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1 Uvod 

 

Prva prava fizikalna paradigma je bila Newtonova mehanika, ki temelji na zakonih, ki jih je v 

prvotni obliki Isaac Newton zapisal že leta 1689 (Philosophia Naturalis Principia 

Mathematica). Merilo fizikalnosti problema je odslej določal njen vzorec – paradigma, saj so 

z mnogimi (mehanskimi) eksperimenti teorijo vse bolj podprli in možnost falsifikacije 

Newtonove mehanike je postala zelo majhna. Z razvojem novih matematičnih prijemov (v 18. 

stoletju Joseph-Louis Lagrange in 19. stoletju Sir William Rowan Hamilton) so Newtonovi 

mehaniki posvetili povsem novo obliko. Razvili so se tudi modeli, ki so opisovali pomembne 

posebne primere tako splošne teorije. Med njimi je tudi model togega telesa. 

 

Z razvojem elektrodinamike konec 19. stoletja se eksperimenti niso več skladali z Newtonovo 

mehaniko. Posebej za hitre delce, s katerimi so lahko pričeli eksperimentirati ob razumevanju 

elektrodinamike, so bili rezultati slabi. Potrebno je bilo najti teorijo, ki bi pravilno opisala 

fizikalne pojave za velike hitrosti, kar je uspelo Albertu Einsteinu leta 1905. Novi teoriji – 

Einsteinovi mehaniki so poskušali prirediti nekatere dobro delujoče modele Newtonove 

mehanike. V seminarju je prikazan poskus prenosa modela togega telesa iz Newtonove 

mehanike v Einsteinovo mehaniko, kar se, kot bom pokazal v seminarju, izkaže kot 

nemogoče. 

  

Seminar ima naslednjo strukturo: v drugem poglavju je prikazana Galilejeva transformacija, 

kar sledi iz zahteve o ohranjanju 2. Newtonovega zakona v enostavni obliki pri spremembi 

opazovalnega sistema. Podobno je Lorentzova transformacija (3. pogl.) posledica 

invariantnosti vpeljanega skalarnega produkta v prostor-času. V četrtem poglavju je 

definirana dolžina in transformacija le-te pri prehodu med različnimi inercialnimi sistemi z 

Galilejevo in Lorentzovo transformacijo. V petem poglavju definiramo togo telo in njegove 

osnovne lastnosti ter možnost opisa dinamike le-tega. Zadnje poglavje nam da povezavo med 

togim telesom in Einsteinovo mehaniko, kjer na primeru palice in škatle togo telo s pomočjo 

Lorentzove transformacije zavržemo, če so tipične relativne hitrosti v opazovanem sistemu 

primerljive s svetlobno hitrostjo.  
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2 Galilejeva transformacija 
 

Celotna Newtonova mehanika [1,2] temelji na Newtonovih zakonih: 

1. Gibalna količina telesa, , se s časom ne spreminja, če je rezultanta vseh zunanjih sil, ki 

nanj delujejo, enaka nič. Sisteme, v katerih je 1. Newtonovemu zakonu zadoščeno, bomo 

imenovali inercialne opazovalne sisteme (IS).  

2. V inercilanih opazovalnih sistemih je sprememba gibalne količine telesa v časovni enoti 

enaka vsoti vseh zunanjih sil, ki na telo delujejo.  

 

Inercialni opazovalni sistemi, v katerih navadno opazujemo dinamiko, so odlikovani, saj v 

njih velja 2. Newtonov zakon. Vprašanje, ki se nam takoj postavi, je, ali taki sistemi sploh 

obstajajo? Na vprašanje ni odgovora, ki bi nas popolnoma zadovoljil, vendar so merjenja 

pokazala, da so rezultati zelo dobri, če uporabimo Newtonove zakone v sistemih, ki se 

gibljejo enakomerno glede na zvezde na nebu. 2. Newtonov zakon bo veljal v vseh sistemih, 

kjer bo veljal prvi. Iščemo transformacijo med opazovalnimi sistemi, ki ohranja 1. Newtonov 

zakon. Če tako transfomacijo najdemo, lahko opišemo dinamiko mehanskih sistemov bolj 

splošno, brez absolutnega IS, ki bi drugače pogojeval veljavo 2. Newtonovega zakona - 

enačbe postanejo "relativistične".  

 

Pogoj bo torej invariantnost 1. Newtonovega zakona:  ali oblika 1. Newtonovega 

zakona je v vseh IS enaka. Prvo privzamimo, da imata IS in poljuben drugi opazovalni sistem 

enake, kartezijeve enotske vektorje, lahko pa se gibljeta eden glede na drugega. Lego 

točkastega telesa lahko opišemo z vektorjem  glede na en IS in z  glede na drug izbran 

opazovalni sistem IS'. Loči ju vektor , ki povezujuje izhodišči obeh sistemov in je znana 

vektorska funkcija časa: 

 

                                                       . (1) 

 

Enačbo (1) lahko dvakrat odvajamo po času, pomnožimo z maso m točkastega telesa in 

zahtevamo invarianco 1. Newtonovega zakona [1]. Dobimo pogoj za vektor , ta je lahko le 

vektorska linearna funkcija: 

 

                                                      . (2) 
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Razmislimo tudi o opazovalnih sistemih, ki so posledice rotacij IS in jih opišemo z 

ortogonalnimi matrikami  s pozitivno determinanto [4]. Tudi v tem primeru iščemo take 

rotacije, pri katerih 1. Newtonov zakon ne spremeni oblike:  

 

                                                        . (3) 

 

Če enačbo (3) dvakrat odvajamo po času in pomnožimo z maso točkastega telesa m, opazimo, 

da pridejo v poštev le rotacije, ki niso funkcije časa [1]. Poljubno spremembo opazovalnega 

sistema lahko sestavimo tako, da ustrezno zavrtimo osi sistema in nato še predpišemo vektor, 

ki povezuje izhodišči le-teh. Če je bil eden od sistemov inercialen, je tudi drugi sistem 

inercialen, kadar uporabimo transformacijo, ki jo dobimo kot ustrezno linearno kombinacijo 

enačb (2) in (3), 

 

                                                 , (4) 

 

kar imenujemo Galilejeva transformacija. Potrebno je verjeti v eksistenco le enega IS, pa jih 

je z Galilejevo transformacijo (enačba (4)) neskončno mnogo.  

 

 
Slika 1: Preprosta Galilejeva transformacija; opazovalna sistema IS in IS' imata vzporedne osi; 
opazovalni sistem IS' se glede na IS giblje s konstantno hitrostjo v v x-smeri. Togi premik v smeri x je 
označen z  d. 
 

Kako pa je s časom? Definiran je preko nekega periodičnega pojava in je tako merjena 

količina. Kaj se zgodi s časom pri prehodu iz enega IS v drug IS? Meritve, ki jih je bilo 

človeštvo sposobno izvesti v času Newtona, pa vse do konca 19. stoletja (približno 250 let), 

R

xR'x !! =

00' xtvxRx !!!! ++=
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niso dale nobene razlike med uro, ki je merila na gibajoči se ladji in uro, ki je merila na 

mirujočem obrežju. Tako so privzeli absolutnost časa ali: časovni interval je neodvisen od 

opazovalnega sistema: 

 

, 

 

Od koder sledi: 

 

. 

 

Podobno je z maso telesa, ta je popolnoma neodvisna od opazovalnega sistema, . V 

nadaljevanju se bomo zaradi preglednosti in enostavnosti omejili na IS z vzporednimi, 

nezavrtenimi osmi. Gibanje in togi premik naj "delujeta" le v smeri osi x (glej sliko 1), čas pa 

v Newtonovi mehaniki merimo z eno absolutno uro (t = t'). 

 

3 Lorentzova transformacija 
 

Lorentzova transformacija je bila sprva postulirana kot transformacija za elektromagnetna 

polja, s katero ohranimo obliko Maxwellovih enačb. Galilejeva transformacija (enačba (4)) je 

bila v tem času, ob koncu 19. stoletja, edina poznana, delujoča "fizikalna" transformacija časa 

in prostora. Ker ne ohranja oblike Maxwellovih enačb, so verjeli, da obstaja nek odlikovan IS, 

ki miruje glede na eter in samo v njem veljajo Maxwellove enačbe. Eter je "medij", ki so ga 

vpeljali zaradi analogije valovnih enačb materialnih valov in elektromagnetnih valov. Obstoj 

etra je ovrgel Michelson - Morleyev poskus ob koncu 19. stoletja. 

Za hitrost širjenja elektromagnetnega valovanja dajo enačbe elektrodinamike vrednost c. Po 

Galilejevi transformaciji bi bilo dovoljeno potovati v IS, ki bi se gibal s hitrostjo c z 

elektromagnetnim valom: tam pa val miruje in zveza , ki povezuje električno 

poljsko jakost ( ) in gostoto magnetnega polja ( ) s hitrostjo širjenja vala ( ) v tem 

opazovalnem sistemu odpove. Zato je Albert Einstein sklepal, da morajo biti Maxwellove 

enačbe relativistične. Postavil pa je tudi drugo trditev: elektromagnetni signal se v vseh IS 

giblje s hitrostjo c. Prva trditev tudi pove, da Newtonovi zakoni in s tem celotna Newtonova 

mehanika ni relativistična. Lorentzova transformacija sledi iz obeh trditev, vendar kadar tudi 

času dovolimo, da se transformira. Zahtevamo linearno transformacijo, saj se zanašamo na 

'dtdt =

0' ttt +=
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homogenost, izotropnost prostora in homogenost časa. Te lastnosti smo sicer privzeli v 

Newtonovi mehaniki, in privzetki so bili osnovno gonilo v razvoju novejših fizikalnih teorij, 

poleg tega pa prinesejo tudi eksperimentalno dokazane posledice: ohranitev energije, 

ohranitev gibalne in vrtilne količine. 

V Newtonovem prostoru opisujemo v splošnem fizikalne količine s tenzorji, matematičnimi 

objekti, ki predstavljajo fizikalno realnost in so tako popolnoma neodvisni od gledišča - 

opazovalnega sistema. V Einsteinovi mehaniki se vpeljejo podobni objekti - štiri 

dimenzionalni tenzorji, ki imajo poleg prostorskih koordinat še časovno koordinato. Svetovni 

četverec nam določa nek dogodek v prostor-času, njegova reprezentacija (ct, x, y, z) = xa; a = 

(0, 1, 2, 3) pa naj se z zamenjavo inercialnega sistema transformira v (ct', x', y', z') = xa'. 

Definirajmo še skalarni produkt v četverem prostoru: 

                                        . (5) 

Skalarni produkt ds2 v prostor-času naj bo invarianta transformacije. Predstavljamo si lahko, 

da se v času t = 0 in t' = 0 opazovalna sistema IS in IS', ki se gibljeta s hitrostjo v eden glede 

na drugega, pokrivata z izhodišči. Ob času t = t0 = 0 pa oddamo tudi elektromagnetni signal. 

Ta se v obeh sistemih giblje s hitrostjo c. Zaradi invariantnosti skalarnega produkta, ds2, velja 

enačba (5) tudi v posebnem primeru za elektromagnetno valovanje v IS in IS' (glej sliko 2): 

 

                       . (6) 

 

S to identiteto (enačba (6)) lahko poiščemo ustrezno (linearno) transformacijo med sistemoma 

IS in IS'. Zaradi preglednosti in enostavnosti izpeljavo omejimo na koodinati x1 in x0, 

koordinatne osi sistemov IS in IS' naj bodo vzporedne. V tem primeru sta novi koordinati x’1 

in x’0 lahko samo linearni kombinaciji starih koordinat, kar zapišemo kot: 

 

. 

 

Še enkrat je vredno poudariti, da so koeficienti v transformaciji (Lij) konstante, ne pa funkcije 

koordinat. Slednje bi pomenilo, da so fizikalni pojavi odvisni od točke v prostoru in času in bi 

bili danes drugačni kot jutri, na drugem koncu osončja drugačni kot na Zemlji, kar pa ni v 
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skladu ne z napovedmi Newtonove mehanike, niti z rezultati premnogih eksperimentov 

opravljenih v te namene. 

Preko ohranitve skalarnega produkta v četverem prostoru pridemo do možne transformacije 

[1]:  

, 

kjer je . Dopuščen je tudi togi premik v četverem prostoru in poljubna rotacija 

krajevnih (x1, x2, x3) delov četverca. Tako smo definirali Lorentzovo transformacijo: 

                                 , . (7) 

Nova transformacija preide za hitrosti, ki so majhne v primerjavi s svetlobno hitrostjo, v 

Galilejevo transformacijo in za v = 0 v identično transformacijo. 

Zanimivo pri tej novi transformaciji je, da ne dopušča hitrosti nad svetlobno hitrostjo, saj je 

|th y| < 1 in zato je |v/c| < 1. Ta  naravna omejitev je pogojena s strukturo prostor-časa. Glede 

na napovedi te teorije se informacija oziroma energija lahko prenaša največ s svetlobno 

hitrostjo c. 

4 Merjenje dolžin 
 

Merjenja so najosnovneša sestavina fizikalnih znanosti. Šele preko merjenj se lahko 

preverjajo vsi matematični modeli, ki naj bi nam služili za opis naravnih pojavov. Dolžine in 

čas so zelo stare količine, z njimi so operirali že v antiki, vendar pa je potrebno še tako očitne 

količine za potrebe fizike dobro definirati. Najprej izberemo neko dolžinsko enoto (v 

današnjem času je najpopularnejši meter) in nato nek opazovalni sistem. Struktura 

Newtonovega prostora je tridimenzionalna, vsaka neodvisna os ima enako enoto. Tako lahko 

določimo razliko krajevnih vektorjev v tem opazovalnem sistemu ob istem času. V istem 

trenutku odčitamo koordinati obeh krajevnih vektorjev. Količina,  se imenuje 

dolžina (norma razlike krajevnih vektojev). Ne preveč zanimivo (a nujno) vprašanje je, kako 

vidi dolžino opazovalec v drugem opazovalnem sistemu. Oba sistema naj bosta povezana 

preko Galilejeve transformacije (enačba (4)) s pogojem t = t':  

                                . (8) 
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Sedaj lahko iz enačbe (8) izračunamo kvadrat norme preslikanega vektorja:  

                      . (9) 

Rotacija  ustreza pogoju [4]. Iz enačb (8) in (9) sledi  in dolžina 

se ohranja – je invarianta Galilejeve transformacije.  

Poudariti velja, da smo zahtevali istočasnost meritve krajevnih vektorjev v sistemu, glede na 

katerega opazovalec miruje. V Newtonovi strukturi časa in prostora to implicira tudi 

istočasnost meritve v vseh drugih sistemih (za merjenje uporabljamo eno absolutno uro), ki so 

povezani s prvim preko Galilejeve transformacije. Definicijo dolžine in naš način merjenja 

prenesemo tudi v Einsteinovo mehaniko. Spet bomo zahtevali istočasnost dogodkov v 

sistemu, glede na katerega mirujemo. Povezavo med inercialnimi sistemi podaja Lorentzova 

transformacija (enačba (7)).  

 
Slika 2: Povezava krajevnih koordinat pri merjenju dolžine. IS' je lastni sistem palice, desno je konec 
palice, levo njen začetek. 

Definirajmo dogodke, ki se zgodijo v sistemu IS’ (glej sliko 2), ki se glede na opazovalca v IS 

giblje s hitrostjo v: dogodek 1 ali konec palice ima krajevno koordinato x’1,1 = L0 in časovno 

koordinato x’0,1 poljubno, dogodek 2 ali začetek palice pa ima ima krajevno koordinato      

x’1,2 = 0 in časovno koordinato x’0,2 poljubno. Transformirajmo dogodka v sistem IS, ki za 

opazovalce miruje, z zahtevano istočasnostjo [1,3]. Želimo, da sta časovni komponenti 

četverca v IS enaki. Krajevni komponenti pa dobita vrednosti x1,1 = g x’0,1 v/c in                    

x1,2 = g(L0 + x’0,2 v/c). Dolžino po definiciji izmerimo kot normo razlike krajevnih vektorjev 

in v lastnem sistemu  (sistem v katerem palica miruje) izmerimo . V 

kateremkoli drugem inercialnem opazovalnem sistemu, ki se glede na lastni sistem IS’ giblje 

z neko hitrostjo v, pa izmerimo manjšo dolžino L palice, natančneje  

)()())(())(( 21212121 xxRRxxxxRxxR !!!!!!!! --=-- +++
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                                                           L = L0/g. (10) 

Meritev dolžine palice v različnih opazovalnih sistemih povezanih preko Lorentzove 

transformacije, ne daje enakih rezultatov. V vsakem IS, glede na katerega se palica giblje, 

izmerimo manjšo dolžino le-te. Zato pravimo da je palica "najdaljša" v lastnem sistemu - to je 

IS’, glede na katerega palica miruje. Tam ima palica lastno dolžino.  

5 Togo telo 
 

Po definiciji je togo telo predmet, kateremu se razdalje med poljubnimi točkami v njem ne 

spreminjajo, pa naj se zgodi karkoli. Iz definicije sledi, da lahko vpeljemo opazovalni sistem, 

ki pa seveda ni nujno inercialen, tako da se giblje s telesom. Togo telo v tem sistemu miruje. 

Takoj je potrebno poudariti, da je togo telo nekaj absolutnega in nespremenljivega. Težko bi 

bilo verjeti, da obstaja v realnosti, saj vemo, da če na neko trdno telo delujejo sile, se 

deformira, če trdna telesa grejemo, se jim spreminja volumen... Togo telo je samo idealizacija 

- matematični model, ki pa za veliko problemov, v katerih nastopajo trdnine, daje ustrezne 

rezultate.  

Togo telo ima tudi lastnost, ki ni tako očitna - model zahteva da se sile širijo z neskončno 

hitrostjo, saj če na tako telo deluje sila, se razdalje v njem ne spreminjajo. Primer je udarec s 

kladivom po togem telesu. V trenutku, ko udarimo na neko točko takega telesa, se togo telo 

odzove kot celota - tudi točke, ki niso neposredno v kontaktu s kladivom, "vedo" za udarec, 

ker pač ne dopuščamo deformacij.  

Zakaj se je sploh pojavila taka idealizacija? Glavni razlog tiči v številu prostostnih stopenj. 

Sestavimo togo telo kot množico točkastih teles. Izberimo IS: lego točkastega telesa enolično 

določimo s tremi neodvisnimi koordinatami. Dodamo naslednje točkasto telo, ki pa je za neko 

določeno razdaljo odmaknjeno od prve - imamo eno vez, tako da lahko prosto izberemo le še 

dve neodvisni koordinati. Dobimo 5 neodvisnih koordinat, s katerimi opišemo lego togo 

vezanih točkastih teles 1 in 2 v prostoru.  
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Slika 3: Poljubna povezana točkasta telesa v togem telesu. 

 

Postopek nadaljujemo in dodamo tretjo točko. Ta je dvakrat vezana, saj je po definiciji togega 

telesa razdalja med točkastima telesoma 1 in 3 ter točkastima telesom 2 in 3 določena. 

Preostane nam le ena neodvisna koordinata, zato ima togo povezana trojica točkastih teles 6 

prostostnih stopenj. Vsako naslednje dodano točkasto telo je vezano vsaj s tremi neodvisnimi 

vezmi na prvotno trojico točkastih teles (glej sliko 3) in njegova lega je zato enolično 

določena z lego prvotne trojice. Torej mora obstajati možnost opisa gibanja togega telesa 

(sestavljenega iz velikega števila točkastih teles) s šestimi neodvisnimi spremenljivkami, ki se 

v času spreminjajo. 

Kratka predstavitev idealizacije togega telesa in razlogi zanjo so predstavljeni iz povsem 

klasičnega stališča - zanimalo nas bo, ali bi lahko to idealizacijo prenesli v Einsteinovo 

mehaniko, saj se nam je v Newtonovi mehaniki problem opisa togega telesa zelo poenostavil, 

iz zelo velikega števila točkastih teles, ki imajo vsako po tri prostostne stopnje, na vsega šest 

prostostnih stopenj. 
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6 Palica in škatla 
 

Imejmo palico in škatlo enake dolžine, kadar mirujeta ena glede na drugo (glej sliko 4). Kot 

rezultat pri merjenju v Einsteinovi mehaniki, smo dobili efekt kontrakcije dolžin. Zanima nas 

ali bi lahko tudi gibajočo se palico zaprli v škatlo in ali bi v gibajočo se škatlo lahko zaprli 

palico? Predstavljamo si, da sistem palica + škatla (i) opazujemo s stališča škatle in palica se 

giblje s hitrostjo v;  (ii) opazujemo s stališča palice in škatla se giblje s hitrostjo –v. Dogodka, 

ki sta pomembna za rešitev te naloge, sta (1) konec palice je na levi strani škatle in (2) začetek 

palice je na desni strani škatle. 

 

 
Slika 4: Palica miruje glede na škatlo; dolžini sta enaki. Desno naj bo konec palice, levo njen začetek. 
 

Za primer (i, 1) in (i, 2) lahko nalogo rešimo grafično (glej sliko 5, enačbo (10)): Razlagamo 

si, da je v škatlo možno ujeti gibajočo se palico. Ko konec palice prečka levo stran škatle, je v 

našem izračunu merjena dolžina palice (istočasna meritev!) manjša od lastne dolžine palice. Iz 

tega sledi, da lahko levo stran škatle zapremo skupaj z desno stranjo in palica bo ujeta. Tako 

nismo dobili nobenega nesmisla, ki bi oviral uporabo toge palice v Einsteinovi mehaniki. 

 

 
Slika 5: Opazovalni sistem je pritrjen na škatlo. Palica se glede na škatlo giblje s hitrostjo v. 

Lahko pa razmislimo o Lorentzovi transformaciji (enačba (7)): dobili smo naravno omejitev 

za hitrost širjenja energije skozi prostor. Kako bomo upravičili našo zahtevo o neskončni 

hitrosti širjenja sil po togem telesu? Lorentzova transformacija je torej neusklajena z 
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modelom togega telesa, saj zahteva končno hitrost širjenja informacij. Zakaj pa naš premislek 

o palici in škatli deluje?  

Primer (ii, 1) in (ii, 2) je shematsko predstavljen na sliki 6. Sedaj ne moremo kar tako 

pojasniti, zakaj lahko palico ujamemo v škatlo; ko začetek palice preleti desni rob škatle 

(dogodek (ii, 2) se zgodi prvi), se zdi dolžina palice večja od izmerjene dolžine škatle. Če bi 

bila palica in zapah na škatli toga, bi se celotna palica v trenutku ustavila in ne bi je bilo 

mogoče zapreti v škatlo, palica in škatla imata enaki lastni dolžini! Tako dobimo paradoks, saj 

če se giblje palica, se jo da zapreti v škatlo (primer i). Zakaj se potem v nekem drugem IS 

palica ne da zapreti v škatlo (primer ii)? Ali niso vsi IS enakovredni in izid merjenja 

neodvisen od opazovalnega sistema?  

 
Slika 6: Opazovalni sistem je pritrjen na palico. Škatla se glede na palico giblje s hitrostjo -v. 

 

Imamo dve možnosti: Ali je Einsteinova mehanika zgrešena, ali pa je togo telo le preslab 

model. Omenili smo tudi, da informacija lahko potuje največ s hitrostjo c (če hočemo verjeti 

Einsteinovi mehaniki postavljeni na Lorentzovi transformaciji). To pomeni, da konec palice 

"izve" za trčenje v zapah komaj po času L0/c – medtem nadaljuje pot z nespremenjeno 

hitrostjo. Nujno je seveda, da se palica in vrata bolj ali manj deformirata. Samo tako lahko po 

trku sigurno zapremo vrata v obeh primerih (i in ii) in konec palice nemoteno nadaljuje pot. 

Trenutka v sistemu, v katerem škatla miruje sta enaka, v sistemu, v katerem miruje palica, pa 

ne. Začetek palice se zaleti v (zaprti) desni zapah škatle, preden se zapre levi zapah škatle. Z 

deformacijo in pomenom istočasnosti v okviru Einsteinove mehanike je palico v vseh IS 

možno zapreti v škatlo. S tem smo tudi zavrgli model togega telesa - takšnega matematičnega 

modela v posebni teoriji relativnosti ne smemo uporabiti. 
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7 Zaključek 
 

Trdimo torej, da se palica da vedno (nekako) zapreti v škatlo, ker se bo deformirala. Zakaj 

smo se odločili, da raje zavržemo približek togega telesa in verjamemo Einsteinovi mehaniki? 

Lorentzova transformacija je bila prvotno namenjena transformaciji elektromagnetnih polj in 

ne komponentam vektorjev, ki opisujejo gibanje delcev z maso. Tudi struktura časa in 

prostora v relativističnem pogledu je povsem drugačna - nenaravna glede na Newtonov 

prostor in čas. Premislek o primernosti naše odločitve je premalo, potrebni so bili 

eksperimenti, posebej tisti s hitrimi nabitimi delci v  velikih  pospeševalnikih delcev;  tam  

dosežejo  delci  hitrosti tudi  več  kot 0, 99c. In tam so Einsteinovo mehaniko preverili do zelo 

velike natančnosti. Michelson - Morleyjev poskus je pokazal, da se svetloba v vseh sistemih 

giblje s hitrostjo c. Zavreči model togega telesa je bila torej posledica poskusov, ki v fiziki 

zmeraj podkrepijo ali ovržejo kako teorijo. Einsteinova mehanika ne prenese modela togega 

telesa, kar pa še ni razlog, da bi ga zato zavračali v Newtonovi mehaniki, ki velja, kadar so 

hitrosti majhne v primerjavi s svetlobno. Tam lahko uporabimo Galilejeve transformacije, te 

pa togega telesa ne izključujejo. 
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