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Parodyta, kad šviesos greitis Žemės paviršiaus atžvilgiu priklauso nuo šviesos 
sklidimo krypties.  

  
Einšteino laikrodžių sinchronizacija, kaip pažymėjo Einšteinas [1], yra pagrįsta 

laisva prielaida, jog šviesos greitis priešingomis kryptimis yra vienodas, ir 
eksperimentiniais duomenimis apie vidutinio šviesos greičio pastovumą kelyje “ten ir 
atgal”. 

Visi anksčiau atlikti šviesos greičio matavimo eksperimentai buvo atliekami, 
taikant vienintelį laikrodį ir įvertinant dvigubą atstumą tarp imtuvo-siųstuvo bei 
atspindinčio veidrodžio ir signalo sklidimo laiką kelyje iki veidrodžio ir atgal. 
     Puankarė, Reichenbachas, Tiapkinas, Briliuenas [2-5] ir daugelis kitų pažymėjo, 
kad matuojant šviesos greitį, panaudojant tik porą erdvės taškuose A ir B iš anksto 
sinchronizuotų  laikrodžių, būtų gautas šviesos greitis viena kryptimi – iš taško A į tašką 
B. Visi kiti metodai, įskaitant, kaip parodė Karlovas [4], astronominių stebėjimų metodą, 
kurį naudojo Remeris, leidžia išmatuoti vidutinę šviesos greičio vertę priešingomis 
kryptimis. 
    Tačiau norint sinchronizuoti du erdvėje nutolusius laikrodžius, būtina žinoti tą 
patį šviesos greitį kryptimi iš taško A į tašką B, kurį ir reikia išmatuoti. 

Briliuenas [5], nagrinėdamas Einšteino laikrodžių sinchronizacijos metodą, rašė: 
“Ši taisyklė yra laisva ir netgi metafiziška. Jos negalima įrodyti arba paneigti 
eksperimentiškai, ji teigia, kad signalai, sklindantys iš rytų į vakarus ir iš vakarų į rytus, 
turi tuos pačius greičius, tuo tarpu Maikelsono bandymas leidžia išmatuoti tik vidutinę 
aritmetinę šių greičių vertę. Akivaizdu, kad mes susidūrėme su netikėta ir nepatikrinama 
hipoteze”. 

 Tai, kad ši hipotezė griežtai inercinėse atskaitos sistemose yra nepatikrinama, ko 
gero, yra teisingas teiginys. Teisinga ir tai, jog patalpinus vieną iš laikrodžių, pavyzdžiui, 
Maskvos vakaruose, o kitą laikrodį šio miesto rytuose, negalima išmatuoti šviesos greičio 
kryptimi iš vakarų į Maskvos rytus, prieš tai neatlikus laikrodžių sinchronizacijos. 

Tačiau ar iš to seka, kad šviesos greičio kryptimi iš vakarų į rytus (arba 
atvirkščiai) iš viso neįmanoma išmatuoti? 
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Tai, kad toks matavimas yra įmanomas ir jis nereikalauja išankstinio dviejų 
erdvėje atskirtų laikrodžių sinchronizavimo, parodo žemiau pateikti samprotavimai. 

Įsivaizduokime, kad netoli Kito miesto ant paties ekvatoriaus yra įrengtas 
trumpabangis radiolokatorius, siunčiantis siaurakryptį signalą rytų kryptimi. Taip pat, 
tarkime, kad visoje ekvatoriaus linijoje yra išdėstyta aibė reflektorių ir tarp bet kurių 
gretimų reflektorių yra tiesioginis matomumas. Tegu reflektoriai iš Kito išspinduliuotą 
radiolokacinį signalą atspindi taip, kad jis, sklisdamas laužtine linija netoli Žemės 
paviršiaus, apkeliauja Žemę per ekvatorių ir grįžta į Kito radiolokatorių iš vakarinės 
pusės. 

Žinodami laužtės ilgį, kuria sklido radiolokacinis signalas, ir laiką, kurio signalui 
prireikė apkeliauti Žemę, radiolokacinės stoties operatorius gali apskaičiuoti signalo, 
apgaubusio Žemę iš rytų į vakarus arba priešinga kryptimi, sklidimo trukmę. Tai, kad šie 
greičiai bus skirtingi ir skirsis nuo konstantos C, įrodo tolimesni samprotavimai. 

Pamėginkime į nutolusį nuo Žemės tašką, esantį ant įsivaizduojamos Žemės 
sukimosi ašies, tariamai patalpinti šoninį nesisukantį stebėtoją, kuris nejuda Žemės masės 
centro atžvilgiu ir apžiūrinėja prieš laikrodžio rodyklę besisukantį po juo šiaurinį Žemės 
pusrutulį, o taip pat tariamai stebi signalo sklidimą. 

Šoninio stebėtojo atskaitos sistemoje šviesos greitis, kuri laužte sklinda erdvėje, 
lygi fundamentaliajai konstantai C. Jeigu Žemė nesisuktų, tuomet signalui apgaubti 
hipotetinę nesisukančią Žemę prireiktų laiko, lygaus laužtės, apimančios Žemę per 
ekvatorių, ilgiui, padalintam ir konstantos C. 

Tačiau Žemė sukasi! 
Kai signalas sugrįš į pradinį šoninio stebėtojo erdvės tašką, radiolokatorius Kito 

mieste pajudės maždaug 62 metrais į rytus ir iš vakarų atsklidusiam signalui prireiks 
papildomos laiko trukmės, lygios dviem dešimtmilijoninėms sekundės dalims, per kurią 
jis sugrįš iki lokatoriaus. 

Jeigu operatorius apsuks anteną 180 laipsnių ir pasiųs signalą vakarų kryptimi, 
tuomet signalui prireiks dviem dešimtmilijoninėmis sekundės dalimis mažiau laiko, kad 
apkeliautų Žemę ir grįžtų į radiolokatorių, nes signalui sklindant aplink Žemę, 
radiolokatorius pasislinks 62 metrais į rytus ir atsklidusiam iš rytų signalui nebereiks 
įveikti šių 62 metrų. Signalo vėlinimas dydžio v/С atžvilgiu yra pirmosios eilės efektas, 
kur v - besisukančios Žemės paviršiaus linijinis greitis, ir pakankamai didelis, lyginant su 
antros eilės mažybės reliatyvistiniais efektais. 

Jeigu lokatorius vienu metu išspinduliuotų impulsus į priešingas kryptis - į rytus ir 
į vakarus, tuomet, kad impulsai apsklistų Žemę ir grįžtų iki radiolokatoriaus, prireiks 
skirtingo laiko ir jie grįžtų į radiolokatorių skirtingais laiko momentais. Skirtumas tarp 
impulso grįžimo laiko momentų bus apytiksliai lygus keturioms dešimtmilijoninėms 
sekundės dalims. Šis efektas iš esmės yra Sanjako efektas [6], kurį naudoja optiniuose 
giroskopuose [7]. 

Jeigu operatorius išsiųs signalą į rytus ir leis iš vakarų atsklidusiam signalui 
atsispindėti nuo pagalbinio lokatoriaus reflektoriaus į priešingą pusę ir, jam nukeliavus 
kelią atgal, leis sugrįžti į lokatorių iš rytų, tuomet laikas, kurį signalas užtruks dvigubai 
kelionei “aplink pasaulį”, pirma iš vakarų į rytus, o po atspindžio, iš rytų į vakarus, 
praktiškai nesiskirs nuo laiko, kurį signalas užtruktų panašioje kelionėje aplink 
hipotetiškai nesisukančią Žemę. Šiuo atveju šviesos greičio matavimas kelyje ten ir atgal 



duotų rezultatą, kurio vertė mažų mažiausiai antros eilės tikslumu būtų lygi 
fundamentaliajai konstantai C. 

Įvertinant ekvatoriaus Lorenco susitraukimą ir laikrodžių eigos sulėtėjimą, kurie 
juda su besisukančios Žemės paviršiumi, vidutinis šviesos greitis kelyje ten ir atgal būtų 
tiksliai lygus konstantai C. 

Žinant ekvatorinį šviesos greitį iš vakarų į rytus ir/arba priešinga kryptimi, galima 
sinchronizuoti bet kokią laikrodžių porą arba aibę laikrodžių, esančių ant ekvatoriaus. 

Šiuo atveju laikrodžiai yra sinchronizuojami tokiu būdu, kad paminėtas šoninis 
stebėtojas “mato” vienodus skirtingų laikrodžių parodymus, esančių skirtinguose 
ekvatoriaus taškuose. Jeigu eksperimentatoriai Žemėje pamėgins sinchronizuoti bet kurią 
ekvatoriaus laikrodžių porą Einšteino metodu, manydami, kad šviesos greitis iš vakarų į 
rytus tiksliai lygus konstantai C, tuomet jie susidurs su rimtomis problemomis. 

Visų pirma, tokiu būdu sinchronizuoti laikrodžiai, esantys visiškai skirtingose 
sąlygose, bet kuriuo laiko momentu rodys skirtingus parodymus šoniniam stebėtojui, 
esančiam prieš tai minėtame Žemės ašies taške. Antra, išrinkus, pavyzdžiui, Kito laikrodį 
kaip atraminį ir nuosekliai sinchronizuojant kiekvieną gretimų laikrodžių porą, Žemės 
stebėtojai, pereidami nuo vienos laikrodžių poros prie kitos, grįš prie pradinio taško - 
Kito laikrodžio, ir pastebės, kad atraminis Kito laikrodis eina nesinchroniškai pats sau, ir 
“nesinchroniškumas” sudaro tas pačias dvi dešimtmilijonines sekundės dalis. 

Jeigu sinchronizacija atliekama įvertinant šviesos greičio nevienodumą kryptimis 
iš vakarų į rytus ir iš rytų į vakarus, tuomet bus gautas toks pats rezultatas, kaip ir 
sinchronizuojant laikrodžius su sinchronizacijos signalu, išsiųstu visiems ekvatoriaus 
taškams iš šoninio stebėtojo, esančio ant įsivaizduojamos Žemės sukimosi ašies. Kai 
sinchronizacija yra atliekama, įvertinant greičių ten ir atgal nelygybę, laikrodžių 
parodymai šoniniam stebėtojui atrodys vienodi. 

Laikrodžių sinchronizacija Žemės paviršiuje aprašytu metodu turi privalumą, jog 
šviesos greitis neturi konvencinės pagrindimo dedamosios, apie kurią rašoma, 
pavyzdžiui, šaltiniuose [8, 9]. Šviesos greitis rutulinio objekto paviršiaus atžvilgiu, kuris 
pasaulinėje erdvėje nesisuka, visomis kryptimis yra vienodas, o besisukančiuose 
rutuliniuose objektuose šviesos greitis jų paviršiaus atžvilgiu priklauso nuo šviesos 
sklidimo krypties, tačiau tai yra ne konvencinis, bet fizikinis faktas. 

Sinchronizacijos problema tampa dar įdomesnė, jeigu Žemę tariamai pakeistume 
gigantišku žiedu, kurio diametras yra kiek norint didelis ir ant kurio išdėstyti 
imtuvai/siųstuvai bei reflektorių sistema. Šiuo atveju, kai žiedo linijinis greitis lygus v ir 
žiedo sukimosi kampinis greitis yra kiek norint mažas, signalo sklidimo viena iš 
krypčių greičio nukrypimas nuo konstantos C pirmu artutinumu bus lygus v. 

Jeigu įsivaizduotume, kad žiedo liestine greičiu, lygiu linijiniam žiedo greičiui, 
skrieja inercinė laboratorija, kuri, kiek norint ilgą laiko tarpą ir esant kiek norint dideliam 
žiedo diametrui, atsiduria šalia artimos žiedo srities, tuomet per tą laiką žiedo sritis ir 
laboratorija vienas kito atžvilgiu praktiškai nejuda. Jeigu signalo sklidimo greitis viena iš 
krypčių žiedo srities atžvilgiu skiriasi nuo C, tuomet kodėl to paties signalo greitį (ta 
pačia kryptimi) inercinės laboratorijos atžvilgiu būtinai reikia laikyti lygų konstantai C? 
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