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Šiame straipsnyje, nesiremiant specialiosios reliatyvumo teorijos nuostatomis, parodyta galima 

priežastis, kodėl materialių objektų greitis yra baigtinis. Suformuluota sąlyga, kuriai galiojant, 
materialiųjų objektų judėjimas iš anksto laisvai  užduotais greičiais yra vidiniai prieštaringas tais atvejais, 
kai iš anksto užduoti objektų greičiai viršija tam tikrą dydį. Ši sąlyga yra ta, kad materialiuosiuose kūnuose 
turi būti signalai ir tarpusavio sąveikos nešėjai, kurie sklinda greičiu, viršijančiu bet kokį iš anksto užduotą 
materialiųjų kūnų greitį. 

 
Įvadas 
 
Yra žinoma, kad materialiųjų kūnų greičiai negali ne tik viršyti, bet ir pasiekti 

šviesos greičio vakuume, tačiau pats šviesos greitis c elementariųjų dalelių pasaulyje yra 
ne toks ir didelis, nes jos juda greičiais, kurie nedaug mažesni už šviesos greitį. Faktai, 
kad materialieji kūnai negali pasiekti šviesos greičio ir bet kokių materialiųjų kūnų 
judėjimas didesniu už šviesos greitį yra neįmanomas, prieštarauja įprastam “sveikam” 
protui ir, kaip taisyklė, jie grindžiami tuo, kad specialiojoje reliatyvumo teorijoje yra 
šitokio judėjimo draudimai. Tačiau tokio pobūdžio paaiškinimai leidžia tik konstatuoti 
materialiųjų kūnų greičio ribą ir mažai ką paaiškina apie gilesnes šio reiškinio priežastis. 

Kodėl materialieji kūnai yra pasmerkti judėti mažesniu už šviesos greitį? Kodėl 
be galo greitinant materialųjį kūną jo greitis niekada neviršys šviesos greičio vakuume? 
Kodėl baigtinis šviesos greitis yra traktuojamas kaip begalinis ir todėl nepasiekiamas 
materialiesiems kūnams? 

Visų šių klausimų nebūtų, jeigu šviesos greitis būtų begalinis. Tuomet nebūtų 
galima pavyti ir šviesos spindulio, ir viena kitos atžvilgiu judančiose atskaitos sistemose 
šviesos greitis būtų vienodas, ir fizikiniai kūnai niekada negalėtų pasiekti šviesos greičio, 
nes jis būtų begalinis. Tačiau, deja, šviesos greitis yra baigtinis ir tai yra neginčijamas 
eksperimentinis faktas. 

Ar kada nors bus atrasta priežastis, kodėl fizikiniai kūnai negali viršyti šviesos 
greičio barjero, ar amžinai teks tenkintis specialiosios reliatyvumo teorijos draudimais ir 
matematinių išraiškų neapibrėžtumu, kai greičiai viršija šviesos greitį? 

 
1. Prielaidos apie begalinį materialiųjų kūnų greitį prieštaravimas  
 
Daugelis mano, kad klausimas apie materialiųjų kūnų šviesos greičio baigtinumo 

priežastį yra nekorektiškas. Šios nuomonės šalininkai mano, kad šviesos baigtinumo 
faktas turi būti suprantamas savaime, neklausiant “kodėl”. Vis dėlto, mes išdrįsime iš 
naujo postuluoti sąlygą, kuriai galiojant šviesos greičio baigtinumas tampa akivaizdus ir 
daugiau nebeprieštarauja įprastam sveikam protui, o peržengus įprasto sveiko proto ribą, 
kaip tik, atsiranda galimybė didinti materialiųjų objektų greitį be galo. 
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Ši sąlyga tokia: “Materialiuosiuose kūnuose visada egzistuoja (rimties) masės 
neturintys signalai ir sąveikos nešėjai, kurie, sklisdami greičiu V, nepasiekiamu 
fizikiniams kūnams ir dalelėms turintiems (rimties) masę, nuolatos inicijuoja kūnuose 
sąveikas ir procesus”. 

Sąlygoje nėra materialiųjų objektų greičio apribojimo ir ji tam neprieštarauja. 
Toks apribojimas, kaip bus parodyta toliau, bus ne sąlygos reikalavimas, o pasekmė. Kol 
kas, laikydamiesi sąlygos, pamėginkime laikinai ignoruoti specialiosios reliatyvumo 
teorijos draudimus ir a priori leiskime, kad masyvių fizikinių kūnų greičiai, kurių bet 
kokios vertės gali būti užduotos iš anksto, egzistuoja. Taip pat, kad būtų įvykdytas 
sąlygos reikalavimas, jog tų kūnų ir dalelių greičiai negali pasiekti masės neturinčių 
signalų ir sąveikos nešėjų greičio, mes laikysime, kad visuose mūsų svarstymuose bet 
koks iš anksto užduotas postuluotasis greitis vp yra nepalyginamai mažesnis už 
postuluotąjį greitį Vp (čia žymenų vp ir Vp indeksas “p” simbolizuoja tariamą, postuluotąjį 
šių greičių charakterį). 

Mūsų prielaidose greičio apribojimo iki konstantos c pažeidimą galime pateisinti 
tuo, kad nesprendžiame fizikinio uždavinio, o mėginame logiškai įrodyti, kad 
materialiųjų objektų judėjimo neribotu greičiu prielaida yra prieštaringa. Elgdamiesi 
visiškai formaliai, mes naudojame ne fizikinį, o trivialų loginį įrodymo metodą, juolab, 
kad logiškai ir matematiškai neriboti greičiai yra įmanomi. Specialiojoje reliatyvumo 
teorijoje draudžiami tik materialiųjų fizikinių objektų greičiai, viršijantys šviesos greitį, 
kurie iš vieno erdvės taško į kitą gali pernešti energiją arba informaciją. Todėl dažnai 
apie ribotą materialiųjų objektų greičio charakterį yra kalbama, kaip apie neįmanomą 
galimybę perdavinėti informaciją, signalą ir sąveiką greičiu, viršijančiu greitį, lygų 
konstantai c. Nefizikinių objektų greitis, kurie neperneša informacijos ir energijos, gali 
viršyti ribinį signalų greitį. Tokiais objektais gali būti, pavyzdžiui, artėjančių vienas prie 
kito giljotinos ašmenų sankirtos taškas arba paviršiumi “bėganti” šviesos dėmė, kurią 
sukuria kraipomas spindulys. 

Iškelsime klausimą, ar, vykdydami aukščiau pateiktą sąlygą, mes galime užduotu 
greičiu tariamai išsiųsti į tašką A, nutolusį atstumu L nuo tam tikro ramybės būsenos 
(mūsų atskaitos sistemoje) materialaus kūno, ir grąžinti atgal laisvai sklindantį signalą 
arba masyvų kūną tokiu būdu, kad jie praktiškai akimirksniu nuskrietų ten ir atgal, 
įveikdami atstumą 2L? 

Iš pirmo žvilgsnio  galime, juk mes galime užduoti bet kokį kūno greitį vp, o 
pagal mūsų suformuluotą sąlygą greitis Vp yra daug kartų didesnis. Bet prieš atsakydami į 
klausimą, pagalvokime: kokia yra žodžio “akimirksniu” prasmė? 

Ką reiškia “akimirksniu”? 
Metrologiniu požiūriu “akimirksniu” reiškia, kad kiek norima tikslaus laikrodžio 

parodymai tarp kūno arba signalo išsiuntimo ir grįžimo momentų nepasikeis. Fizikiniu 
požiūriu “akimirksniu” reiškia, kad tarp šių momentų neįvyko jokių procesų ir pokyčių  
netgi mikro lygmenyje. Išsiuntimo momentas ir grįžimo momentas šiuo atveju turi 
sutapti. Juk, jeigu tarp šių momentų kūne įvyko kokie nors procesai ir pokyčiai, tai laikui 
bėgant procesai ir pokyčiai pareikalautų tam tikros laiko trukmės. Tai reiškia, kad 
momentus skiria laiko intervalas ir kiek norima tikslus laikrodis turi sureaguoti bei jo 
parodymai turi pasikeisti. 

Dabar pamastykime, ar įmanoma, kad kiek norima greitai judantis kūnas arba 
signalas nuskrietų atstumą 2L, o ramybės būsenos kūne neįvyktų jokių pokyčių? 



 3

Jeigu mūsų suformuluota sąlyga galioja ir ramybės būsenos kūne yra signalai ir 
sąveikos nešėjai, sklindantys greičiu Vp ir inicijuojantys įvykius, tuomet  ne, tai 
neįmanoma. 

Prisiminkime, kad materialiuosiuose kūnuose mikro lygmenyje viskas kinta, 
nepraleidžiant net paties trumpiausio laiko intervalo. Daugelį procesų ir įvykių kūnuose 
sukelia signalai ir sąveikos nešėjai, kuriais materialiųjų kūnų elementai apsikeitinėja. 

Pagal mūsų suformuluotą sąlygą, signalai ir sąveikos nešėjai sklisdami greičiu Vp 

materialiuosiuose kūnuose, inicijuoja įvykių vyksmą. Jeigu vidutinis nuotolis λ tarp tam 
tikru būdu sąveikaujančių materialaus kūno elementų yra žymiai mažesnis už visą kelią 
2L, tuomet, kai judantis į tašką A ir atgal (neturintis masės) signalas nusklinda tik mažą jo 
viso kelio dalį, lygią λ, kiekvienas, ramybės būsenos kūne esantis, inicijuojantis įvykius 
signalas arba tam tikros rūšies sąveikos nešėjas, vidutiniu statistiniu požiūriu sukelia 
sąveiką. Per laiko intervalą, kai signalas sklinda į tašką A ir atgal ir nukeliauja atstumą 
2L, ramybės būsenos kūne įvyks 2L/λ kartų daugiau šios rūšies įvykių nei nukeliaujant 
jam nedidelį atstumą λ. Bet, jeigu kūne yra sąveika, tuomet kūnas laike keičiasi ir kiek 
norima tikslus laikrodis turi sureaguoti į tuos pokyčius, keisdamas parodymus. 

Jeigu įvykių vyksmų dažnis yra proporcingas greičiui Vp, tai šios rūšies įvykių 
kiekis Δη ramybės būsenos kūne, kurie įvyko tarp laisvai sklindančio signalo išsiuntimo 
iš ramybės būsenos kūno į tašką A momento ir jo grįžimo atgal momento, nepriklauso 
nuo to, kokį greitį Vp mes tariamai suteikėme signalams ir sąveikos nešėjams. Kuo 
didesnis tariamas greitis Vp, tuo greičiau (mintyse) signalas nusklindą kelią nuo ramybės 
būsenos kūno iki taško A ir atgal, tačiau tuo dažniau mūsų įsivaizduojamame laike, esant 
toms pačioms sąlygoms, įvyksta įvykiai kūne. 

Taigi, esant bet kokiam tariamam greičiui Vp, tam tikros rūšies įvykių kiekis Δη 
ramybės būsenos kūne, kurie įvyko tarp signalo išsiuntimo ir grįžimo momentų, išlieka 
pastovus, t. y. kūno pakitimo laipsnis, jeigu jį vertintume šios rūšies įvykių kiekiu, 
priklauso nuo atstumo, kurį nusklido signalas, ir nepriklauso nuo mūsų tariamo greičio 
Vp. Kuo didesnį atstumą nusklinda signalas, tuo daugiau įvykių įvyksta ramybės būsenos 
kūne. Užtikrinti absoliutų ramybės būsenos kūno pastovumą, kai atstumas lygus L ir jis 
yra didesnis už atstumą λ, yra neįmanoma. Vadovaudamiesi įprastu sveiku protu ir 
darydami prielaidą, kad greitis gali būti kiek norima didelis, mes sukuriame šio greičio 
baigtinumo sąlygas ir pastebime padarytos prielaidos prieštaravimą, tačiau tik tada, kai šį 
greitį taikome ne tik tuščioje erdvėje, bet ir materialiųjų kūnų erdvėje. Tai svarbiausias 
mūsų svarstymų rezultatas. 

 
2. Materialiųjų objektų greičio baigtinumo imitacija 
 
Dabar suimituosime greičio baigtinumą, pateikdami paprasto įsivaizduojamo 

modelio pavyzdį. Įsivaizduokime daugybę konstrukcijų (konstrukcijų pasaulį), kurių 
kiekvienoje yra įsivaizduojami ramybės būsenos elementai (rutuliukai), o tarp elementų-
rutuliukų dideliu tariamu greičiu Vp skrieja signalai-dalelės. Greitis Vp, kuriuo juda 
greitosios dalelės įsivaizduojamame konstrukcijų “pasaulyje”, ir mūsų aptartas pirmame 
skyriuje greitis Vp, kuriuo sklinda signalai materialiuosiuose kūnuose, yra vienas ir tas 
pats greitis, viršijantis bet kokį iš anksto užduotą masyvaus kūno greitį vp. Kai greitosios 
dalelės (signalai-dalelės) pataiko į elementus, konstrukcijoje yra inicijuojamas įvykių 
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vyksmas. Greitosios dalelės neturi (rimties) masės ir niekada negali būti ramybės 
būsenos. 

Laikysime, kad kiekvienas įvykis, kurį sukelia greitosios dalelės pataikymas į 
vienos ar kitos konstrukcijos elementą, pakeičia tą konstrukciją. 

Tegu vidutinis kelias (laisvojo lėkio nuotolis), kurį greitoji dalelė nulekia tarp bet 
kurios konstrukcijos elementų, nesusidurdama su jais, yra lygus λ. Tarsime, kad bet 
kurioje masės m vienos ar kitos konstrukcijos  dalyje tarp elementų nuolatos egzistuoja n 
greitųjų dalelių. Laikysime, kad įvykių kiekis η, kai greitosios dalelės atsitrenkia į 
konstrukcijos elementus, įvykusių masės m konstrukcijos dalyje per laiką t, skaičiuojamą 
nuo tam tikro nulinio momento, tiesiogiai proporcingas išskirtosios konstrukcijos dalies 
masei ir laikui t. 

Ir vėl, kaip ankstesniu atveju, tarsime, kad nesančių konstrukcijose masyvių kūnų 
greitis vp, gali būti lygus bet kokiai iš anksto užduotai vertei. Toliau dar kartą laikysime, 
kad tariamas greitosios dalelės greitis Vp daug kartų viršija bet kokį iš anksto užduotą 
tariamą masyvaus kūno greitį vp. Ar šiuo atveju įmanoma bent jau mintyse įgreitinti 
masyvų kūną, kuris yra už tam tikros ramybės būsenos (mūsų atskaitos sistemoje) 
konstrukcijos ribų, iki tokio greičio, kad jis iš šios konstrukcijos vietos nuskrietų į 
atstumu L nutolusį tašką A bei grįžtų į pradinį tašką praktiškai akimirksniu, t. y. taip, kad 
ramybės būsenos konstrukcijoje nieko neįvyktų? 

Ne! Tai neįmanoma. 
Tai neįmanoma, nes netgi į tašką A ir atgal pasiuntę ne masyvų kūną, o laisvą, 

t.y. nesančią konstrukcijoje, greitąją dalelę, kuri, mūsų supratimu, greičiu Vp juda 
greičiau nei bet koks masyvus kūnas, tai ir ji negalės akimirksniu nuskrieti pirmyn ir 
atgal. Iš tikrųjų, netgi per laiko intervalą, kai laisva greitoji dalelė nuskrieja nedidelę viso 
kelio dalį, skaitiškai lygią λ, kiekviena konstrukcijos viduje tokiu pačiu greičiu Vp judanti 
greitoji dalelė vidutiniškai sukelia vieno įvykio vyksmą, o iš viso konstrukcijoje įvyks 
tiek įvykių, kiek joje yra greitųjų dalelių. Kol laisva greitoji dalelė juda iki taško A ir 
atgal ir nuskrieja atstumą 2L, konstrukcijoje įvyks 2L/λ kartų daugiau įvykių nei 
nuskriejant atstumą lygų λ. Iš viso, kol greitoji dalelė juda iki taško A ir atgal, 
konstrukcijos dalyje, kurioje yra n greitųjų dalelių, įvyks 2Ln/λ įvykių, t. y. 

 
                                                     Δη = 2Ln/λ.                                                     (1) 

 
Čia Δη yra įvykių kiekis, kurie įvyko ramybės būsenos konstrukcijos dalyje, 

kurioje yra n greitųjų dalelių, laiko intervale tarp laisvos greitosios dalelės išsiuntimo ir 
grįžimo momentų. Jeigu į tašką A ir atgal skrieja ne signalas, o masyvus kūnas, kurio 
greitis vp yra mažesnis už signalo greitį Vp, tuomet dalelės skrydžio metu įvyks daugiau 
nei 2Ln/λ įvykių. 

Tokiu būdu, netgi greitosios dalelės skrydžio metu pirmyn ir atgal greičiu, kuris 
viršija bet kokio masyvaus kūno greitį, ramybės būsenos konstrukcija pasikeis, t. y. 
skrydžiui prireiks tam tikro laiko. Kokio? Kaip išmatuoti laiką mūsų įsivaizduojamo 
konstrukcijų pasaulio priemonėmis? 

Jeigu įvykių kiekis η, įvykusių bet kurioje vienos ar kitos konstrukcijos dalyje per 
laiką t, skaičiuojamą nuo tam tikro momento (arba nuo tam tikro konkretaus įvykio), yra 
tiesiogiai proporcingas laikui t, tai, panaudojant bet kurią iš tokių dalių, mintyse su ja 
galima susieti hipotetinį laikrodį, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai leidžia skaičiuoti 
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įvykių skaičių η toje konstrukcijos dalyje ir atvaizduoti jį ant laikrodžio ciferblato. Tiesa, 
toks hipotetinis laikrodis turi trūkumą  jo parodymai priklauso nuo konstrukcijos dalies, 
naudojamos “laikrodžio” funkcijai, dydžio. Jeigu įvykių skaičius, įvykusių bet kurioje 
konstrukcijos dalyje per laiką t, yra proporcingas tos dalies masei m, tai daugybė 
“laikrodžių” su skirtingomis masėmis eitų skirtingai arba, kuo didesnė “laikrodžio” masė, 
tuo daugiau per laiką t jame įvyktų įvykių. Kad šios priklausomybės nebūtų, vietoje 
įvykių kiekio η ciferblate tariamai atvaizduosime šio kiekio ir masės m santykį, t. y. dydį 
η/m, kurį pažymėsime simboliu ηm. 

Laikydami, kad konstrukcijų pasaulyje bet kokie procesai yra sudaryti iš 
daugybės įvykių, inicijuotų greitųjų dalelių, ir vyksta tokiu tempu, kurį nustato įvykių 
vyksmo tempas, dydį ηm galime vadinti suimituotu konstrukcijų “pasaulio” laiku. 
Skirtingai nuo dydžio η, imituojamas konstrukcijų laikas ηm teka vienodai visose 
konstrukcijose ir visose jų dalyse. Savo ruožtu visi suimituoti procesai konstrukcijose 
vyksta vieningu konstrukcijų pasaulio laiku. Laiko matavimo vienetai mūsų atveju 
išreiškiami atvirkštiniais masės vienetais [M-1], tačiau tai nėra esminis dalykas, ir reikalui 
esant, įvedus mato koeficientą, visada galima pereiti prie mums įprastų matavimo 
vienetų. 

Įvedę greitųjų dalelių masės koncentracijos sąvoką nm, kuri yra lygi greitųjų 
dalelių skaičiaus n konstrukcijos dalyje, kurios masė m, ir masės m santykiui, ir padalinę 
kairiąją ir dešiniąją (1) lygties puses iš m, turėsime 

 
                                                 Δηm = 2Lnm/λ.                                                     (2) 
 
Žinodami, kad pagal (2) formulę per laiką, kurį signalas įveikia atstumą 2L, 

vienetinės masės kūno dalyje arba  konstrukcijoje įvyksta Δηm = 2Lnm/λ įvykių (praeina 
laikas Δηm), mes galime padalinti nuotolį 2L iš suimituoto laiko intervalo 2Lnm/λ ir gauti 
greitį Vimit, kuris suimituotu laiku lygus λ/nm, t. y. 

 
                                                    Vimit = λ/nm                                                        (3) 
 
Pagal (3) formulę signalo greitis Vimit imituotame laike priklauso nuo vidinių 

konstrukcijos parametrų λ ir nm. Suimituotas greitis Vimit yra didžiausias modelyje 
nagrinėtų objektų greitis ir jie negali jo viršyti. 

Įprastą mums laiką t galima formaliai susieti su imituotu konstrukcijų pasaulio 
laiku ηm per lygtį 

 
                                                     t = αηm ,                                                  

 
kur α yra dimensijos proporcingumo koeficientas, o t ir ηm yra atitinkamai įprasto 
laikrodžio ir hipotetinio konstrukcijų pasaulio laikrodžio parodymai. 

Atitinkamai mums įprasto laiko tarpas Δt yra susijęs su imituoto konstrukcijų 
pasaulio laikotarpiu Δηm per sąryšį 

 
                                                          Δt = αΔηm ,                                                 (4) 
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Padalinę atstumą 2L iš laiko Δt, gauname greitį V mums įprastais matavimo 
vienetais. Panaudoję (2) ir (4) lygtis, šį greitį galima užrašyti tokiu būdu 
 

                                                  V = λ/αnm.                                                   
Aišku, kad čia greitis V  tai greitis c vakuume. Suprantama, mes negalime 

apskaičiuoti konstantos c pagal formulę, gautą nagrinėjant tokį primityvų modelį. Dydžiai 
λ, α ir nm (4) formulėje neturi jokio ryšio su konkrečiais objektais ir jų taikymas 
pasitelktas tik tam, kad būtų parodytas neriboto objektų greičio prielaidos prieštaravimas. 
  

Baigiamasis žodis 
 
Straipsnyje pateikti samprotavimai gali būti susieti su bet kuria inercine atskaitos 

sistema, įvertinant formalų šių sistemų lygiavertiškumą. Iš pradžių, sąlygos, kai 
materialiųjų kūnų greičiai turi ribinį charakterį, buvo nagrinėjamos, taikant modelio 
(specialiosios reliatyvumo teorijos imitacijos) pavyzdį, aprašytą [1-2] darbuose. Vėliau 
mes atitolome nuo šio modelio ir perėjome prie nepriklausančio nuo jo klausimo 
nagrinėjimo. Tačiau būtent svarstymai, pateikti aukščiau minėtuose darbuose, pastūmėjo 
mus į loginį greičio baigtinumo problemos sprendimą ir leido atsakyti į klausimus, 
iškilusius sprendžiant šią problemą. Šio darbo rezultatai gali būti naudingi, nagrinėjant 
temą apie greičius, viršijančius šviesos greitį, kuri neseniai, po ginčytinų publikacijų apie 
eksperimentinius tokių greičių stebėjimus [3-5], vėl patraukė specialistų dėmesį. 
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