
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinematiniai specialiosios reliatyvumo teorijos dvynių paradokso sprendimai  
 
Straipsnyje išnagrinėtas specialiosios reliatyvumo teorijos dvynių paradoksas. Parodyta 

priežastis, kodėl atsiranda paradoksalus inercinio dvynio „namisėdos“ laiko tėkmės sulėtėjimas, kuris, 
neinercinio dvynio-keliautojo nuomone, susidaro visame jo judėjimo kelyje, išskyrus trumpalaikį 
apsisukimą, įvertinant, kad grįžus dvyniui-keliautojui, vyresnis pagal amžių tampa būtent dvynys 
„namisėda“. Ši priežastis yra atskiro stebėtojo savosios ramybės būsenos absoliutizacija. Pateikti 
kinematiniai paradokso sprendimai, nenaudojant neinercinės atskaitos sistemos. Parodyta, kad tokie 
sprendimai egzistuoja ir specialiojoje reliatyvumo teorijoje, ir eterinėje Lorenco teorijoje. 

 
 

Įvadas 
 
Pirminė dvynių paradokso priežastis remiasi teiginiu, pagal kurį tarp vienas kito 

atžvilgiu judančių dviejų dvynių – dvynio-namisėdos ir dvynio-keliautojo – susidaro 
tarpusavio laiko sulėtėjimas (laiko sulėtėjimas vienas kito atžvilgiu). Dvynio namisėdos 
laiko sulėtėjimas, kuris dvynio keliautojo požiūriu susidaro visos jo kelionės metu, 
išskyrus trumpalaikį apsisukimą, atrodo paradoksaliai, nes iki keliautojo grįžimo 
momento namisėda pasenėja. 

Vienas iš dvynių paradokso sprendimų dažnai argumentuojamas tuo, kad 
inercinių atskaitos sistemų negalima taikyti dvyniui, kuris bent trumpam laiko momentui 
tampa neinerciniu. Toks argumentas iš esmės yra ne sprendimas, bet pripažinimas, kad 
paradokso negalima išspręsti specialiosios reliatyvumo teorijos metodais. Kitas 
sprendimas yra grindžiamas teze, jog apsisukimo metu laiko eiga neinercinės atskaitos 
sistemos taškuose, susijusios su keliautoju, yra skirtinga. Tačiau, jeigu tokia atskaitos 
sistema yra būtina, tuomet pasitvirtina faktas, kad, norint išspręsti paradoksą, reikės 
peržengti specialiosios reliatyvumo teorijos ribas. Vis dėlto, kinematiniai dvynių 
paradokso sprendimai egzistuoja. Šiame straipsnyje mes pateiksime du tokius 
sprendimus. Vieną iš jų mes aptarsime, išlikdami specialiosios reliatyvumo teorijos 
ribose, o kitą, grįždami prie eterinės Lorenco teorijos. Taip pat mes parodysime, kad 
sprendimas eterinėje teorijoje yra ne tik neprieštaringas, bet ir ypač paprastas ir 
akivaizdus. 
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1. Dviejų taškinių objektų tarpusavio judėjimo supratimo nevienareikšmiškumas 
 
Prieš dvynių paradokso sprendimo aptarimą specialiojoje reliatyvumo teorijoje, 

stabtelsime ties dviejų taškinių objektų tarpusavio judėjimo supratimu; tokiais objektais 
gali būti ir patys stebėtojai, judantys, kaip dažnai sakoma, vienas kito atžvilgiu. Būtent 
dviejų taškinių objektų tarpusavio judėjimo negriežtas supratimas lemia daugelį 
specialiosios reliatyvumo teorijos loginių nesusipratimų 

Įsivaizduokime du stebėtojus – stebėtoją A, kuris tam tikroje inercinėje atskaitos 
sistemoje yra ramybės būsenoje taške a, ir stebėtoją B, kuris šioje atskaitos sistemoje tam 
tikru laiko momentu yra taške b atstumu l0 nuo stebėtojo A. Stebėtojas B, šiuo momentu 
trumpam atsidūręs taške b (jį praskrisdamas), juda greičiu v statmena atkarpai ab 
kryptimi, kaip parodyta paveiksle. 

 

 
 

1 pav. Stebėtojas A yra ramybės būsenoje inercinės atskaitos sistemos taške a. 
Stebėtojo B, esančio taške b, greitis lygus v. Atstumas ab tarp stebėtojų lygus l0. 

 
Tegu kiekvienas stebėtojas turi po stebėjimo vamzdį ir žalios spalvos 

monochromatinį kryptinį spinduliavimo šaltinį, ir stebėtojai registruoja vienas kito 
šaltinio spinduliavimo bangos ilgio pokytį. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kiekvienas stebėtojas, nukreipęs stebėjimo vamzdį 
išilgai atkarpos ab dėl skersinio Doplerio efekto turi užregistruoti kito stebėtojo 
spinduliavimo šaltinio paraudonavimą. Juk, atrodo, jeigu stebėtojas B juda stebėtojo A 
atžvilgiu, tuomet stebėtojas A juda stebėtojo B atžvilgiu. Iš tikrųjų, atsakymas yra 
nevienareikšmis. Aukščiau minėtoje užduoties sąlygoje neteigiama, kad stebėtojai juda 
„vienas kito atžvilgiu“. Yra kalbama tik apie stebėtojo B greitį v. Taip formuluojant 
uždavinį, stebėtojai gali stovėti, pavyzdžiui, ant besisukančio disko – stebėtojas A disko 
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centre taške a, o stebėtojas B pakraštyje. Tada neinercinis stebėtojas B, judėdamas šioje 
atskaitos sistemoje apskritimu greičiu v, bet kuriame apskritimo taške judės greičiu v, 
tame tarpe ir taške b, kuriame jis atsiduria tam tikru laiko momentu, kaip parodyta 2 
paveiksle. 

Nežiūrint į tai, kad stebėtojas B juda, negalima teigti, kad jis juda stebėtojo A 
atžvilgiu, arba, kad stebėtojai A ir B juda vienas kito atžvilgiu, nes atstumas tarp stebėtojų 
išlieka nepakitęs. Apskritai beprasmiška kalbėti apie bet kokių taškų ant besisukančio 
disko tarpusavio judėjimą, nes toks „tarpusavio judėjimas“ labiau panašus į tarpusavio 
ramybės būseną. 

Stebėtojas B juda apskritimu, tačiau ne stebėtojo A atžvilgiu, o inercinėje atskaitos 
sistemoje K (arba jos atžvilgiu), kurioje stebėtojas A yra ramybės būsenos. Čia nesvarbu, 
ar stebėtojai yra ant besisukančio disko, ar stebėtojas B kitu būdu juda apskritimu aplink 
jo centrą. 
 
 

 
 

2 pav. Stebėtojas B juda apskritimu greičiu v aplink stebėtoją A, kuris yra ramybės 
būsenos inercinėje atskaitos sistemoje K. 

 
 

2. Stebėtojo judėjimas apskritimu 
 
Jeigu stebėtojas A, esantis apskritimo centre atskaitos sistemos K taške a, nukreips 

stebėjimo vamzdį išilgai atkarpos ab į tašką b, pro kurį tam tikru laiko momentu pralėkė 
stebėtojas B, tuomet jis pamatys „šiltesnį“ šaltinį, pavyzdžiui, esant tam tikram stebėtojo 
B greičiui v, šaltinis bus geltonos spalvos. Toks bangos ilgio poslinkis yra lygiavertis 
stebėtojo B laikrodžio eigos sulėtėjimui.  

Stebėtojas B, judėdamas apskritimu skersine kryptimi monochromatinio 
spinduliavimo srauto atžvilgiu, apskritimo centre pats matys ne geltonos, o žydros 
spalvos šaltinį. Pasireiškiant aberacijai, šviesos srautas į stebėtoją krinta ne stačiu kampu 
jo judėjimo krypties atžvilgiu, o sudaro smailų kampą θ su šia kryptimi. Dėl šios 
priežasties įvyksta spektrinės spinduliavimo linijos poslinkis į trumpesnių bangų pusę. 
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Kad stebėtojas ant apskritimo pamatytų centrinį stebėtoją, jam reikia žiūrėti 
smailiu kampu jo judėjimo krypties atžvilgiu (arba tokiu kampu orientuoti stebėjimo 
vamzdį). Smailų kampą stebėtojas B gali nustatyti eksperimentiškai. Atskaitos sistemoje 
K stebėjimo vamzdžio polinkio kampas θ stebėtojo B judėjimo krypties atžvilgiu yra 
lygus arccos(v/c). 

Formaliai šį faktą galima apibūdinti žinoma lygtimi 
θcos)(1

1 22
0

cv

cvf
f

−

−
= , kuri 

susieja priimto šviesos signalo dažnį f ir savąjį išspinduliuoto signalo dažnį f0, kai kampas 
tarp stebėjimo vamzdžio ir greičio vektoriaus yra θ. Kadangi polinkio kampas θ tarp 
stebėjimo vamzdžio ir stebėtojo B judėjimo krypties yra lygus arccos(v/c), todėl pakeitus 
kampą θ į arccos(v/c) ankstesnioji išraiška tampa tokia 

 

 22
0 1 cvff −= .  (1) 

 
Šaltinio spinduliavimo dažnis proporcingas laikrodžio eigos tempui, o savasis 

žalių šaltinių dažnis yra vienodas pas abu stebėtojus. Todėl, jeigu pradiniu laiko momentu 
stebėtojo B laikrodžio parodymai τ ir stebėtojo A laikrodžio parodymai t buvo lygūs 
nuliui, tuomet pagal analogiją su (1) formule galima užrašyti 

 

 221 cvt −=τ .  (2) 

 
Jeigu stebėtojų A ir B rankose būtų laikrodžiai, tuomet stebėtojas A pastebėtų 

stebėtojo B laikrodžio eigos sulėtėjimą, o stebėtojas B pastebėtų, kad stebėtojo A laikrodis 
skuba. Stebėtojas B, norėdamas paaiškinti šį faktą kinematikos fone, turi pripažinti faktą, 
jog jis juda sąlyginės ramybės būsenos atskaitos sistemos atžvilgiu, t. y. tą faktą, kad bet 
kuriuo laiko momentu jis pats juda atskaitos sistemoje K, stebėtojas A joje yra ramybės 
būsenos. Jis turi pareikšti: „Aš judu atskaitos sistemoje K, todėl mano laikas ir mano 
laikrodžio eigos tempas sulėtėja. Judėdamas skersai šviesos spinduliui, aš turiu įvertinti 
šviesos aberaciją ir palenkti savo stebėjimo vamzdį, kad pamatyčiau šviesą. Kadangi 
mano laikrodžio eiga ir mano laiko eiga sulėtėjo, aš fiksuoju tariamą stebėtojo A 
laikrodžio eigos pagreitėjimą, kurio, iš tikrųjų, atskaitos sistemoje K nėra, nes stebėtojas 
A šioje atskaitos sistemoje yra ramybės būsenos“. 

Stebėtojas B ant apskritimo dėl suprantamų priežasčių negali inercinėje sistemoje 
laikyti savęs ramybės būsenos ir negali stebėti laikrodžio eigos sulėtėjimo efektų bei 
stebėtojo A šaltinio pageltonavimo. Jis taip pat negali aiškinti stebimos žydros šaltinio 
spalvos, remdamasis išilgine Doplerio efekto dedamąja, kuri susidaro, kai centrinis 
stebėtojas juda priešpriešiais. Juk juda jis pats, o ne centrinis stebėtojas, be to, juda 
skersai spinduliui. Jis gali paaiškinti žydrą šaltinio spalvą tik tuo, jog judėdamas skersai 
žalio spindulio, jis patiria laiko sulėtėjimą ir būdamas sulėtėjusio laiko sąlygose, jis 
suvokia žalią spindulį kaip žydrą. Tai galima papildomai patvirtinti tokia aplinkybe. 

 Jeigu apskritimu juda aibė stebėtojų, turinčių žalius šviesos šaltinius, ir iš vieno iš 
jų buvo paleistas šviesos impulsas, kuris, pralėkęs apskritimo centrą, pakliuvo į 
diametraliai priešingą apskritimo tašką, kur tuo laiko momentu juda kitas stebėtojas, 
tuomet pastarasis suvoks gauto impulso spalvą kaip žalią. Taip atsitiks, nežiūrint į tai, jog 
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kiekvienas iš stebėtojų, apsikeitusių impulsu, atskaitos sistemoje K juda greičiu v, ir į tai, 
jog stebėtojai juda skirtingomis kryptimis. T. y. dydis, kurį dažnai vadina stebėtojų 
„santykiniu greičiu“, pagal greičių sumos taisyklę yra lygus )1(2 22 cvv + . Tai, kad 
gautas impulsas bus žalias, galima suprasti, jeigu įvertintume, jog impulsas, 
išspinduliuotas į diametraliai priešingą tašką, pereina per centrą ir centriniam stebėtojui 
atrodo geltonos spalvos. Iš kitos pusės, geltono impulso dažnis, praėjusio apskritimo 
centrą ir nukeliavusio iki judančio apskritimu stebėtojo, pastarojo nuomone, kaip seka iš 

(1) formulės, padidėja 2)(11 cv−  kartų, ir impulsas tampa žaliu. 

 
3. Tiesiaeigis stebėtojo judėjimas 

 
Dabar aptarsime atvejį, kai abu stebėtojai yra inerciniai. 
Tegu per liestinę, nubrėžtą per apskritimo tašką b, pastoviu greičiu v juda 

stebėtojas Cʹ. Pradžioje inerciniai stebėtojai A ir Cʹ suartėja, o vėliau stebėtojo Cʹ 
pasirodymo momentu taške b per visą judėjimo laiką trumpam atsiduria minimaliu 
atstumu l0 vienas nuo kito, o po to pradeda tolti vienas nuo kito. 

Kai stebėtojas Cʹ atsiduria taške b, stebėtojai A ir Cʹ nei artėja vienas prie kito, nei 
tolsta, ir atstumas l tarp stebėtojų A ir Cʹ trumpam nepasikeičia. Trumpalaikis atstumo 
tarp stebėtojų A ir Cʹ nesikeitimas liudija apie šių stebėtojų trumpalaikę santykinę 
ramybės būseną. Ir vis dėlto judėjimas jų „santykinės ramybės būsenos“ momentu yra, tik 
tai yra ne stebėtojų judėjimas vienas kito atžvilgiu, o stebėtojų judėjimas (arba ramybės 
būsena) toje ar kitoje atskaitos sistemoje. 

Skirtingai nuo stebėtojo B, stebėtojas Cʹ centrinio stebėtojo laikrodyje gali stebėti 
tiek laikrodžio eigos sulėtėjimą, tiek ir jos pagreitėjimą, ir matyti įvairių spalvų centrinio 
stebėtojo šaltinį, o būtent geltoną ir žydrą. Stebimo šaltinio spalva priklauso nuo stebėtojo 
žvilgsnio krypties (arba nuo stebėjimo vamzdžio krypties). 

Tai, kad stebėtojas Cʹ gali matyti skirtingas stebėtojo A šviesos šaltinio spalvas, 
fiziškai paaiškinama tuo, jog stebėtojas Cʹ, priešingai nei stebėtojas B, spinduliavimą iš 
centrinio šaltinio priima ne tik būdamas ant apskritimo, bet ir būdamas už jo ribų. 
Stebėtojas A taip pat gali registruoti skirtingas šviesos šaltinio spalvas, kurią spinduliuoja 
stebėtojas Cʹ, nes šviesą iš stebėtojo Cʹ šaltinio taip pat galima priimti už apskritimo ribų. 

Iškyla klausimas, kaip stebėtojai A ir Cʹ turi atlikti stebėjimus, jeigu įmanoma 
pamatyti bet ką? 

Visų pirma, jie turi pasirinkti atskaitos sistemą. Jeigu jų nedomina fizikinių 
stebėjimų rezultatų tarpusavio sąryšiai, tuomet kiekvienas iš jų gali pasirinkti savąją 
sistemą. Būtent taip elgiasi stebėtojai specialiojoje reliatyvumo teorijoje. Nei vienas 
Einšteino teorijos šalininkas-stebėtojas nepripažįsta, jog jis juda kitų stebėtojų atžvilgiu. 
Tačiau, jeigu stebėtojai A ir Cʹ nori gauti tarpusavyje susijusius stebėjimo rezultatus, 
tuomet jie turi pasirinkti vieną vienintelę inercinę sistemą ir visus tolimesnius veiksmus 
vykdyti atsižvelgiant į šį pasirinkimą. Pavyzdžiui, jie gali pasirinkti atskaitos sistemą K, 
kurioje stebėtojas A yra ramybės būsenos, o stebėtojas Cʹ juda. 

Jeigu stebėtojas Cʹ, taip pat kaip ir stebėtojas B, judantis apskritimu, laikys, jog 
jis, būdamas taške b, pats juda skersai spindulio greičiu v atskaitos sistemoje K ir 
nukreipia stebėjimo vamzdį į tą pačią pusę, į kurią žiūri stebėtojas ant apskritimo B, 
tuomet, kaip ir pastarasis, jis stebėtojo A rankose pamatys žydrą šaltinį. 
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Dabar tarkime, kad stebėtojas Cʹ skrenda greičiu v lygiagrečiai atskaitos sistemos 
K ašiai X tam tikru atstumu nuo jos ir seka atskaitos sistemos K laiko eigą pagal 
laikrodžius, patalpintus išilgai ašies X. 

Jeigu stebėtojas Cʹ žiūrės viena kryptimi į ramybės būsenos atskaitos sistemos K 
laikrodžius, pro kuriuos jis praskrenda, tuomet nuosekliai fiksuodamas daugelio 
laikrodžių parodymus, kurie patenka į jo žiūrėjimo tašką, jis pastebės laiko t eigos 
pagreitėjimą atskaitos sistemoje, kurios atžvilgiu jis juda. Laiko tėkmės greitis 
nepriklausys nuo žvilgsnio krypties, tačiau laikrodžių ciferblatų spalva nuo jo priklausys. 
Kai atskaitos sistemos K ir stebėtojo Cʹ laikrodžių parodymai pradiniu laiko momentu 

lygūs nuliui, laiko tėkmės pagreitėjimas išreiškiamas lygtimi 2)(1' cvt −= τ , kur τʹ yra 

laikas, kurį rodo savasis skrendančio stebėtojo Cʹ laikrodis. Toks laiko tėkmės 
pagreitėjimas atskaitos sistemoje K nesiderina su atskirų laikrodžių elgsena arba su 
kiekvienu atskiru šviesos šaltiniu atskaitos sistemoje K, jeigu stebėtojas Cʹ, laikant, kad 
jis pats yra ramybės būsenos, o atskaitos sistema K juda jo atžvilgiu, nukreips stebėjimo 
vamzdį statmenai jos judėjimui. Esant šiai stebėjimo vamzdžio orientacijai ir sekant 
šaltinio elgseną, kuris spinduliuoja, pavyzdžiui, žalią šviesą, jis dėl skersinio Doplerio 
efekto pastebės spinduolio bangos ilgio poslinkį į ilgesniųjų bangų pusę ir žalias 
spindulys pavirs į geltoną. Bangos ilgio poslinkis atitiks kiekvieno iš pralekiančių pro 
stebėtoją Cʹ laikrodžių eigos sulėtėjimą. Toks neatitikimas tarp atskirų laikrodžių eigos ir 
daugelio laikrodžių eigos ne mažiau paradoksalus, nei dvynių paradoksas. Kaip eina 
laikas atskaitos sistemoje K, jeigu pagal nuosekliai besikeičiančius aibės atskaitos 
sistemos K laikrodžių parodymus, pro kuriuos praskrenda stebėtojas Cʹ, laikas atskaitos 
sistemoje K eina greičiau, o pagal kiekvieno iš laikrodžių laiką, kurie praskrenda pro 
stebėtoją Cʹ, laikas K sistemoje eina lėčiau? 

Laikrodžių nesuderinamumo paradoksas sprendžiamas parenkant teisingą 
judančio sistemoje K stebėtojo Cʹ stebėjimo vamzdžio polinkio kampą. Paradoksas 
susidaro, kai stebėtojas Cʹ pamiršta, jog jis pats juda, ir manydamas, kad yra ramybės 
būsenos, laiko, kad kiekvienas sistemos K laikrodis juda jo atžvilgiu. Jeigu judantis 
stebėtojas Cʹ prisimins, kad ne laikrodžiai lekia pro jį, o jis pats lekia pro laikrodžius, 
tuomet jis palenks stebėjimo vamzdį reikiamu kampu ir pastebės, kad šviesa tapo žydra, o 

spinduliavimo dažnis tapo 2)(11 cv− kartų didesnis už pradinį žalios spalvos šaltinio 

dažnį. T. y. tokioje stebėjimo vamzdžio padėtyje aibės laikrodžių parodymų kaitos greitis 
ir pavienių laikrodžių eigos tempas tampa suderinti. Būtent tokia stebėjimo vamzdžio 
padėtis atitinka stebėtojo Cʹ greitį v atskaitos sistemos K atžvilgiu. Stebėjimo vamzdžio 
polinkio kampas θ su stebėtojo Cʹ judėjimo kryptimi lygus arccos(v/c). 

Kadangi atskirų laikrodžių eigos tempas yra suderintas su aibės laikrodžių, 
esančių ramybės būsenos atskaitos sistemoje K, galima bendrai kalbėti apie laikrodžių 
eigos pagreitėjimą stebėtojo Cʹ laikrodžio eigos atžvilgiu. Šis pagreitėjimas galioja ir 
stebėtojo A laikrodžiui, kuris yra atskaitos sistemos K elementas. 

Tokiu būdu, stebėtojas Cʹ gali teigti: „Aš judu ramybės būsenos atskaitos 
sistemoje K ir dėl mano judėjimo mano laikas ir mano laikrodžio eigos tempas šioje 
sistemoje sulėtėja. Dėl mano laikrodžio eigos ir mano laiko tėkmės sulėtėjimo, aš 
fiksuoju tariamą visų atskaitos sistemos K laikrodžių eigos pagreitėjimą, nors iš tikrųjų 
ramybės būsenos atskaitos sistemoje K pagreitėjimo nėra, nes mano judėjimas neturi 
jokios įtakos ramybės būsenos atskaitos sistemos K laikrodžių eigai“. 
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4. Apie savųjų inercinių sistemų reliatyvųjį judėjimą 

 
Tas, kuris įprato prie savųjų inercinių sistemų absoliučiosios ramybės būsenos, 

gali susidaryti nuomonę, kad judančio stebėtojo pripažinimas, jog jis juda ramybės 
būsenos atskaitos sistemos atžvilgiu, prieštarauja inercinių sistemų lygiavertiškumo 
principui. Tačiau iš tikrųjų prieštaravimo nėra. Inercinės atskaitos sistemos yra 
lygiavertės tuo požiūriu, jog kiekviena iš jų gali būti ramybės būsenos ir gali judėti kitų 
sistemų atžvilgiu. Kiekvienai nepriklausomai inercinei atskaitos sistemai galima priskirti 
savosios ramybės būseną ir savojo judėjimo būseną kitų sistemų atžvilgiu. 

Matematiškai  yra patogu savosioms atskaitos sistemoms priskirti ramybės 
būseną, nes tai užtikrina fizikinių dėsnių užrašymo invariantiškumą. Tuo pačiu, priskyrę 
visoms atskaitoms sistemoms ramybės būseną, kurios viena kitos atžvilgiu juda, gauname 
fizikinių dydžių tarpusavio nesuderinamumą, pvz., A>B, nors iš tikrųjų A<B. Šio 
nesuderinamumo sušvelninimas, remiantis „skirtingų stebėtojų nuomone“ arba 
paaiškinimais „skirtingose atskaitos sistemose“, yra įprastas, tačiau ne visada ir ne 
visiems įtikinamas. 

Nesuderinamumą galima panaikinti, pavyzdžiui, laisvai parenkant atraminę 
ramybės būsenos atskaitos sistemą, kurios atžvilgiu likusios sistemos įgauna tam tikrus 
judėjimo greičius. Atraminei inercinei atskaitos sistemai galima priskirti ramybės būseną, 
pasinaudojant šiuo teiginiu: „Ramybės būsenos atskaitos sistema yra tokia sistema, 
kurioje bet kokiai taškų porai, priklausančių šiai sistemai, šviesos sklidimo trukmė iš 
vieno taško į kitą yra lygi šviesos sklidimo trukmei tarp šių taškų priešinga kryptimi“. 

Galiojant šiam teiginiui, šviesos greičio skirtumas priešingomis kryptimis 
judančiose atskaitos sistemose tampa priklausomas nuo krypties ir nuo jų greičio 
atraminės sistemos atžvilgiu, tuo tarpu vidutinė šviesos greičio vertė uždarame kelyje 
išlieka pastovi. Fizikinių dėsnių užrašymo invariantiškumas sutrinka, tačiau atsiranda 
fizikinių dydžių invariantiškumas ir suderinamumas. 

Jeigu prieš tai mūsų aptartame pavyzdyje, savo judėjimą pripažinęs stebėtojas Cʹ 
nejudamai save susies su atskaitos sistema Kʹmov, kuri juda kartu su juo atskaitos sistemos 
K atžvilgiu, tuomet visi savo judėjimą pripažinę sistemos Kʹmov stebėtojai užregistruos 
laiko tėkmės pagreitėjimą ramybės būsenos sistemoje K. Maža to, jeigu judančioje 
atskaitos sistemoje laikrodžių sinchronizacija atlikta, įvertinant jos savąjį judėjimą 
sistemos K atžvilgiu, ir taikant vieningą vienalaikiškumą sistemose K ir Kʹmov, tuomet 
ramybės būsenos sistemoje K laiko tėkmės pagreitėjimą įmanoma aptikti ne tik 
vizualiniais stebėjimais. Šis pagreitėjimas gali būti pastebėtas lyginant sistemos K 
kiekvieno atskiro laikrodžio eigą su sistemos Kʹmov laikrodžių pora. Taipogi, jeigu 
kiekvienas sistemos K stebėtojas, pavyzdžiui, stebėtojas A, žiūrės viena kryptimi į 
judančios pro jį atskaitos sistemos Kʹmov laikrodį, tuomet paeiliui registruodamas aibės 
laikrodžių parodymus, kurie pralekia tašką, į kurį jis žiūri, jis užfiksuos ne laiko tėkmės 
pagreitėjimą atskaitos sistemoje Kʹmov, o sulėtėjimą. 

Laiko tėkmės greičių suderinamumą skirtingose atskaitos sistemose lemia 
vienalaikiškumo vienybe. Būtent vienalaikiškumo reliatyvumas nulemia fizikinių dydžių 
nesuderinamumus skirtingose atskaitos sistemose. Pažymėsime, jog mes kalbame apie 
vienybę, o ne apie vienalaikiškumo absoliutumą. Atraminės ramybės būsenos atskaitos 
sistemos parinkimas yra laisvas ir sąlyginis veiksmas, ir keičiant atraminę sistemą 
vienalaikiškumo charakteris dėl jo reliatyvumo taip pat keičiasi – vienalaikiškumas vėl 
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tampa vieningas, tačiau kitiems įvykiams. Tik tuo atveju, jeigu  egzistuotų absoliučioji 
atskaitos sistema arba ramybės būsenos eteris, ir su juo nejudamai būtų susieta atraminė 
atskaitos sistema, tuomet galima būtų kalbėti apie absoliutųjį vienalaikiškumą, o 
fizikiniai dydžiai įgautų absoliutinį charakterį. Bet ir šiuo atveju invariantiško gamtos 
dėsnių  užrašymo galimybė išliktų, nes kaip parodyta [...], specialioji Einšteino 
reliatyvumo teorija ir eterinė Lorenco teorija matematiškai ir eksperimentiškai yra 
lygiavertės ir skiriasi tik filosofiniu papildymu. 

 
5. Dvynių paradokso sprendimas specialiojoje reliatyvumo teorijoje 

 
Dabar panagrinėkime dvynių paradoksą. 
Įsivaizduokime dvynį Bʹ, kuris išskrido iš taško g, kuriame pasiliko dvynys A, į 

inercinės sistemos K tašką h, kuriame jis greitai apsigręžia bei grįžta atgal į tašką g pas 
dvynį A. Tarkime, kad dvynys Bʹ skrieja greičiu v lygiagrečiai atskaitos sistemos K ašiai 
X tam tikru atstumu nuo jos ir seka sistemos K laiko tėkmę pagal laikrodžius, išdėstytus 
išilgai ašies X. 

Jeigu dvynys Bʹ pripažins, jog jis ramybės būsenos sistemoje K juda greičiu v ir 
nukreips savo žvilgsnį arba stebėjimo vamzdį kampu arccos(v/c), tuomet atskaitos 
sistemoje, kurios atžvilgiu jis juda, jis užfiksuos laiko t pagreitėjimą. Pagreitėjimas 

išreiškiamas santykiu 2)(11' cvt −=∆∆ τ , kur ∆t – laiko tarpas, kuris prabėgo 

atskaitos sistemoje K per tam tikrą laiką ∆τʹ, kuris prabėgo pas skrendantį dvynį pagal jo 
savojo laikrodžio parodymus. Dvynys Bʹ aptiktų tokį patį pagreitėjimą, jeigu palygintų 
savo laikrodžio eigos tempą su rodmenų srautu, kuriuos jis nuosekliai registruotų 
sistemos K laikrodžiuose, pro kuriuos jis pralekia. 

Tokiu būdu, dvynys-keliautojas, pripažįstantis savo judėjimą atskaitos sistemoje 
K, pastebi savo inercinio brolio laiko tėkmės pagreitėjimą, kuris pasiliko ramybės 
būsenoje per visą dvynių išsiskyrimo laiką. 

Santykį 2)(11' cvt −=∆∆ τ  galima vertinti ir kaip atvirkštinės Lorenco 

transformacijos 22 )(1)''( cvcvxtt −+= pasekmę. Nesvarbu su kokiu atskaitos 

sistemos Kʹ tašku xʹ, kuris juda atskaitos sistemos K atžvilgiu, dvynys Bʹ tariamai save 

susietų, laiko intervalas ∆t tame taške būtų lygus 2)(1' cvt −∆ . 

 

6. Dvynių paradokso sprendimas eterinėje teorijoje 
 

Kaip bebūtų keista, eterinėje teorijoje jokio paradokso nesusidaro. Eterinėje 
teorijoje paradoksas, kuris iškyla specialiosios reliatyvumo teorijos gelmėse, yra 
išsprendžiamas paprasčiausiais algebriniais metodais. 

Taigi, kas atsitiks, jeigu vienas iš dvynių, esančių ramybės būsenoje viename 
eterio taške, išskrenda greičiu v į nutolusį tašką, ir po tam tikro laiko grįžta pas pasilikusį 
ramybės būsenoje dvynį A? 

Atsakymas aiškus. Jeigu skrendančio eteryje dvynio „vietinis laikas“, 
charakterizuojantis fizikinių procesų greitį jo kūne ir jo laikrodžio eigos tempą, abiejose 
skrydžio atkarpose (atkarpoje ten ir atkarpoje atgal) sulėtėja dėl sąveikos su eteriu, 
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tuomet jo „vietinis“ laikas eis 2)(11 cv− karto lėčiau nei ramybės būsenos dvynio 

laikas eteryje, ir eteryje skridęs dvynys „pasens“ mažiau. Skridusio dvynio apsisukimas, 
jeigu jis įvyksta praktiškai akimirksniu, dvynių laiko santykiui praktiškai neturi įtakos. 

O kas bus, jeigu du dvyniai eteryje skris vienas šalia kito greičiu v, – tada jų 
„vietinis  laikas“ eis sulėtintai, – o po to, vienas iš jų sustos ir kurį laiką eteryje bus 
ramybės būsenos, ir tuomet pasivys nuskrendantį dvynį? Dvynys, tęsiantis skrydį eteryje 
ir neturintis informacijos apie savo judėjimą eteryje, suvokia tokį brolio manevrą kaip jo 
kelionę į nutolusį tašką ir grįžimą atgal. 

Peršasi atsakymas, kad, eterinėje teorijoje dvyniui sustojus eteryje, jo laikas 
pradės eiti greičiau nei tęsiančio skrydį brolio „vietinis laikas“, ir, kai sustojęs eteryje 
dvynys po tam tikro laiko pasivys nuskriejantį brolį, jo „vietinis“ laikas tekės lėčiau nei 
skrendančio brolio laikas. Tai lemia didesnis dvynio greitis, kuris vejasi savo brolį. 
Rezultate eteryje sustojęs dvynys bus ne vyresnis, o jaunesnis nei brolis, kuris tęsė skrydį. 

Parodysime, kad, jeigu savasis neinercinio dvynio judėjimo laikas inercinio 
dvynio atžvilgiu ten ir atgal yra vienodas, tuomet neinercinio dvynio laikas eis 

2)(11 cv− kartų lėčiau nei judančio inercinio dvynio laikas, ir neinercinis dvynys 

pasens mažiau. 
Tegu vieno iš dvynių sustojimo laiko momentu eteryje išsiskiriančių dvynių 

laikrodžiai rodo nulius. Tarkime, kad tam tikrą laiką pastovėjęs, atsiliekantis dvynys laiko 
momentu t1 eterio laiku, kai jo laikrodis dėl sustojimo rodė šį laiką, išskrido paskui 
nuskrendantį dvynį tokiu greičiu u, kuriam galioja nelygybė v<u<c. Atsiliekančio dvynio 
starto momentu atstumas tarp dvynių lygus vt1. Į kelionę išsiruošęs atsiliekantis dvynys 
pastoviu greičiu v skrendantį dvynį pasivys laiko momentu t2, ir tam sugaiš laiką lygų  
vt1/(u-v). Per šį laiką pagal dvynio laikrodį, kuris skrenda greičiu u paskui nuskrendantį 

dvynį, praeis savasis laikas, kuris yra 2)(11 cv− kartų mažesnis už eterinį laiką ir yra 

lygus )()(1 2
1 vucuvt −− . Greitį u laikysime tokiu, jog savasis besivejančio dvynio 

laikas t'2-t'1 skaitiškai yra lygus laikui t1, kurį jis būna ramybės būsenoje eteryje, t. y.  
t'2-t'1= t1 arba 

 )()(1 2
11 vucuvtt −−= .      (3) 

 
Ši lygybė atitinka sąlygą, jog dvynys, skrisdamas į nutolusį tašką ir atgal, sugaišta 

po vienodą savojo laiko intervalą. Elementariai pertvarkius (3) lygybę, galima gauti 

greičio u išraišką, kuri yra lygi 
2)(1

2

cv

v

+
. Įstatę šią išraiką į laiko, kurio dvyniui prireikė 

sugrįžti, lygtį vt1/(u-v), ir sumuojant laiką vt1/(u-v) su laiku t1, gauname eterinį laiką, kurį 
atsiliekantis dvynys sugaišo sustojęs ir grįždamas pas skrendantį brolį. Šis laikas lygus 

)1(2
22

1 cvt − . Kadangi inercinio dvynio, skrendančio greičiu v, laikrodis eina 
2)(11 cv− kartų lėčiau nei laikrodis, esantis ramybės būsenoje eteryje, todėl 

skrendantis dvynys nustatys laiką, kurio atsiliekančiam dvyniui prireikė, kad sustotų ir 
grįžtų pas skrendantį dvynį, lygų 

 2
12 )(12' cvtt −= . 
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Kadangi neinercinio dvynio laikas, praėjęs iki jo grįžimo momento, skaitiškai 

lygus 2t1, o inercinio dvynio laikas skaitiškai lygus 2
1 )(12 cvt − , tuomet per šį 

laikotarpį praėjo 2)(11 cv− kartų mažiau neinercinio dvynio laiko ir jis paseno mažiau 

nei inercinis dvynys. 
 

Baigiamasis žodis 
 

Viena iš specialiosios reliatyvumo teorijos efektų paradoksalumo priežasčių yra 
stebėtojo, kuris tam tikros atskaitos sistemos atžvilgiu juda, savosios ramybės būsenos 
absoliutizacija. Tai liečia ir greitai susenėjusio inercinio dvynio laiko tėkmės sulėtėjimą, 
kurį per visą išsiskyrimo laikotarpį, išskyrus staigų apsisukimą, pastebi dvynys, nuskridęs 
į nutolusį tašką ir atgal. Deklaruodami judėjimo ir rimties būsenos reliatyvumą, Einšteino 
teorijos šalininkai-stebėtojai visada priskiria sau ir savo atskaitos sistemoms ramybės 
būseną ir niekad sau nepriskiria judėjimo būsenos. Ramybės būsenos priskyrimas 
savosioms atskaitos sistemoms, kurios kitų atskaitos sistemų atžvilgiu tarpusavyje juda, 
lemia tai, jog fizikiniai dydžiai tampa nesuderinami. Šis nesuderinamumas yra tas, kad 
kiekvienas iš dviejų nevienodų dydžių vienu metu yra didesnis už kitą. Tokio 
nesuderinamumo aiškinimas, remiantis „skirtingų stebėtojų nuomone“ arba nagrinėjant 
„skirtingose atskaitos sistemose“, yra įprastas, tačiau ne visada ir ne visiems fiziškai 
įtikinantis. Jeigu specialiojoje reliatyvumo teorijoje yra įvedami stebėtojai, kurie 
pripažįsta savąjį judėjimą gretimų sistemų atžvilgiu, tuomet, sprendžiant dvynių 
paradoksą, galima apsiriboti jų judėjimo kinematika. 
 Eterinėje teorijoje, norint paaiškinti išsiskyrusių ir vėl susitikusių inercinio ir 
neinercinio dvynių amžiaus skirtumą, apskritai nereikia taikyti jokių gudrybių. Inercinio 
dvynio pasenėjimas eterinėje teorijoje yra elementari procesų sulėtėjimo judančiuose 
eteryje kūnuose pasekmė, kurią galima įrodyti paprastais algebriniais skaičiavimais. 
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