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Įsivaizduokite, kad visi mūsų kūno, o taip pat daiktų, kuriuos jūs laikote rankose, 

procesai sulėtėjo. Aplinkiniams jūs atrodytumėte lėtu žmogumi, o lemputė jūsų rankose, 
kuri, jūsų nuomone, šviečia žaliai, esant tam tikram laiko sulėtėjimui, sumažėjus šviesos 
bangų dažniui, aplinkiniams žmonėms atrodytų geltona. Savo ruožtu, jūs pastebėtumėte 
pagreitintą aplinkinio pasaulio gyvenimą, greitą kiekvieno žmogaus judėjimą, o lygiai 
tokia pati lemputė, kaip ir jūsiškė, kurio nors kito gretimo žmogaus rankose skleistų, jūsų 
požiūriu, žydrą šviesą. Tokį nevienodą, priešingą jūsų ir jus supančių žmonių suvokimą 
galima pavadinti nesimetriniu. Panašaus nesimetrinio ir, atrodytų, tokio įprasto tarpusavio 
stebėjimo rezultato specialiojoje Einšteino reliatyvumo teorijoje nėra. Joje kiekvienas iš 
stebėtojų, judantis vienas kito atžvilgiu, pastebi “sveiko” proto požiūriu keistą kito 
stebėtojo procesų sulėtėjimą, t. y. rezultatai tampa simetriški. O ar galima ir judančių 
kūnų fizikoje pastebėti tokios simetrijos sutrikimą? 
 

Taip, galima! 
 

Nagrinėsime aibę stebėtojų, kurie dideliu greičiu V juda didelio diametro 
apskritimu. Tegu apskritimo centre taip pat yra stebėtojas. Tarkime, kad kiekvienas 
stebėtojas, įskaitant esantį centre, turi laikrodį, vamzdį stebėjimui ir žalios spalvos 
lemputę (žr. 1 pav.). 
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Įsivaizduokime, kad stebėtojų ant apskritimo greitis toks, jog stebėtojas centre, 

pasireiškiant skersiniam Doplerio efektui, fiksuoja kiekvieno apskritimu judančio 
laikrodžio sulėtėjimą, ir  lemputes, judančias kartu su stebėtojais, jis mato geltonos 
spalvos. 
 

Kaip Jūs manote, ką matys ant apskritimo esantys stebėtojai apskritimo centre? 
 

Norint atsakyti į šį klausimą, prisiminsime kas įvyksta, jeigu stebėtojas 
monochromatinio spinduliavimo atžvilgiu juda skersine kryptimi. Pasireiškiant 
aberacijai, šviesos srautas krinta į stebėtoją ne stačiu kampu jo judėjimo krypties 
atžvilgiu, o sudaro su judėjimo kryptimi smailų kampą. Tuo pat metu įvyksta spektrinės 
spinduliavimo linijos poslinkis į trumpesniųjų bangų pusę. 
 

Stebėtojai ant apskritimo fiksuos laikrodžių skubėjimą, o lemputės spalva jiems 
atrodys žydra. Ant apskritimo judantys stebėtojai niekada nepamatys geltonos spalvos 
lemputės ir neužfiksuos laikrodžių atsilikimo, nes šviesos spinduliai iš centrinio stebėtojo 
lemputės sklinda apskritimo spinduliais (radiusais). Jeigu stebėtojai ant apskritimo 
nukreips savo žvilgsnį į apskritimo centrą statmenai savo judėjimo krypčiai (griežtai į 
sukimosi centrą), tuomet, pasireiškus šviesos aberacijai, regėjimo lauko centre nepamatys 
nei lemputės, nei stebėtojo, juk šviesa dėl aberacijos į stebėtoją ant apskritimo krinta ne 
statmenai jo judėjimo krypčiai, o su tam tikru kampu į priekį. Jeigu judantis stebėtojas 
naudoja stebėjimo vamzdį, nukreipęs jį statmenai savo judėjimo krypčiai, šviesa, 
sklindanti iš centrinio stebėtojo lemputės, nepraeis vamzdžio ir bus sugerta vamzdžio 
sienelių. Kad centrinis stebėtojas būtų matomas, stebėtojas ant apskritimo turi žiūrėti 
aštriu kampu į savo judėjimo kryptį (arba šia kryptimi orientuoti vamzdį). Tik tuomet jis 
pamatys centrinį stebėtoją ir pastebės, kad lemputės spalva yra žydra, o laikrodis skuba. 
Smailųjį kampą stebėtojas gali nustatyti eksperimentiškai arba apskaičiuoti, jeigu 
žinomas greitis V, kuriuo jis skrieja apskritimu skersai spindulių. 
 

Tai, kad lemputės šviesa atrodys žydra, suprasti nesunku, jeigu tarsime, kad 
centrinis stebėtojas išsiuntė žalios spalvos šviesos impulsą į veidrodį, kurį vienas iš 
stebėtojų ant apskritimo laiko rankose tokiu būdu, kad atsispindėjęs nuo jo, impulsas 
grįžta centriniam stebėtojui. T. y. veidrodžio normalė turi būti nukreipta į apskritimo 
centrą. Centriniam stebėtojui grįžęs impulsas atrodys kaip žalios spalvos impulsas, nes 
skersinis veidrodžio judėjimas specialiojoje reliatyvumo teorijoje nepakeičia nuo jo 
atspindėto spindulio spalvos. Tačiau, jeigu iš judančio stebėtojo gautas impulsas yra 
žalias, vadinasi judantis stebėtojas priėmė jį kaip perstumtą į trumpųjų bangų pusę 
(žydrą). 
 

Stebėtojai, judantys apskritimu, neturi pagrindo teigti, kad lemputės spalva yra 
žydra dėl Doplerio efekto, kurį sukėlė centrinio stebėtojo judėjimas (juk juda jie patys, o 
ne centrinis stebėtojas, be to, juda skersai spindulio). Jie gali paaiškinti žydrą spalvą tik 
tuo, kad judėdami skersai žalio spindulio patiria laiko sulėtėjimą ir žalią spindulį mato 
kaip žydrą, nes visi procesai jų besisukančioje “laboratorijoje” sulėtėja. 
 



O ką pamatys lydintysis inercinis stebėtojas (lydinčiosios inercinės atskaitos 
sistemos stebėtojas), kuris kažkuriuo laiko momentu atsiduria greta vieno iš stebėtojų, 
skriejančių apskritimu? 
 

Tai priklausys nuo to, kokį greitį jis turės. Juk lydinčiosios inercinės atskaitos 
sistemos stebėtojas gali būti ir savosios ramybės būsenos, ir savojo judėjimo būsenos. 
Jeigu jis laikys, kad yra ramybės būsenos, tai savo atskaitos sistemoje nukreipęs savo 
žvilgsnį statmenai centrinio stebėtojo judėjimo krypčiai, pamatys geltoną lemputę ir 
užfiksuos laikrodžio atsilikimą (lėtesnį ėjimą). Jeigu jis, kaip ir stebėtojas ant apskritimo, 
laikys, kad skersai spindulio juda greičiu V, tuomet pažiūrėjęs ta pačia kryptimi, kuria 
žiūri stebėtojas ant apskritimo, ir, suprantama, kaip ir pastarasis, taip pat pamatys žydrą 
lemputę. Ir, pagaliau, jeigu jis dėl tam tikrų priežasčių turės greitį, lygų ½V, tuomet 
apskaičiavęs reikiamą kampą ir nukreipęs juo vamzdį, jis pamatys žalią lemputę ir 
užfiksuos normalią centrinio stebėtojo laikrodžio eigą. 
 

Toks žvilgsnio (stebėjimo vamzdžio) nukreipimas ir tokia kryptimi stebimas 
judančio laikrodžio eigos pastovumas atitinka lydinčiojo stebėtojo pripažinimą, kad jis 
atžvilgiu tam tikros atskaitos sistemos juda tokiu pačiu savuoju greičiu ½V, kuriuo toje 
sistemoje taip pat juda, tik priešinga kryptimi, centrinis stebėtojas. Kadangi lydintysis ir 
centrinis stebėtojai šioje atskaitos sistemoje juda vienodais greičiais (nors ir priešingomis 
kryptimis), todėl jie patiria vienodą laiko sulėtėjimą. Vienodo sulėtėjimo tarpusavio 
kompensacija lemia tai, kad centrinio stebėtojo, judančio greičiu ½V šioje atskaitos 
sistemoje, laikrodžio eiga ir lemputės spalva lydinčiajam stebėtojui, judančiam su tokiu 
pačiu greičiu ½V  į kitą pusę, suprantami įprastai (nepasikeitę). 
 

Fiziškai laiko sulėtėjimo apskritimo centre stebėjimo, kurį atlieka inercinis 
lydinčiosios atskaitos sistemos stebėtojas, galimybė paaiškinama tuo, kad stebėtojas gali 
priimti centrinės lemputės spinduliavimą ne tik ant apskritimo, bet ir už jo ribų. 
 

Yra įdomi aplinkybė. Jeigu stebėtojas, judantis apskritimu, gavo impulsą, išsiųstą 
iš judančio šviesos šaltinio, esančio diametraliai priešingame apskritimo taške, tuomet jis 
neužfiksuotų skersinio Doplerio efekto, nors šaltinis ir imtuvas šiuo atveju juda vienas 
kito atžvilgiu. Tegu, pavyzdžiui, iš žalios šviesos šaltinio ant apskritimo buvo išsiųstas 
impulsas, kuris, pralėkęs apskritimo centrą, pakliuvo į diametraliai priešingą apskritimo 
tašką. Tai gali būti impulsas, išsiųstas tiek iš stebėtojo ant apskritimo, tiek ir iš lydinčiojo 
stebėtojo. Tarkime, kai impulsas kerta apskritimą, juo juda kitas stebėtojas. Kokios 
spalvos impulsą jis pamatys? Nesunku suprasti, kad jis pamatys žalią impulsą. Juk žalios 
spalvos impulsas, išsiųstas iš apskritimo taško, centriniam stebėtojui, pro kurį sklinda šis 
impulsas, dėl to, kad jį paleidusio judančio apskritimu šaltinio laikas sulėtėja, atrodo 
geltonas. Iš kitos pusės, geltono impulso, išspinduliuoto iš apskritimo centro ir pasiekusio 
judantį stebėtoją ant apskritimo, šviesos bangos dažnis dėl savojo sulėtėjimo pastarojo 
yra suprantamas kaip paslinktas į trumpųjų bangų pusę, ir šiam stebėtojui impulsas tampa 
žalios spalvos. 
 
 


