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ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИВЕДЕННЯ  
ПЕРЕТВОРЕНЬ ЛОРЕНЦА 

 
Розглянуто різні підходи до виведення перетворень Лоренца. Аналізу були піддані роботи 

вітчизняних вчених. Проведено порівняльний аналіз та зроблено висновки, щодо характеру 
еволюції підходів до перетворень Лоренца. 
Ключові слова: спеціальна теорія відносності, перетворення Лоренца, типологізація процесу, коорди-
натний, тензорний, груповий підходи. 

 
Рассмотрены различные подходы к выводу преобразований Лоренца в работах отечест-

венных ученых. Проведен их сравнительный анализ, сделаны выводы о характере эволюции 
подходов к преобразованиям Лоренца. 
Ключевые слова: специальная теория относительности, преобразования Лоренца, типологизация про-
цесса, координатный, тензорный, групповой подходы. 

 
The problem questions of approaches to output of Lorentz transformation laws in issues of do-

mestic scientists are discussed in the paper. Their comparative analysis is conducted; the conclusions 
about character of evolution changes of representations about Lorentz transformation laws are made. 
Key words: special the theory of relativity, transformation of Lorenca, typification of process, co-ordinate, 
tensor, group approaches. 

 

Вступ. Важливе значення у з’ясуванні логіки розвитку концептуальних ідей 
теорії відносності має аналіз підходів до виведення перетворень Лоренца. У ви-
вченні цього процесу досить багато прогалин, незважаючи на те, що вплив цих рів-
нянь на становлення сучасної фізики проаналізовано в численній науковій літера-
турі [1 – 4; 19; 20; 22]. З нього випали роботи вчених, що працювали в Україні у 
першій половині ХХ сторіччя і були, у силу історичних обставин, або забуті або 
належним чином не оцінені. Метою роботи є спроба типологізації підходів до ви-
ведення перетворень Лоренца, базуючись на роботах вітчизняних вчених. Важли-
вість їхніх праць для становлення нового наукового напряму була значною і не-
від’ємною від загальносвітового розвитку ідей СТВ. Аналізу були піддані роботи 
Л. Кордиша, О. Грузінцева, Ч. Бялобржеского, І. Огієвецького, О. Іваницької, 
А. Богородського.  

Виникнення перетворень Лоренса. Рівняння, що отримали назву рівняння 
Лоренца, відіграли важливу роль у формуванні сучасної фізики.  

Історично першим був метод, який найбільш інформативно можна проілюст-
рувати за А. Ейнштейном [24]. Розглядаючи розповсюдження світлового сигналу за 
двома системами відліку, ним було проаналізоване рівняння виду 
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ντ . Розповсюдження світлової хвилі розглянуто з точки зору двох 

систем відліку (тієї, що рухалася рівномірно і прямолінійно, та системою, що зна-
ходилась у стані спокою). Використовуючи постулат інваріантності швидкості світ-
ла, та заснований на ньому аналіз рівняння розповсюдження світлової хвилі в цих 
системах, були отримані рівняння Лоренца. 

«Народження» перетворень Лоренца почалось з «парадоксу», сенс якого по-
лягав у тому, що рівняння Максвела, які характеризують електромагнітне поле, не 
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інваріантні відносно перетворень Галілея. Ще В. Фогт (Voight) у 1887 році показав, 
що рівняння типу □ 0=ϕ  зберігає свою форму при переході до нових просторово - 

часових змінних при перетвореннях типу vtxx −=′  γ/yy =′ , γ/zz =′ , 
2c/vxtt −=′ . З точністю до масштабного множника, це були майбутні перетво-

рення Лоренца. Згадана робота була маловідомою науковій громадськості. Але вже 
Дж. Фіцджеральд і Х. Лоренц розуміли, що для пояснення досліду Майкельсона – 
Морлі необхідним є введення нового постулату – скорочення розмірів тіл, що ру-
хаються. У 1900 р., через десять років після того, як Г. Герц і О. Хевісайд надали 
рівнянням Максвела красивої математичної форми, Дж. Лармор знайшов перетво-
рення, при якому рівняння залишаються інваріантними. Можна сказати, що метод, 
який був запропонований Дж. Лармором, зводиться до двоетапної схеми: спочатку 
перетворення Галілея, а потім відновлення інваріантності Максвелівських рівнянь 
за допомогою кінематичного перетворення, яке було пояснене автором наступним 
чином: «Розмір електродинамічної системи, що рухається, скорочується вздовж 
напрямку руху, в порівнянні з системою, що знаходиться у стані спокою у відно-
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v ». Х. Лоренц незалежно від Дж. Лармора запропонував спосіб 

перетворень однієї системи відліку в іншу, при яких рівняння Максвела зберігають 
свій вигляд. Фактично, ця схема виведення була аналогічна до схеми виведення 

Дж. Лармора. Перетворення klxx =′ , lyy =′ , lzz =′ , де 
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швидкість руху системи, як цілого, вздовж напряму х описували перехід між двома 
різними системами, які знаходились у спокої відносно ефіру. Так, якщо було відсутнє 
електромагнітне поле в одній системі, воно дорівнювало нулю і в іншій. Цим і по-
яснювався, згідно теорії Лоренца, результат досліду Майкельсона.  

А. Пуанкаре удосконалив ефірно-польову 
теорію Г. Лоренца, вилучивши галілеєвські пе-
ретворення, як окремий етап перетворень, та 
зразу вводячи рівняння у вигляді єдиного пере-
творення. Теорія А. Пуанкаре, математично збі-
галася зі спеціальною теорією відносності А. 
Ейнштейна, але саме А. Ейнштейн «наважився» 
надати перетворенням Лоренца фізичний сенс. 
Як писав Х. Лоренц  1912 р. «Заслуга Ейнштей-
на полягає у тому, що він перший висловив 
принцип відносності у вигляді загального стро-
го і точно діючого закону» [цит. за 22]. Хоча, 
поряд з цим, повністю розуміючи математичний 
бік питання, Х. Лоренц так і не зміг прийняти 
висновків, що випливали з кінематичної інтер-

претації СТО.  
Підхід до виведення перетворень Лоренцо, що став історично і методологічно 

першим, можна назвати координатним був, причому виявляється, що в рамках та-
кого підходу на початку ХХ сторіччя в Україні працювали Ч. Бялобржеський, 
Л. Кордиш, О. Грузінцев. Слід зазначити, що їх статті вийшли друком в один і той 
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же час (1910 – 1911). І хоча всі статті були присвячені одній темі, певна різниця у 
виведенні перетворень Лоренца існувала. 

Виведення перетворення Лоренса. Робота Ч. Т. Бялобржеськаго [7], була 
однією з не багатьох, що підтримувала ідеї теорії відносності на початку її станов-
лення. Ч. Бялобржеський зосередив свою увагу на математичному формулюванні 
поняття відносності відстані та часу. Сформулювавши принцип відносності в такий 
спосіб: «немає ніякої можливості визначити відносний рух, за який можна прийня-
ти рух у порожньому просторі чи у нерухомому ефірі»; [7, с. 224] «фізичний час 
тече таким чином, що швидкість світла є однаковою, незалежно від того в якому 
стані спокою чи рівномірного та прямолінійного руху знаходиться друг відносно 
друга спостерігач та джерело світла» [7, с. 224] вчений проводить розрахунки дов-
жини променів світла в досліді Майкельсона –Морлі. Джерело світла знаходиться в 
точці А. Система відліку рухається в напрямку В. Промінь світла проходить у на-
прямку до дзеркала В, яке зміщується у В1, тоді промінь світла доганяє дзеркало з 
відносною швидкістю ν−c . Після того, як промінь відбився від дзеркала, 
зворотній шлях промінь проходить зі швидкістю ν+c  та потрапляє до спостеріга-
ча в точці А1, куди за час руху зміститься точка А. АВ1>А1В1, тому промінь запізню-
ється у порівнянні з часом у нерухомій системі. У поперечному розповсюдженні 
промінь пройде шлях АСА\. 

Розрахунок довжини проводився таким чином: 
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Як пише автор: «таке подовження шляху, коли система прийшла до руху зі 
швидкістю v » [7, с.225]  
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Знайдемо зв’язок між часом, у системі, що рухається t ′ , та «абсолютним ча-
сом t , за який приймемо час спостерігача, що вважає себе, таким що знаходиться у 
стані спокою» [7, с.226]  

Нехай у точках А та В нерухомої системи знаходиться го-
динники. У момент часу 0=′= tt  з точки А до В спрямовано 
сигнал. Годинники А та В є синхронними, якщо в момент 

отримання сигналу, годинник В «показує час 
c

l
». Розрахунки абсолютного часу, 

тобто «з точки зору спостерігача, що знаходиться у стані спокою» вчений прово-

дить таким чином: абсолютна відстань між А та В дорівнює 
k

l , відносно В точка 

рухається зі швидкістю vc − , тобто проміжок часу через який світловий сигнал 

A B l 
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дійде до точки В буде 
)( vck

l

−
. Час t ′  на часах В буде, так як з моменту прибуття 

сигналу пройшов «абсолютний час» 
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−+=′ . Будемо вважати, що у початковий момент обид-

ва спостерігача знаходяться в точці А. Змінимо позначення xl ′= . У момент t  «аб-
солютна відстань x » точки В, що рухається зі швидкістю v  від нерухомого спо-

стерігача буде )( vtxkxvt
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= , якщо ввести цю величину до формули 

для t ′  то отримуємо )(
2
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v
tkt −=′ .  

Робота Л. Кордиша «Элементарный вывод основных формул теории относи-
тельности» [11] починається з формулювання «одного основного положення - 
принципу відносності», що автор подає в наступний спосіб: «формулювання того 
закону, за яким відбувається яке-небудь явище, не залежить від того, щодо якої си-
стеми координат оцінювати явище; узяті системи координат можуть знаходитися у 
відносному спокої, чи у відносному рівномірному поступальному руху».  

До цього, як відомо, додають ще один постулат – сталість швидкості світла. 
Але, на думку Л. Кордиша, цей постулат виявляється зайвим, тому що він «вихо-
дить як необхідний наслідок першого». Аналогічних висновків щодо другого пос-
тулату окрім М. Планка, Л. Кордиша незалежно дійшли В. Ігнатовський, П. Франк 
(Franck), Розе (Rothe). Як зазначав Е. Уіттекер: «коли відносність визнали принци-
пом, дії якого підкорюється уся фізична природа, вчені намагалися подати її у фор-
мі, вільній від будь яких зв’язків з електромагнітною теорією, так щоб її можна бу-
ло вивести з визначеного набору більш менш правдоподібних аксіом.» [25, с. 72] 

Виведення перетворень Лоренца Л. Кордиш проводить у спосіб, що цілком 
підпадає під визначення координатного методу. Уявимо, що в момент збігу систем 
координат І та ІІ з їх загального початку був випущений світловий сигнал. Виходя-
чи з визначення принципу відносності, як спостерігач системи відліку І, так і спо-
стерігач системи відліку ІІ повинні будуть побачити поширення світлової хвилі з 
центрами А (для І системи координат) и В (для ІІ системи координат). Система ІІ 
рухається відносно системи І зі швидкістю v . Для спостерігача І рівняння сфери 
розповсюдження хвилі буде  

022222 =−++ tczyx       (1) 
Для спостерігача ІІ рівняння сфери  

 022222 =−++ t'cz'y'x'       (2) 
Показання годинника системи ІІ є функція координат, тобто t/ можна пред-

ставити у вигляд   
 DzCyBxAtt +++=′ ,      (3) 

де, zyx ,,  – координати годинників відносно І, а DCBA ,,,  – деякі сталі. 
Припускаємо, що залежність може бути більш складною: 

LtxMxKtDzCyBxAtt ++++++=′ ......22 . 
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Нехай у момент 0=t  координати годин будуть 0, === zylx , показання  

годинників, що рухаються, будуть 2
1 MlBlt +=′ . Так як через t  секунд, система змі-

ститься на відстань vt , показання годинників, що рухаються, будуть  
)()( 22

2 vtlLtMlKtvtlBAtt ++++++=′ , 

)()2( 22
12 vtlLttvtlMKtBvtAtttt ++++++=′−′=∆ . 

Виходить, що показання годинників залежать від їхнього місця розташування 
l  в системі, чого бути не може, отже 0== LM . Визначаючи коефіцієнти 
А,В,К,М,L вчений доходить висновку, що повинно мати місце співвідношення:  
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Користуючись формулами переходу (6) і (3) і з огляду на те, що (1) повинно 
тотожно перейти в (2), Л. Кордиш одержує  
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Тобто отримуємо перетворення Лоренца   
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Слід відмітити, що роботи Ч. Бялобржеського відрізнялася від роботи Л. Кор-
диша підходом до основних фізичних понять, а саме у підході до введення таких 
понять про простір і час.  

О. Грузінцев відомий тим, що розвинув і узагальнив електродинаміку Герца 
для світлових хвиль, які поширюються в непровідних середовищах, був прихиль-
ником теорії ефіру, розвиваючи погляд на ефір, як на структуру, тісно зв'язану з 
електромагнітним полем, тому і до питань теорії відносності у статті «Преобразо-
вания Лоренца и принцип относительности» [9] він підійшов з позицій електроди-
наміки. Але за методологічною схемою виведень, як показує проведений аналіз, 
знову ж його виведення пов’язане з координатним підходом. 

Оскільки О. Грузінцев, як вже було зазначено, розробляв теорію електромагніт-
ного поля, він був одним з тих, хто вперше в Україні застосував СТВ до опису явищ у 
ньому. У передмові до роботи вказано, що перетворення Лоренца, які були проаналізо-
вані А. Ейнштейном, А. Пуанкаре, Г. Мінковським, розглядалися лише для ефіру. Ме-
тою ж роботи О.Грузінцева було: довести, що «пропозиція Лоренца виявляється спра-
ведливою для усякої фізичної средини, що характеризується діелектричною постійною 
і коефіцієнтом магнітної проникності відмінним від одиниці (для ефіру К=1, µ=1); 
більш того, воно справедливе і для поглинаючих середин (метала)» [9, с.1]. При 
розв’язку цієї проблеми він накладає умови, щоб «швидкість світла була не «універсаль-
ною» константою, тобто швидкістю у ефірі, як припускає наприклад А. Ейнштейн, а 
взагалі швидкість світла у средині, що розглядається» [9, с.2]. 
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Робота починається з виведення перетворень Лоренца шляхом, що запропо-
нував А. Ейнштейн у роботі 1905 року, тобто використання залежності координат 
та часу tzyx ,,, системи А від координат та часу tzyx ′′′′ ,,,  системи В, що рухаєть-
ся відносно А з постійною швидкістю за допомогою визначення часу, як фізичного 
фактора явища, що спостерігається. Хоча підхід до цього питання взагалі збігається 
з підходом А. Ейнштейна, але існує суттєва відмінність. Як було вище зазначено – 
швидкість світла ω, що фігурує в роботі О. Грузінцева, є «швидкістю світла в тій 
средині, якою наповнений простір» [9, с.2].  

Надалі, розглядаючи випадок діелектрика, та відповідні рівняння електромаг-
нітного поля для системи відліку (x, y, z, t), роблячи перехід за допомогою перетво-
рень Лоренца до нової системи (x/, y/, z/, t/), вчений дійшов наступного висновку: 
система рівнянь перетворюється за допомогою перетворень Лоренца у подібну сис-
тему, якщо між коефіцієнтами К і µ буде виконуватися співвідношення 

122 =µωKA , в цьому випадку отримуємо співвідношення Максвела 2nK =µ , де 
n – «показник заломлення нашої середини». Хочу зазначити, що у позначенні 

О. Грузінцева 
0

1

ω
=A , де 0ω  – швидкість світла у «порожнині». На жаль, вчений, 

який був прихильником теорії ефіру, це позначення ніяк не коментує.  
Наступний крок, зроблений вченим – розгляд середовища, в якому «існують 

електрони з зарядами, що рухаються, тобто коли средина буде мати дисперсію» [9, 
с.12]. Розглядаючи рівняння електромагнітного поля для даного випадку з ураху-
ванням того вкладу, який вносить дисперсія, вчений отримує вираз 122 =iDKA µω  

– з якого можемо одержати «дисперсійне відношення загальноприйняте в теперіш-
ній час...Таким чином перетворення Лоренца приводять до важливого результату, 
звичайно яке отримують через інтегрування рівнянь електромагнітного поля.» [9, 
с.14]. А коли О. Грузінцев враховує струми провідності «в загальному сенсі слова» 
для випадку «періодичної зміни кінетичного стану середини», та коефіцієнт елект-
ропровідності середовища С, то отримує рівність 122 =EKA µω . За визначених 
умов він виводить «формули Максвела для провідників (металів), або для средин, 
що поглинають». [9, с.15].  

Реально О. Грузінцев довів інваріантність рівнянь Максвела для середовища 
щодо перетворень Лоренца. Зроблений вченим, незалежно від інших дослідників, 
подібний висновок був дуже важливий з погляду обґрунтування теорії відносності. 
Як він зазначив «ясно, що перетворення Лоренца для загальних випадків мають місце 
лише для періодичних змін електромагнітного поля, а це і є випадок усієї області 
оптичних явищ і більшої частини, якщо не всієї, електродинаміки.» [9, с.19] У той 
же час вчений дуже обережно висловився щодо трактування значення досліду 
Майкельсона, вітаючи водночас всебічність підходів до розгляду даного питання. 

Рівняння Лоренца почали своє життя як такі, що «дозволили» рівнянням Мак-
свела стати інваріантними. Фізичний зміст, що в них закладений був розповсюджений 
А. Ейнштейном на концептуальні ідеї простору та часу. Еволюція підходів до виведен-
ня перетворень Лоренца вивчення їхніх властивостей на цьому не завершується.  

Так М. Умов у 1915 році довів що, математичний сенс принципу відносності 
полягає в інваріантності хвильового рівняння розповсюдження світла. 

В. Фок у [8] виклав строге математичне доведення властивостей  перетворень 
Лоренца. Так, він довів, що вимога інваріантності рівняння фронту хвилі 
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бі не призводить до перетворень Лоренца, бо допускає перетворення Мебіуса. Щоб 
цього уникнути необхідно накладати умову збереження прямолінійності та рівно-
мірності руху. 

З’ясування можливостей виведення перетворень Лоренца з використанням ін-
ших підходів, відмінних від зазначених вище, продовжувалась. Як бачимо, на почат-
ку справедливість перетворень доведена лише для переходу між двома системами, 
які рухаються прямолінійно і рівномірно за відношенням одна до одної. Робота, щодо 
удосконалення підходів виведення перетворень Лоренца, які на початку були справед-
ливі лише для переходу між двома декартовими системами, що рухаються прямолі-
нійно і рівномірно одна за відношенням до іншої, продовжувалась. У 1952 році К. 
Меллер увів метод, який дозволяє переходити від однієї галілеєвої системи до іншої 
за будь-якої орієнтації осей координат. Перетворення Меллера мають вигляд  

( )1 / / /
2 2

/ /

2

2

/
1

1

1

( )

1

t
r D r r

r
t

ct

r r a

t t

α
ν ν

ν β

ν

β

θ

−
 ′

= − − 
 − 

′ −
=

−

= +

′ ′= +

r rr r r

rr

r r r

, 

де 1−D  – просторовий поворот системи S відносно S/. Якщо вершини трьохгран-

ників не збігаються, необхідно замість r
r
′  та t′ , підставити 1r

r′  та 1t′ , але 
пам’ятаючи, що формули перетворення для інтервалів залишаються вірними, тобто 
t ′∆ = 1t′∆  та =′∆r

r
1r
r′∆  

Сформульована 4-х вимірна концепція простору – та часу дозволила дещо по 
іншому підійти до виведень перетворень Лоренца. Ключова роль у цьому належить 
А. Пуанкаре, Г. Мінковському та В. Варичаку [8; 6; 14; 15]. Не торкаючись питання 
про пріоритети у створенні спеціальної теорії відносності, відмітимо вклад А. Пу-
анкаре. Відомо, що стаття А. Пуанкаре, в якій були викладені ідеї, подібні до ідей 
Ейнштейна щодо СТВ, вийшла на декілька тижнів пізніше, в маловідомому світо-
вій громадськості італійському журналі. Але раніше за А. Ейнштейна, А. Пуанкаре 
в 1904 році на конгресі у Сет – Луїсі [19] висунув ідею про те, що не можуть існувати 
швидкості, які перевищують швидкість світла. Вчений відкрив груповий характер 
перетворень Лоренца, тим самим започаткував новий тип симетрії, що пов’язаний з 
групою лінійних просторово-часових перетворень. Ввів до науки поняття принципу 
відносності. У ранніх роботах А. Пуанкаре передбачив появу спеціальної теорії 
відносності, звернувши увагу на необхідність визначити поняття одночасності. Як 
зазначено У. Франкфуртом «У тому вигляді, в якому перетворення Лоренца були 
записані до Пуанкаре, повна коваріантність рівнянь електронної теорії не була до-
сягнута. Виправивши лоренцові формули перетворення густини заряду і швидкості, 
Пуанкаре досягнув повної коваріантності рівнянь електронної теорії.» [22, c. 27] 
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Слід зазначити, що на груповий характер перетворень Лоренца звернув увагу і А. 
Ейнштейн. 

Г. Мінковський розглянув геометричну фігуру 122222 =−−− zyxtc , де с – 

деякий додатній параметр, який пов'язаний з групою перетворень cG . Розглядаючи 

властивості групи при граничних значеннях параметра ∞→c , він віддає перевагу 
групі 

cG  замість ∞G , надалі, ототожнюючи цю константу с – зі швидкістю світла.  

У 1910 році В. Варічак [5] спростив формули СТВ, переписавши їх за допомо-
гою формул гіперболічної геометрії для простору швидкостей: 

chuctshuxtc ⋅+⋅−=′ , shuctchuxx ⋅−⋅=′ , yy =′  zz =′ . 
У рамках цього методу, можна розглядати і роботу І. Огіеєвецького «Ueber 

die Anvendungen eines Dualitatsgrsetzes ayf die relativistische Physik» [25] 1925 року. 
Метою її є спроба розкрити сутність класичних виразів простору та часу для моделі 
n- вимірного світу та показати, що «властивість явищ, що відбувається у просторі 
n-го виміру є відголоском властивостей «n+1»- мірного простору». До теорії віднос-
ності вчений підійшов з точки зору її геометричної інтерпретації. Перед розглядом 
теорії відносності вчений сформулював низку загальних положень: 

– континуум першого та « n-го» вимірів: «якщо між ансамблем точок і непере-
рвною величиною можна встановити взаїмооднозначну відповідність так, що 
кожному частому значенню неперервної величини відповідає тільки одна точка 
ансамблю та навпаки, цей ансамбль називають континуум першого виміру. 
…Таким же чином встановлюється поняття континууму третього та взагалі « n-
го» вимірів, де n, яке завгодно ціле додатне число» [25, с.2]  
– метрична геометрія – «це сукупність пропозицій, що встановлюють кількіс-
ний зв'язок між різними образами цього континууму» [25, с.2] 
– «за відстань між двома точками простору n-го виміру приймають вираз» 

22
22

2
11

2 )(...)()( nn xxxxxxS −′++−′+−′= , якщо точки знаходяться доволі бли-

зько, то вираз прийме вид 22
2

2
1

2 ... ndxdxdxdS +++= . Наприклад, відстань 

між точками кривої «у континуумі третього виміру буде» 
dydzgdxdzgdxdygdzgdygdxgdS 231312

2
33

2
22

2
11

2 222 +++++= .  

Коефіцієнти µνg , де 4,3,2,1=µ  та ,4,3,2,1=ν  – фактори міра-визначення, «так 

як, вони характеризують метричну структуру простору».  
Інтерпретацію відносності довжини та тривалості І. Огієвецький проводив за 

допомогою механічної системи, що складається з двох екранів А ( що має тонку 
щілину) та Д, що може рухатися паралельно один до одного. За допомогою цієї сис-
теми вчений доводить, що «час та простір одновимірного спостерігача є ніщо інше, 
як двовимірний континуум, в якому другий вимір не відчувається» [ЦДАВОВ 
ф.166, оп.5, справа 797, с.17], та продовжуючи міркування, питає «чи не поясню-
ються парадокси, що пов’язані з коефіцієнтом Фіцджеральда, недостатністю нашо-
го світогляду, розмірність якого нижче за розмірність простору в якому розташова-
ні зовнішні факти фізичного світу». [ЦДАВОВ ф.166, оп.5, справа 797, с.18]. Слід 
додати, що ця праця за даними архівних матеріалів ЦДАВОВ, була подана на кон-
курс до Нарком освіти та значиться, як така, що не має автора.  

Використання 4-х вимірного підходу виявилось дуже продуктивним, що до-
зволило суттєво спростити рівняння, та перейти до матричного підходу в описі 
просторово-часових явищ, у якому перетворення Лоренца можуть бути записані як 



Щербак О. А.  
Типологізація підходів до виведення перетворень Лоренца 

 

 151

   



















′

′

′

′























−

−

=



















z

y

x

tc

c

v
c

v

z

y

x

ct

1000

0100

00

00

γγ

γγ

. 

З початком використання 4-х вимірних векторів (тобто тензорів) у фізику бу-
ло введено концепцію лоренц-коваріантності. Прикладом застосування тензорів у 
СТВ, є робота О. Іваницької «До виведення перетворень Лоренца» [5]. У роботі 
«практично доводиться застосовувати перетворення Лоренца до систем, що руха-
ються прискорено.» [5, с.17]. При виведенні у СТВ цих перетворень враховують не 
тільки те, що одна система відліку рухається одна відносно одної прямолінійно та 
рівномірно, але і те, що 0R =β

µνα

K . 

Як вказала О. Іваницька, ця задача була поставлена М. Умовим у 1910 році. 
Він сформулював у такий спосіб: «Уявимо собі у просторі два світи, що знаходять-
ся в якому-небудь кінематичному відношенні один до одного.  

а) Світи називаються еквівалентними, якщо явища одного і того ж роду від-
буваються в обох за одними й тими ж законами.  

б) Дві точки цих світів, в яких явище, що ми його розглядаємо відбувається, 
однаково, називаються відповідними.  

в) Задача полягає у пошуку рівнянь, які зв’язують змінні простору і часу відповід-
них точок». Розв’язуючи цю задачу, О. Іваницька наклала наступні умови: переводячи 
рівняння Умова в тензорні, за явище природи, яке відбувається однаково у відповідних 
точках простору, вона обрала хвильовий процес, а змінними відповідних точок – їх 
координати, «що певною мірою дозволило намітити зв’язок впливу прискорення на 
масштаби довжини і часу.» Припускаючи, що зв’язок між масштабами у двох відповід-
них точках еквівалентних світів може бути виявлений безпосередньо зведенням коефі-
цієнтів афінної зв’язності, тоді «вихідні фізичні положення відноситимуться не до хви-
льового процесу, але безпосередньо до впливу швидкості і прискорення на масштаби. 
Знаходження таким шляхом перетворень Лоренца або більш загальних буде явно сфо-
рмульовано метрологічною задачею».[10, с.18] 

З аналізу статті випливає, що перетворення Лоренца, якщо прискорення 
впливає на масштаби, не мають місця. Тоді рівняння геодезичної в двовимірному 
просторі А2  будуть: 
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за параметром, одержуємо 
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s

s  систему рівнянь, з якої можна було 

отримати перетворення Лоренца. Однак, як вказала О. Іваницька «одержані звідси 
перетворення хоча і збігатимуться за формою зі звичайними перетвореннями Лорен-
ца, матимуть місце лише в незведеній до еталонів системі відліку, тобто допуска-
тимуть, що величини, виміряні масштабами, які змінюються від точки до точки в 

силу відмінності від нуля 1

00

0

01

0

11
,, ΓΓΓ

∧

” [10, с.29]. 

Висновки роботи такі «що перетворення Лоренца можуть застосовуватися до 
прискорених рухів лише наближено, оскільки можна знехтувати впливом приско-
рення, який виражається коефіцієнтами зв’язності 0
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11
Γ  – відно-

ситься до системи без прискорень» [10, с.30]. 
Типологізація процесу підходів до виведення перетворень Лоренса. Ана-

ліз підходів до виведення перетворень Лоренца свідчить, що вони мали еволюцій-
ний характер, пов’язаний з розширенням можливостей їхнього застосування для 
різних фізичних систем і середовищ. Аналіз підходів до виведення перетворень Ло-
ренца в різних дослідників дозволив зробити певну типологізацію цього процесу. 
Так можна виділити три основні напрями, що були домінантними при виведенні 
перетворень Лоренца до середині ХХ сторіччя: 

– координатний підхід (В. Фогт, Дж. Фітцджеральд, Дж. Лармор, А. Пуанка-
ре, Г. Лоренц, А. Ейнштейн, Й. Кордиш);  

– груповий підхід (Г. Мінковський, А. Пуанкаре В. Варічак); 
– тензорний підхід (А. Ейнштейн, О. Іваніцька). 
Координатний підхід, який з’явився історично першим, був узагальнений 

введенням 4-х вимірних величин, а це дозволило, поширити використання методів 
тензорного обчислення з загальної теорії відносності на спеціальну теорію віднос-
ності. Як бачимо, поступово відбувається перехід від розгляду можливостей пере-
творень Лоренца для процесів, що відбуваються у вакуумі, до поширення їх на 
процеси у середовищах з властивостями, відмінними від властивостей порожнього 
простору. Робляться спроби застосувати ці перетворення (при певних обмеженнях) 
до прискорених систем з відповідним пошуком критерію наближеності і т. п. Видно 
що, методи які були застосовані при виведенні, органічно доповнюють один одно-
го, маючи «спадкові» властивості. З точки зору перспективи розвитку концептуаль-
них ідей СТВ кожний такий етап надавав нові підтвердження обґрунтованості її 
засад та свідчив про нові можливості. Перетворення Лоренца стали повсякденним 
інструментом дослідження фізичних систем, до яких можуть застосовуватись ідеї 
спеціальної теорії відносності. 
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