantys stebėtojai, lengvai paaiškinamas realiu raketų ir jų turinio, judančių eteryje, 
susitraukimu. 

Kadangi eteryje judančios raketos ir viskas, kas jose yra, judėjimo kryptimi realiai 
sutrumpėja, tai atstumas tarp judančių raketų, išmatuotas metrinėmis liniuotėmis, 
esančiomis raketose, yra suprantamas kaip padidėjęs (nes liniuotės sutrumpėja). Jeigu, 
pavyzdžiui, 10 metrų ilgio raketos, tarp kurių eteryje yra 1 km, t. y. 100 raketos korpuso 
ilgių, sinchroniškai įsibėgėjo ir pasiekė tokį greitį v, kad jos sutrumpėjo du kartus, tai 
eteryje nepasikeitęs atstumas tarp raketų tapo lygus dviem šimtam korpuso ilgių. 
Raketose esantys stebėtojai šį, jiems nepastebimą, realų raketų sutrumpėjimą (ir visko, 
kas jose yra) jaučia kaip pastebimą tariamą atstumo tarp raketų padidėjimą du kartus – iki 
dviejų kilometrų. 

O kas įvyks, jeigu tolygiai eteryje judančios raketos po variklių išjungimo 
apsisuks 180° ir po kurio laiko vienu metu (pagal vieningą eterio laiką) paleis variklius, 
nukreiptus prieš raketų judėjimą ir pradės sinchroniškai lėtėti, kol sustos eteryje? 

Jeigu laikome, kad eterio laikas yra vieningas ir absoliutus, tuomet realus 
vienalaikiškumas yra absoliutus ir raketose laikrodžių sinchronizacija nereikalinga. 
Aišku, kad stabdymo metu ir mažėjant greičiui eterio atžvilgiu, raketų ir liniuočių ilgiai 
pradės didėti ir eterio atžvilgiu pasiekusios ramybės būseną, raketos įgaus pradinį ilgį. 
Stebėtojų fiksuojamas atstumas tarp raketų sumažės iki pradinio. Taip atsitiks todėl, kad 
realus raketų korpusų ir liniuočių ilgis padidės iki pradinio ilgio. 

O kas bus su pakartotiniu atstumo tarp raketų didėjimu, kuris pastebimas 
specialiojoje reliatyvumo teorijoje, kai raketos grįžta į pradinę atskaitos sistemą? Ar 
galima jį pastebėti eteryje? 

Galima. 
Nereikia pamiršti, kad eterinėje Lorenco koncepcijoje be absoliutinio realiojo 

laiko yra tariamas vietinis laikas. Šis tariamas vietinis laikas užtikrina dirbtinę lygybę 
tarp šviesos greičio priešingomis kryptimis. 

Tarkime, kad raketose esantys stebėtojai atsisako naudoti vieningą eterinį 
vienalaikiškumą ir Einšteino metodu sinchronizuoja laikrodžius arba, kas yra tas pat, 
sinchronizuoja variklių paleidimą šviesos signalu, išsiųstu iš vienodai nuo kosminių 
raketų nutolusio taško. 
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Šiuo atveju įvyks štai kas. 
Vienalaikis variklių paleidimas vietiniu laiku tampa nevienalaikiu absoliučiame 

eterio laike. Judėjimo kryptimi paskui (galinei) skriejančiai raketai, tebūnie tai raketa B, 
variklis realiame eteriniame laike yra paleidžiamas anksčiau ir raketos stabdymas 
prasideda anksčiau. Taip yra todėl, kad eteryje sklindantis šviesos signalas pasiekia 
galinę raketą B, kuri eteryje juda prieš sklindantį signalą, anksčiau nei raketą A, kuri 
skrieja nuo jo. Eterio laiku priešakinė raketa A stabdymą pradeda vėliau. Kadangi raketų 
varikliai buvo paleisti skirtingais laiko momentais, galinės raketos greitis eteryje 
kiekvienu eterinio laiko momentu bus mažesnis už priešakinės raketos greitį. Toks 
greičių skirtumas sukelia galinės raketos atsilikimą ir realų atstumo tarp lėtejančių eteryje 
raketų padidėjimą. Nesunku parodyti (žr. priedą), kad sustabdžius variklius, raketos 
eteryje grįžta į ramybės būseną ir tampa nutolusios viena nuo kitos per realų atstumą L1, 
kuris keturis kartus ilgesnis už realų atstumą L, skyrusį raketas pirmajame eksperimento 
etape. Stabdymo eteryje metu raketų, ir visko kas jose yra, ilgiai padidėja. Atrodytu, kad 
stebėtojams tai turėtų sukelti tariamą atstumo tarp raketų sutrumpėjimą. Iš tikrųjų, 
tuomet, kai eteryje raketos grįžta į ramybės būseną, šis tariamas atstumas tarp raketų, 
jeigu realus atstumas tarp jų išliktų pastovus, sutrumpėtų du kartus. Tačiau iki šio 
momento raketos atitolsta ir realus atstumas tarp jų padidėja keturis kartus, t. y. realus 
keturių kartų atstumo tarp raketų padidėjimas tampa du kartus didesnis už tariamą dviejų 
kartų atstumo tarp raketų sutrumpėjimą. Todėl raketų stebėtojai, kai jos grįžta į ramybės 
būseną eteryje, antrame eksperimento etape stebi ne atstumo tarp raketų sutrumpėjimą, o 
šio atstumo padidėjimą du kartus. Pagrindinė išvada, išplaukianti iš eterinės greitėjančių 
raketų elgesio koncepcijos, yra ta, kad ramybės būsenos eteryje ir atskaitos sistemoje, 
kuri juda eteryje, taikant Einšteino vienalaikiškumą, stebėtojai fiksuoja vienodus dviejų 
raketų greitėjimo rezultatus. 

 
Apskritiminis Bello efekto modelis 

 
Įdomų Bello efekto variantą galima pademonstruoti apskritiminiame modelyje, 

kurį galima laikyti nereliatyvistiniu, nes jame nėra visiško sukamojo ir inercinio judėjimo 
vienareikšmiškumo. Išnagrinėsime dvi vienodas ramybės būsenos raketas inercinėje 
atskaitos sistemoje K, esančias ant didelio diametro apskritimo. Atstumas tarp raketų L0 
yra daug kartų mažesnis už apskritimo diametrą ir apytiksliai lygus apskritimo lanko 
ilgiui, jungiančiam raketas. Kiekvienos raketos ilgis lygus l0. Tegu apskritimo centre yra 
šviesos signalo šaltinis. Tam tikru laiko momentu šaltinis išspinduliuoja šviesos impulsą, 
kuris pasiekia raketas ir paleidžia tam tikram laiko tarpui jų variklius. Jeigu variklių 
darbo programos yra vienodos, tuomet raketos sinchroniškai greitėja išilgai apskritimo 
lanko ir bet kuriuo laiko momentu turi tokį patį kampinį pagreitį ε(t) bei kampinį greitį 
ω(t) ir inercinėje sistemoje K, kuri nejudamai susijusi su apskritimu, išlieka nutolusios 
viena nuo kitos per vienodą atstumą L= L0. Įsivaizduokime, kad sustabdžius variklius 
linijinis judančių apskritimu raketų greitis v yra toks, kad judančių raketų korpusų ilgis l 
dėl Lorenco sutrumpėjimo tampa du kartus trumpesnis už jų pradinį ramybės būsenos ilgį 
l0. Kadangi l = ½l0, o atstumas L išlieka pastovus ir lygus L0, tai santykis L/l tampa lygus 
2L0/l0. Raketų korpusų ir jų turinio ilgiai stebėtojams atrodo nepakitę, todėl stebėtojai 
fiksuoja tariamą dvigubą atstumo tarp raketų padidėjimą iki L'0, kuris skaitiškai lygus 2L-
0. Jeigu raketos yra surištos lengvai nutrūkstančiu siūlu, tai trumpėjantis siūlas greitėjimo 
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metu nutrūks. Faktiškai siūlas nutrūksta todėl, kad įvyksta Lorenco trumpėjimas, kuriam 
priešinasi sinchroniškai judančios raketos, nors raketose esantys stebėtojai yra linkę 
manyti, kad siūlas nutrūksta dėl atstumo tarp raketų padidėjimo. 

Atkreipkime dėmesį, kad tokį patį rezultatą gautume, jeigu raketų variklių 
paleidimą atliktume ne pagal centrinio šaltinio impulsą, o pagal šaltinio, esančio lanko 
centre ir jungiančio raketas, impulsą. Šviesos impulsas iš šaltinio nusklistų tokį pat 
atstumą ir vienu metu pasiektų raketas, ir jų varikliai Einšteino principo požiūriu būtų 
paleisti vienu metu. 

Jeigu dabar apsuktume apskritimu judančias raketas 180° ir pagal centrinio 
šaltinio impulsą vienu metu paleistume variklius, tuomet po sinchroniško stabdymo, 
vykdomo pagal tas pačias programas, kurios buvo naudotos greitėjimui, raketos taptų 
ramybės būsenos. Čia tariame, kad kuro sąnaudos greitėjimo ir lėtėjimo metu yra 
nevertinamos. 

Lėtėjimo metu įvyksta realus raketų korpusų pailgėjimas, kurį stebėtojai raketose 
traktuoja kaip atstumo tarp raketų sutrumpėjimą. Kai varikliai sustoja ir raketos grįžta į 
ramybės būseną, raketose esantys stebėtojai pastebi, kad atstumas tarp raketų tampa lygus 
pradiniam atstumui L0. 

Dabar įsivaizduokime, kad raketose esantys stebėtojai stabdymo metu variklių 
paleidimui naudoja ne centrinio šaltinio impulsą, o to šaltinio impulsą, kuris 
išspinduliavimo metu yra lanko centre, jungiančio apskritimu judančias raketas. Jeigu 
apskritimo diametras yra didelis ir lanko ilgis praktiškai nesiskiria nuo tiesios linijos, 
stebėtojai raketose tam tikrame ribotame laiko intervale gali manyti, kad su raketomis 
susieta ir apribota jų matmenimis atskaitos sistema K’ yra kvaziinercinė. Kai varikliai yra 
paleidžiami pagal šaltinį, esantį tarp raketų, stebėtojai mano, kad šviesa iš šaltinio, 
sklindanti jų kvaziinercinėje atskaitos sistemoje vienodu greičiu visomis kryptimis, vienu 
metu pasiekia raketas ir vienu metu paleidžia variklius. Tačiau inercinėje atskaitos 
sistemoje K raketos juda, ir šviesa, sklindanti joje vienodu greičiu visomis kryptimis, 
pasiekia galinę raketą anksčiau nei priešakinę. Priešakinės raketos variklio paleidimo 
vėlavimas sukels tai, kad stabdymo režime po variklio sustojimo, atstumas tarp raketų 
išliks ne L0, o bus didesnis. Kaip ir ankstesniame modelyje, ši didesnė jo vertė bus lygi 
4L0 (žr. priedą). 

Tokiu būdu, raketose esantys stebėtojai po raketų greitėjimo iki greičio v pamatys, 
kad tariamas atstumas tarp raketų yra dvigubai didesnis, nes jį lemia dvigubas išilginių 
raketos korpuso ir jos turinio objektų ilgio sutrumpėjimas. Po stabdymo, kuris 
sinchronizuotas pagal signalą iš šaltinio, esančio tarp raketų, stebėtojai raketose vėl 
užfiksuos, kad atstumas tarp raketų yra padidėjęs du kartus. Šis dviejų kartų padidėjimas 
po stabdymo yra sudarytas iš realaus keturių kartų atstumo padidėjimo tarp raketų, kurį 
sukėlė galinės raketos variklio paleidimo vėlavimas, ir tariamo atstumo sumažėjimo, kurį 
sukelia dviejų kartų korpusų pailgėjimas. 

Atskaitos sistema K apskritiminiame modelyje yra išskirtinė tuo, kad skirtingai 
nuo kvaziinercinių sistemų, susietų su raketomis, ji yra tikrai inercinė, o skirtingai nuo 
kitų inercinių sistemų, tik joje visos raketos juda apskritimu vienodais greičiais. 

 
Bello paradokso imitacija vandenyje 
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Pastaraisiais metais mes pateikėme kinematinį specialiosios reliatyvumo teorijos 
modelį [8-9], kuris buvo nagrinėjamas seminaruose ir tarptautinėse konferencijose. Jame, 
pagal judančių stovinčiame vandenyje baržų ir greitų valčių pavyzdžius, ne tik suimituoti 
žinomi kinematiniai reliatyvumo reiškiniai ir paradoksai, įskaitant Bello paradoksą, bet 
taip pat parodyta ir šių reiškinių priežastis. 

Tvirtas (kietas) fizikinis kūnas, kuriuo gali būti ir įsivaizduojamas kosminis laivas 
ar raketa, modelyje yra imituojami kaip baržų grupė, kurios yra plokščiadugnio vandens 
telkinio paviršiuje. Kiekvienoje baržoje yra laikrodis su švytuokle. Švytuoklės vaidmenį 
atlieka greitaveikė šaudyklė, kuri greičiu V juda trumpiausiu keliu tarp baržos ir dugno. 
Greitis V – įprastas “žemiškas” greitis, lygus, pvz., 100 km/h. Ramybės būsenos baržos, 
esančios vandens paviršiuje, švytuoklės dažnis lygus V/2h, kur h – plokščiadugnio 
vandens telkinio gylis. Jeigu barža plaukia greičiu v, kai v<V, tai šaudyklės vertikalioji 

greičio V dedamoji (išnėrimo ir grimzdimo greitis) lygi VvV 1 , o švytuoklės dažnis 

lygus hVvV 21 . Tokiu būdu, judančioje baržoje laikrodis eina 2)(11 Vv  kartų 

lėčiau nei laikrodis ramybės būsenos baržoje. Apjungiant baržas į ramybės būsenos ir 
judančias grupes, visiškai pavyksta imituoti kinematinius specialiosios reliatyvumo 
teorijos reiškinius. 

 
 

 
 
 
Atstumo tarp grupės baržų, kuri imituoja kietąjį kūną, pastovumas yra 

užtikrinamas “pseudolokaciniu” būdu. Jame “pseudolokacinio” signalo vaidmenį atlieka 
greitaeigės valtys, kurios greičiu V kursuoja tarp baržų. “Pseudolokacinio” būdo principas 
yra toks.  

Iš vienos iš baržų reguliariai paleidžiama greitaeigė valtis į kaimyninę baržą, kurią 
pasiekusi, valtis grįžta atgal. Pagal savus imituotus laikrodžius baržų prietaisai matuoja 
valčių judėjimo trukmę iki gretimos baržos ir atgal ir, reikalui esant, atitolina arba 
priartina gretimą baržą, kad ši trukmė ir “tariamas”, baržų prietaisų išmatuotas, 
“pseudolokacinis” atstumas išliktų pastovūs. 

Imituoto kūno tvirtumas čia suprantamas kaip “pseudolokacinio” atstumo tarp baržų 
pastovumas. Jeigu “pseudolokacinį” atstumą tarp baržų gali pakeisti išoriniai poveikiai, 
tada tokia grupė laikoma netvirta. 

Kai baržų grupė įsibėgėja iki greičio v ir “pseudolokacinis” atstumas yra pastovus, 
realūs išilginiai judančių baržų grupės matmenys sutrumpėja dėl priežasties, kurią galima 
paaiškinti taip. 



 

 10

Norint įveikti atstumą tarp baržų l, prireiks laiko Δt1, kuris, kai judame pagal baržų 
judėjimo kryptį, yra lygus l/(V – v) ir laiko Δt2, kuris yra lygus l/(V + v), kai judame 
priešinga kryptimi. Bendras judėjimo tarp baržų laikas pirmyn ir atgal Δt1 + Δt2 bus lygus 
2lV/(V2 – v2) arba 2l/V(1–v2/V2). Jeigu v = 0, tai šis laiko tarpas bus lygus 2l/V, o jeigu v ≠ 
0, tai laikas Δt1 + Δt2 tampa 1/(1–v2/V2) kartų didesnis už 2l/V. Kadangi laikrodžiai 

judančiose baržose eina 2)(11 Vv kartų lėčiau, nei ramybės būsenos baržose, todėl 

prietaisai, kurie seka atstumą tarp baržų “pseudolokaciniu” metodu ir išlaiko jį pastovų, 

sutrumpina realų išilginį atstumą ne 1/(1–v2/V2) kartų, bet 2)(11 Vv  kartų. 

Imituokime Bello paradoksą vandenyje su siūlu. Tuo tikslu nagrinėsime dvi 
ramybės būsenos baržų grupes, kurios imituoja raketas. Grupės yra viena nuo kitos 
nutolusios atstumu L0 ir sujungtos viena su kita plona baržų grandine, kuri imituoja siūlą. 
Tegu grupės ir siūlas pagal laikrodžius arba pagal išorinių stebėtojų signalą vienu metu 
ima judėti ir greitėja pagal vienodas programas išilgai linijos, kurioje jos išsidėsčiusios. 
Šiuo atveju po starto realūs išilginiai atstumai tarp baržų, viduje kiekvienos iš dviejų 
viena paskui kitą judančių grupių ir baržų grandinėje, kuri jungia grupes, pradės trauktis. 
Jeigu imituojame nenutrūkstantį siūlą, tai garantuotai “pseudolokacinis” atstumas tarp 
baržų grandinės išliks nepakitęs, o tai reiškia, kad judėjimo metu besitraukianti baržų 
grandinė realiai sutrumpėja. Grandinės (siūlo) poveikis grupėms sukelia tam tikrą baržų 
grupės greitėjimo nesinchroniškumą ir jų tarpusavio suartinimą baržų grandine. Jeigu 
imituojame nutrūkstančią baržų grandinę, tai priverstinis “pseudolokacinio” atstumo 
padidėjimas bent viename grandinės segmente ją nutrauks. Po to, dviejuose grandinės 
likučiuose “pseudolokacinio” atstumo tarp baržų išlaikymas gali vykti be kliūčių ir siūlo 
“likučiai” ir baržų grupės pradeda trumpėti. Kadangi po grandinės nutrūkimo baržų grupė 
juda sinchroniškai, realus atstumas L tarp grupių išlieka nepakitęs, o kiekviena iš grupių 
judėjimo kryptimi sutrumpės. Jeigu pasibaigus greitėjimui savo grupės ilgio matavimo 
vienetais grupės prietaisai išmatuos atstumą tarp grupių L’0, tuomet pastebės, kad grupės 
atitolo ir atstumas tarp jų padidėjo. 

Atkreipiame dėmesį, kad tokį patį rezultatą gautume, jeigu grupės startuotų vienu 
metu pagal baržų grupių laikrodžius, kurie prieš tai buvo sinchronizuoti, naudojant 
greitaeigę valtį, judančią tarp grupių su iš anksto žinomu vienodu greičiu (vandens 
atžvilgiu ir ramybės būsenos grupių atžvilgiu) visomis kryptimis. 

Jeigu po tam tikro laiko judančios baržų grupės atliks priešingą veiksmą ir vienu 
metu pagal laikrodžius arba pagal išorinių stebėtojų signalą pradės lėtėti, tuomet 
atvirkštinis procesas vyks taip, kad pasibaigus lėtėjimui ir sustojus, grupės vėl bus 
pailgėjusios ir grįš į pradinę būseną. Kadangi grupės pailgėja, baržose esantys prietaisai 
savo grupių matavimo vienetais užfiksuos atstumo tarp grupių sumažėjimą iki pradinės 
(startinės) vertės. Taip įvyks, jeigu realus atstumas tarp grupių bus pastovus. 

Tačiau, jeigu judančios baržų grupės pradės lėtėti ne pagal išorinį signalą, o pagal 
greitaeige valtimi iš anksto sinchronizuotus laikrodžius, tai rezultatas gali būti dvejopas. 

Jeigu sinchronizuojant laikrodžius yra įvertinamas faktas, kad greitaeigė valtis 
grupės atžvilgiu juda pagal grupės judėjimo kryptį greičiu V – v ir prieš jų judėjimą 
greičiu V + v, tuomet atstumas tarp grupių išliks toks pats, o “pseudolokacinis” atstumas 
tarp jų sumažės iki pradinio. Tačiau, jeigu sinchronizavimo metu bus neteisingai 
traktuojama, kad valties greitis baržų atžvilgiu pagal judėjimo kryptį ir prieš ją yra 
vienodas, tuomet atstumas tarp grupių padidės. Taip įvyksta todėl, kad priešakinės 
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baržos, iš dviejų viena paskui kitą judančių baržų, lėtėjimo pradžia yra suvėlinta. Kaip ir 
aukščiau minėtuose atvejuose, kurie paaiškinti priede, toks suvėlinimas lems tai, kad po 
sustojimo baržų grupės atsidurs viena nuo kitos per realų atstumą, kuris yra 1/(1–v2/V2) 

kartų didesnis už atstumą, buvusį prieš lėtėjimo pradžią. Toks 2)(11 Vv kartų 

atstumo tarp grupių padidėjimas viršija “pseudolokacinio” atstumo tarp grupių 
sumažėjimą, todėl pasibaigus lėtėjimui baržų grupių prietaisai užfiksuos ne 1/(1–v2/V2) 

kartų, bet 2)(11 Vv kartų lokacinio atstumo tarp grupių padidėjimą 

 
Baigiamasis žodis 

 
Aptarta greitėjančių raketų elgsena eteriniame ir apskritiminiame modeliuose, o 

taip pat jos imitacija vandenyje, fiziškai skiriasi nuo raketų elgsenos specialiojoje 
reliatyvumo teorijoje. Visuose trijuose modeliuose egzistuoja išskirtoji ramybės būsenos 
atskaitos sistema K ir inercinės arba, apskritiminio modelio atveju, pseudoinercinės 
sistemos, kurios juda išskirtosios sistemos K atžvilgiu. Šių modelių raketos, judėdamos 

greičiu v ramybės būsenos išskirtojoje sistemoje K, ir turėdamos realų ilgį 2
0 )(1 cvL  , 

joms ir toliau atskaitos sistemoje K didinat greitį v, realiai sutrumpėja, ir, jeigu greitis 
mažėja, realiai pailgėja iki didžiausio ramybės būsenos ilgio. Jeigu varikliai ir toliau 
veikia, raketos sulėtėja iki nulinio greičio ir vėl ramybės būsenos sistemoje K įgyja greitį, 
nors ir priešinga kryptimi, todėl vėl įvyksta raketų sutrumpėjimas. Naudojant visose 
atskaitos sistemose vieningo išskirtosios atskaitos sistemos vienalaikiškumą, stebėtojų 
fiksuojamas tariamas atstumo padidėjimas tarp raketų susiderina su realiu raketų 
sutrumpėjimu. 

Todėl, jeigu raketos greitėja atskaitos sistemoje K, tariamas atstumas tarp raketų 
didėja ir, jeigu jos sulėtėja iki ramybės būsenos (K sistemoje), sumažėja iki dydžio L0. 
Jeigu varikliai ir toliau veikia ir raketos greitėja, tariamas atstumas tarp raketų didėja. 

Atrodytų, kad toks specifinis raketų elgesys modeliuose, kuriuose yra išskirtoji 
atskaitos sistema, iš principo nesuderinamas su jų elgesiu neeteriniame pasaulyje. Tačiau 
atidžiai nagrinėjant neeterinio pasaulio modelį ir nereliatyvistinius modelius, galima 
pastebėti, kad raketų elgesį lemia ne mūsų supratimas apie išskirtąsias atskaitos sistemas, 
o laikrodžių sinchronizavimas. Sistemos išskirtinumo supratimas taikomas tik tam, kad 
būtų pagrįsta vienokia, ar kitokia sinchronizacija. Jeigu tokie pagrindimai nepaisomi ir 
skirtinguose modeliuose taikoma vienoda sinchronizacija, tuomet skirtinguose 
modeliuose galima stebėti vienodą raketų elgesį. 

Jeigu praktiniais tikslais neeteriniame modelyje sąlyginai įvestume išskirtąją 
inercinę atskaitos sistemą ir taikytume vieningą (ne absoliutinį, bet, būtent, sąlyginai 
vieningą!) laiką ir vieningus fizikinių dydžių mastelius kitose atskaitos sistemose, tuomet 
toks modelis matematiškai aprašys materialaus pasaulio elgseną taip, tarsi ir eteriniame 
modelyje ši išskirtinė atskaitos sistema būtų nejudamai susieta su eteriu, o kitos sistemos 
judėtų jos atžvilgiu. Tuo pačiu fizikinių dėsnių rašymo invariantiškumas sutriks, bet 
fizikinių dydžių invariantiškumas atsiranda skirtingose atskaitos sistemose. Pavyzdžiui, 
išilginis strypo, judančio išskirtosios atskaitos sistemos atžvilgiu ir pagal Lorenco 
principą sutrumpėjusio, ilgis bus vienodas visose atskaitos sistemose. 

Iš kitos pusės, jeigu eteriniame modelyje atsisakytume išskirtosios atskaitos 
sistemos ir visas atskaitos sistemas suvienodintume, įvedant jose dirbtinį reikalavimą, kad 
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šviesos greitis priešingomis kryptimis yra toks pats, tuomet atsiras fizikinių dėsnių 
matematinio užrašymo invariantiškumas ir atsiras tariamas fizikinių dydžių reliatyvumas 
(eterinė Lorenco teorija su Puankarė-Lorenco pakeitimais). Visą tai galima suprasti, 
išanalizavus specialiosios reliatyvumo teorijos kinematikos imitacijos rezultatus, 
paskelbtus [8-9]. 

 
Priedas 

 
Išnagrinėsime dvi viena paskui kitą greičiu v tiesia linija inercinėje ramybės 

būsenos sistemoje K judančias raketas – raketą A ir raketą B. Ramybės būsenos inercinė 
atskaitos sistema yra traktuojama kaip atskaitos sistema, kuriai sąlyginai arba 
konceptualiai yra priskirta ramybės būsena. Atstumas judėjimo kryptimi tarp priešakinės 
raketos A ir galinės raketos B yra lygus L. Tam tikru laiko momentu iš centrinio taško, 
esančio nuo kiekvienos iš raketų atstumu ½L, yra išsiunčiamas signalas, kuris visomis 
kryptimis atskaitos sistemoje K sklinda pastoviu greičiu c (imituojant vandens terpėje 
šviesos greitį c pakeičia greitis V). Kadangi galinė raketa B atskaitos sistemoje K juda 
prieš signalo sklidimo kryptį greičiu v, todėl raketą B signalas pasiekia praėjus laikui 
½L/(c+v). Signalui, kuris sklinda link tolstančios nuo jo priešakinės raketos A, reikia 
daugiau laiko, kad ją pasiektų, kuris lygus ½L/(c–v). Todėl raketa A pradeda lėtėti vėliau 
nei raketa B. Laiko skirtumas Δt tarp signalų priėmimo raketose A ir B yra lygus ½L/(c–v) 
– ½L/(c+v), t. y. vL/(c2–v2). 

Jeigu atskaitos sistemoje K raketos pradėtų stabdyti vienu metu, tuomet sustojus 
varikliams jos atsidurtų tuo pačiu atstumu L viena nuo kitos, nes atskaitos sistemoje K 
stabdymas buvo sinchroniškas. Tačiau raketa A pradėjo stabdyti vėliau nei raketa B su 
laiko skirtumu Δt, ir per tą laiką ji nuskriejo atstumą Δx, kuris lygus vΔt arba v2L/(c2–v2). 
Todėl atstumas L+Δx tarp raketos B starto taško ir raketos A starto taško yra lygus 
L+v2L/(c2–v2), kurį galima pertvarkyti ir užrašyti taip L/(1–v2/c2). Jeigu raketos yra 
visiškai identiškos ir jų varikliai veikia pagal vienodas programas, tuomet atstumas, kurį 
nuskries kiekviena iš jų iš stabdymo taško iki galutinio ramybės būsenos taško, bus 
visiškai identiškas. Dėl šios priežasties raketos, kurios skirtingais laiko momentais 
pradėjo lėtėti taškuose, kurie vienas nuo kito nutolę atstumu L/(1–v2/c2), taip pat baigs 
stabdyti taškuose, kurie nutolę vienas nuo kito tuo pačiu atstumu, skirtingais laiko 
momentais. 

Jeigu 2)(1 cv  lygu ½, tai 1–v2/c2 lygu ¼ ir L/(1–v2/c2) = 4L. 
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