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Galois club / Oulun Lyseo / 2019S-teeman “Suhteellisuusteoria” muistiinpanot 
Teuvo Laurinolli 
 
 
1. Luonnolliset yksiköt 
 
Usein on kätevää ottaa käyttöön ns. luonnolliset yksiköt eli pituuden yksiköksi metri (m) ja ajan 
yksiköksi myöskin metri (m), joka tarkoittaa sitä aikaa, joka valolta kuluu (tyhjiössä) 1 metrin 
pituiseen matkaan. Luonnollisissa yksiköissä valon nopeus c = 1 on paljas luku, sillä onhan  
 

			𝑐 = valon	nopeus = 	
	matka

matkaan	kulunut	aika =
1	m
1	m = 1 

 
2. Avaruusaikakoordinaatisto ja tapahtumat 
 
Fysikaalinen todellisuus koostuu tapahtumista (events), jotka tapahtuvat tietyllä ajanhetkellä 
tietyssä paikassa eli avaruusajassa (spacetime). Tapahtuman aika ja paikka ilmoitetaan aina 
jossakin koordinaatistossa, joka on yleensä ns. karteesinen koordinaatisto. Siinä on kolme 
avaruusakselia (x, y, z) ja yksi paikka-akseli (t). Jokaisella tapahtumalla on siis neljä koordinaattia (t, 
x, y, z), joiden ajatellaan olevan kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tietyn tapahtuman 
paikkakoordinaatit mitataan x-, y-, z-akseleita pitkin esim. metrimitalla ja aikakoordinaatti t 
kyseisessä paikassa sijaitsevalla kellolla. Oletamme, että koordinaatiston jokaisessa 
paikkapisteessä (x, y, z) sijaitsee kello, joka on synkronisoitu paikkaorigossa (0, 0, 0) olevan kellon 
kanssa näyttämään samaa aikaa.  
 
Voidaksemme kuvata tapahtumien avaruusaikaa diagrammipiirroksilla tarkastelemme yleensä 
typistettyjä koordinaatistoja (t, x) tai (t, x, y). Edellisessä paikka-avaruutta edustaa pelkkä x-akseli 
ja jälkimmäisessä xy-taso. Näiden tarkastelujen tulokset voidaan helposti yleistää koko 
neliulotteiseen (t, x, y, z) –koordinaatistoon, joka siis vastaa fysikaalista todellisuutta.  
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Kun x-akselilla oleva pistemäinen hiukkanen lähtee hetkellä t = 0 liikkeelle pisteestä x = 0 
positiiviseen suuntaan tasaisella nopeudella pitkin x-akselia, niin tapahtumat ”hetkellä t hiukkanen 
on paikassa x ” muodostavat (t, x) –koordinaatistoon suoran viivan A, jota sanotaan hiukkasen 
maailmanviivaksi (world line).  
 
x-akselilla liikkuvan hiukkasen maailmanviiva voi olla käyräkin, jos liike ei ole tasaista. Huomaa 
kuitenkin, että käyttämässämme avaruusaikakoordinaatistossa fysikaalisen hiukkasen 
maailmanviiva on aina nouseva, koska aika ei voi pysähtyä tai kulkea taaksepäin.  
 
Maailmanviiva B edustaa hiukkasta, joka pysyy paikallaan x-akselilla. Mutta aika kuitenkin kulkee.  
 
Huom. 3.2. Luonnollisia yksiköitä käytettäessä sekä t että x ilmaistaan metreinä ja valon nopeus on 
paljas luku eli 𝑐 = 1 eli yhden metrin matkaan valolta kuluu aikaa yksi metri.  Silloin valon 
maailmanviiva (valoviiva) on tx-koordinaatistossa 45° kulmassa nouseva suora.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehtävä 2.1 
Piirrä 𝑥𝑡-avaruusaikakoordinaatisto (luonnolliset yksiköt eli metri molemmilla akseleilla) ja 
merkitse akseleille yksikköjaotus metrin välein 15 metriin saakka.  Piirrä sitten hiukkasen 
maailmanviiva aikavälillä 0 ≤ 𝑡 ≤ 15, kun se on levossa tai liikkuu tasaisella nopeudella 
avaruudessa (eli tässä 𝑥-akselilla) seuraavasti: 
 
(a) lähtee origosta (eli pisteestä 𝑥 = 0) hetkellä 𝑡 = 0, etenee 4 aikayksikössä (metrissä) kohtaan  
𝑥 = 3, johon pysähtyy 2 aikayksikön ajaksi; palaa sitten lähtöpisteeseen (𝑥 = 0), jonne saapuu 
hetkellä 𝑡 = 12 (metriä): jää lepoon pisteeseen 𝑥 = 0. 
 
(b) lepää origossa; ryntää liikkeelle hetkellä 𝑡 = 2 edeten nopeudella 0,5 (eli 𝑐/2) neljän 
aikayksikön (metrin) ajan; lepää yhden aikayksikön ajan ja tekee sitten toisen samanlaisen 
ryntäyksen ja jää sitten lepäämään loppuajaksi, 
 
(c) Valosignaali (fotoni) lähtee origosta yhtaikaa (a)-kohdan hiukkasen kanssa samaan suuntaan ja 
heijastuu kohdassa 𝑥 = 4 olevasta peilistä takaisin, kunnes törmää kaurapuuroon pisteessä 𝑥 =
−2, johon ”jää lepäämään” (absorboituu kaurapuuroon). 
 
(d) Paroni von Münchhausen saapuu origoon (𝑥 = 0) yhtaikaa (a)-kohdan hiukkasen kanssa ja 
väittää lähteneensä samasta paikasta hetkellä 𝑡 = 7 ja käyneensä kääntymässä pisteessä 𝑥 = 10. 
Uskoisitko paronia?  
 

Valoviiva x = t 

x 

t 
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3. Galilein suhteellisuusperiaate ja inertiaalikoordinaatistot 
 
Nykyaikaisen empiirisen luonnontieteen isä Galileo Galilei (1564-1642) tiettävästi ensimmäisenä 
ilmaisi ns. suhteellisuusperiaatteen. Sen mukaan fysiikan lait (luonnonlait) ovat samanlaisina 
voimassa kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa eli koordinaatistossa, jotka ovat toistensa suhteen 
levossa (esim. huoneessa ja pihalla) tai tasaisessa liikkeessä (esim. asemalla ja sen ohi tasaisella 
nopeudella ajavassa junassa). Galilei päätyi tähän mm. putousliikettä koskevissa tutkimuksissaan.  
(Hän totesi, ettei tasaisella nopeudella purjehtivan aluksen ikkunattomassa kajuutassa oleva 
matkustava pysty sanomaan, onko laiva liikkeessä vai paikallaan. Sama koskee tietysti junia tai 
lentokoneita, mutta niitä ei Galilein aikana vielä ollut.) 
 
Matemaattisen fysiikan perustaja Isaac Newton (1642-1727) osoitti suhteellisuusperiaatteen 
pätevän kaikkien mekaniikan1 lakien eli ns. Newtonin lakien2 suhteen. Einstein (1879-1955) päätyi 
1905 mullistaviin tuloksiin olettamalla, että Galilein periaate koskee myös sähkömagnetismin 
lakeja, jotka James Clerk Maxwell (1831-1879) oli hieman aiemmin tiivistänyt ns. Maxwellin 
yhtälöiksi. Näistä yhtälöistä nimittäin seuraa, että valon (ja muunkin sähkömagneettisen 
aaltoliikkeen) etenemisnopeudella on tietty vakioarvo 𝑐 = 3 × 10@ m/s. Tämä on siis luonnonlaki 
ja suhteellisuusperiaatteen mukaan se on kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa sama. Kun Einstein 
pohti tämän periaatteen seuraamuksia, hän päätyi suhteellisuusteoriaansa, jonka lähtökohdat 
voidaan ilmaista kahtena aksioomana: 
 
1.  Suhteellisuusperiaate: Luonnonlait ovat samat kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa.  
2.  Valon nopeuden vakioisuusperiaate: Valon tyhjiönopeus on sama kaikissa 

inertiaalikoordinaatistoissa.  
   
Huom. 3.1. Aikakoordinaatti t ja avaruuskoordinaatti x eroavat laadullisesti toisistaan siten, että 
hiukkasen maailmanviivalla t-koordinaatti aina kasvaa, mutta x-koordinaatti voi kasvaa, vähetä tai 
pysyä vakiona. Sama koskee yleisemminkin hiukkasen maailmanviivaa (t, x, y, z) –
koordinaatistossa.  
 
4. Intervalli ja sen invarianssi 
 
Tavallisen suorakulmaisen 𝑥𝑦-tasokoordinaatiston pisteiden 𝐴 = (𝑥D, 𝑦D) ja 𝐵 = (𝑥G, 𝑦G) 
välimatka 𝑑 = 𝑑(𝐴, 𝐵) voidaan laskea tutulla Pythagoraan lauseella 
 
(4.1)												𝑑 = J(𝑥G − 𝑥D)G + (𝑦G − 𝑦D)G. 
 
Jos koordinaatistoa muunnetaan siirtämällä origoa ja/tai kiertämällä akseleita, niin pisteiden 𝐴  ja 
𝐵 koordinaatit muuttuvat, mutta lauseke (4.1) antaa edelleen saman etäisyyden. Pisteiden välinen 
etäisyys on muuttumaton eli invariantti näiden koordinaattimuunnosten suhteen. Sama pätee 
myös 𝑥𝑦𝑧-avaruuskoordinaatistossa, jossa kaavaan (4.1) tulee juuren alle lisätermi (𝑧G − 𝑧D)G. 
 
Etäisyyskaava (4.1) ilmaistaan usein koordinaattierotusten ∆𝑥 = 𝑥G − 𝑥D ja ∆𝑦 = 𝑦G − 𝑦D avulla 
muodossa 
 
(4.2a)												𝑑G = (∆𝑥)G + (∆𝑦)G = ∆𝑥G + ∆𝑦G	, 
                                                        
1 Mekaniikka on fysiikan ala, jossa tutkitaan kappaleiden liikelakeja. 
2 Niitä on kolme: (1) jatkavuuden laki, (2) dynamiikan peruslaki, (3) voiman ja vastavoiman laki. 
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missä sulkeet jätetään tavallisesti pois ellei sekaannuksen vaaraa ole3. Kolmiulotteisessa 
avaruudessa kahden pisteen välimatkan neliö on vastaavasti 
 
(4.2b)												𝑑G = ∆𝑥G + ∆𝑦G + ∆𝑧G	. 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 

Miten on asianlaita 4-ulotteisessa avaruusaikakoordinaatistossa, jonka pisteet edustavat 
tapahtumia (𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) tai yksinkertaistettuina (𝑡, 𝑥)? Voidaanko tapahtumien ”välimatka” 
määritellä niin, että se olisi invariantti eli sama kaikissa avaruusaikakoordinaatistoissa?  
 
(2019-10-04) 
 
Rajoitamme hieman tarkasteltavia avaruusaikakoordinaatistoja. Nimittäin Einsteinin ensimmäisen 
aksiooman mukaan luonnonlait ovat samat kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa eli 
koordinaatistoissa, jotka ovat toistensa suhteen levossa tai tasaisessa liikkeessä. Etsimme 
tapahtumien ”välimatkalle” sellaista määritelmää, joka antaisi saman tuloksen kaikissa 
inertiaalikoordinaatistoissa.  
 
Järkevä ehdotus ”välimatkan” eli avaruusajan intervallin määritelmäksi löytyy Einsteinin toisen 
aksiooman (valo etenee samalla nopeudella 𝑐 kaikissa koordinaatistoissa) avulla seuraavassa 
esimerkissä.  
 
Esimerkki 4.1. 
Tarkastelemme tapahtumia A = ”lamppu sytytetään majakassa” ja B = ”rahtilaivan kapteeni 
havaitsee majakan valon ja antaa samalla hetkellä äänimerkin”.  
 
Rannikkoasema K mittaa näiden tapahtumien aikaeroksi ∆𝑡 ja paikkaeroksi (välimatkaksi) ∆𝑥. 
Merellä tasaisella nopeudella ajava vartioalus K’ mittaa samojen tapahtumien aikaeroksi ∆𝑡′ ja 
paikkaeroksi ∆𝑥P. Kun K ja K’ vertaavat tuloksiaan, niin huomataan, että ∆𝑡 ≠ ∆𝑡′ ja ∆𝑥 ≠ ∆𝑥P, 
mutta osamäärät ∆𝑥 ∆𝑡⁄  ja ∆𝑥′ ∆𝑡⁄ ´ ovat samat, vaikka aika- ja paikkaerot ovat erisuuruiset4.  
 
Näin pitää ollakin Einsteinin toisen aksiooman perusteella, sillä kumpikin osamäärä ilmaisee valon 
nopeuden, joten  
 

																		
∆𝑥
∆𝑡 = 𝑐				ja			

∆𝑥′
∆𝑡′ = 𝑐		, mistä	seuraa, että 

 
 
																	𝑐G∆𝑡G − ∆𝑥G = 0				ja		𝑐G∆𝑡PG − ∆𝑥PG = 0	, 
 
ja että 
 
																	𝑐G∆𝑡G − ∆𝑥G = 𝑐G∆𝑡PG − ∆𝑥PG. 
 
Yleistämme tämän havainnon väittämäksi, että kahden avaruusajan tapahtuman aika- ja 
paikkaeroista muodostettu lauseke 𝑐G∆𝑡G − ∆𝑥G saa saman arvon kaikissa 
inertiaalikoordinaatistoissa. Tätä lauseketta, joka muistuttaa tavallista Pythagoraan lauseesta 

                                                        
3 ∆𝑥 lausutaan ”delta-äks”. Kyseessä ei ole tulo, vaan symboli, joka kuvaa muuttujan 𝑥 muutosta.  
4 Tässä oletamme, että mittaukset ovat tavattoman tarkkoja. 
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saatua etäisyyden neliötä (4.2), kutsutaan avaruusaikaintervalliksi (spacetime interval) tai lyhyesti 
intervalliksi.  
 
Kahden tapahtuman välinen intervalli avaruusajassa 
Kahden avaruusajan tapahtuman A ja B aika- ja paikkaeroista laskettu intervalli 𝑐G∆𝑡G − ∆𝑥G on 
invariantti eli saa saman arvon riippumatta siitä missä inertiaalikoordinaatistossa aikaero ∆𝑡 ja 
paikkaero ∆𝑥 mitataan.  
 
Sama invarianssi pätee yleiselle intervallille 
 
(4.3)											𝑐G∆𝑡G − (∆𝑥G + ∆𝑦G + ∆𝑧G),  
 
missä sulkeissa oleva lauseke on paikkaeron neliö kolmiulotteisessa paikka-avaruudessa.  
 
Huomautus 1: Tarkka lukija huomasi, että esimerkissä perustelimme invarianssin vain siinä 
tapauksessa, että intervalli oli nolla eli tapahtumat A ja B olivat samalla valoviivalla. Invarianssi 
voidaan kuitenkin perustella yleisesti kaikille intervalleille, muillekin kuin nolla-intervalleille. 
(Palaamme perusteluun jäljempänä.) 
 
Huomautus 2: Tapahtumien välisen intervallin lauseke kirjoitetaan usein käytetyistä 
paikkakoordinaateista riippumattomaan yleiseen muotoon 𝑐G∆𝑡G − ∆𝑠G, missä ∆𝑠 tarkoittaa 
tapahtumien välistä paikkaeroa [kaavojen (4.2) mukainen tapahtumapaikkojen välinen etäisyys]. 
Jos käytössä on aikakoordinaatin 𝑡 lisäksi vain yksi paikkakoordinaatti 𝑥, niin ∆𝑠 = ∆𝑥.  
Jos käytössä on kaksi paikkakoordinaattia 𝑥 ja 𝑦, niin ∆𝑠G = ∆𝑥G + ∆𝑦G. Jos käytössä ovat kaikki 
kolme paikkakoordinaattia 𝑥, 𝑦 ja 𝑧, niin ∆𝑠G = ∆𝑥G + ∆𝑦G + ∆𝑧G. 
 
Huomautus 3: Edellä esitetyt intervallin lausekkeet pätevät kaikissa yksikköjärjestelmissä. 
Luonnollisissa yksiköissä (𝑐 = 1) intervallin lauseke sievenee muotoon  
 
(4.4)															∆𝑡G − ∆𝑠G = ∆𝑡G − ∆𝑥G − ∆𝑦G − ∆𝑧G = ∆𝑡G − (∆𝑥G + ∆𝑦G + ∆𝑧G), 
 
joka muistuttaa muodoltaan Pythagoraan lauseesta saatua etäisyyden neliön kaavaa (4.2). Tässä 
muodossa aika ja paikkakoordinaatit ovat melkein tasavertaisessa asemassa, joskin 
vastakkaismerkkisinä. Kaikkien koordinaattierotusten ∆𝑡, ∆𝑥, ∆𝑦	ja	∆𝑧 yksikkönä on metri, joten 
intervallin yksikkö on neliömetri.  
 
Huomautus 4: Kaavojen (4.2) ilmaisemaa paikkapisteiden välistä etäisyyttä (tai sen neliötä) 
kutsutaan euklidiseksi5 etäisyydeksi. Vastaavasti kaavojen (4.3) ja (4.4) ilmaisemaa tapahtumien 
välistä intervallia kutsutaan relativistiseksi etäisyydeksi tai Minkowski-etäisyydeksi6.  
Edellä esitetyt intervallin lausekkeet pätevät kaikissa yksikköjärjestelmissä. 
 
 
5. Ominaisaika (proper time) 
 
Esimerkki 5.1 
Ajatelkaamme avaruudessa tasaisella nopeudella planeetalta 1 planeetalle 2 matkaavaa 
astronauttia A. Tutkijat tarkkailevat astronautin liikettä omista avaruusasemistaan 

                                                        
5 Eukleides (n. 330 eKr) kokosi antiikin Kreikan geometrisen tiedon kirjaansa ”Alkeet”. Sitä käytettiin geometrian 
oppikirjana kaikkialla maailmassa aina 1900-luvulle saakka.  
6 Hermann Minkowski (1864-1909) otti suhteellisuusteoriassa käyttöön avaruusaikadiagrammit.  
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(koordinaatistoistaan K ja K’), jotka liikkuvat myös tasaisesti. Tutkijat mittaavat omilla laitteillaan 
astronautin kulkeman matkan ja siihen kuluneen ajan ∆𝑡. Mittaustulokset ovat  ∆𝑠 ja  ∆𝑡 sekä  ∆𝑠′ 
ja  ∆𝑡′. Aika- ja paikkaerot eivät täsmää, mutta kumpikin saa intervallin lausekkeelle ∆𝑡G − ∆𝑠G 
saman arvon. 
 
Miltä tilanne näyttää astronautin omassa koordinaatistossa, hänen lepokoordinaatistossaan? 
Sehän on myös pätevä inertiaalikoordinaatisto, jossa astronautti ei havaitse liikkuvansa (aivan 
kuten korkealla tasaisesti lentävässä lentokoneessa). Hänen liikenopeutensa on nolla tämän 
lepokoordinaatiston suhteen, joten hänen kulkemansa matka ∆𝑠′′ = 0. Omalla kellollaan hän 
kuitenkin toteaa kuluneen ajan ∆𝑡′′. Intervallin arvoksi hän saa (∆𝑡′′)G − (∆𝑠PP)G = (∆𝑡′′)G. Koska 
intervalli on invariantti, niin (∆𝑡′′)G = ∆𝑡G − ∆𝑠G = (∆𝑡′)G − (∆𝑠′)G. Koska ∆𝑠 > 0, niin näemme, 
että ∆𝑡PP < ∆𝑡 ja samoin myös ∆𝑡PP < ∆𝑡′.  
 
Johtopäätös on, että lepokoordinaatistossa mitattu tapahtumien aikaero on pienempi kuin muissa 
(liikkuvissa) mitattu aikaero. Tätä pienintä mahdollista aikaeroa kutsutaan ominaisaikaeroksi tai 
lyhyesti ominaisajaksi (proper time) ja merkitään symbolilla  ∆𝜏 (lue delta-tau). Edellä näimme, 
että tapahtumien välinen ominaisaikaero on sama kuin niiden välinen intervalli eli luonnollisissa 
yksiköissä 
 
(5.1a)										∆τG = ∆tG − ∆sG 
 
 ja missä tahansa yksiköissä 
 
(5.1b)									cG∆τG = cG∆tG − ∆sG. 
 
 
Tehtävä 5.1 
(a) Laske paikkapisteiden 𝐴 ja 𝐵 välinen (euklidinen) välimatka eli etäisyys, kun niiden (i) 
karteesiset eli suorakulmaiset tasokoordinaatit (𝑥, 𝑦) ovat 𝐴 = ]−3, √2_ ja 𝐵 = ]2,−5√2_,  (ii) 
suorakulmaiset avaruuskoordinaatit (𝑥, 𝑦, 𝑧) ovat 𝐴 = (6,−1, 2) ja 𝐵 = (5, 4, 3).  
 
(b) Laske 2-ulotteisen (𝑡, 𝑥) -avaruusajan tapahtumapisteiden 𝐴 = (4, 0) ja 𝐵 = (1, 3) välinen 
intervalli. Kohdissa (b)-(d) koordinaatit on ilmoitettu luonnollisissa yksiköissä (metreinä).  
 
(c) Laske 3-ulotteisen (𝑡, 𝑥, 𝑦) -avaruusajan tapahtumien 𝐴 = (2,−2, 1) ja 𝐵 = (7, 1, −3) välinen 
intervalli.  
 
(d) Laske 4-ulotteisen (𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) -avaruusajan tapahtumien 𝐴 = (−3, 0, 2,−5) ja 𝐵 = (2, 2, 1,−6) 
välinen intervalli.  
 
(e) Päättele kohdissa (b)-(d), voivatko tapahtumat 𝐴 ja 𝐵 olla jonkin massallisen hiukkasen tai 
fotonin liikeradalla.  
  
(2019-10-11) 
 
 
 
6. Avaruusajan intervallien luokittelu 
 
Avaruusajan tapahtumien välisiä intervalleja voidaan kuvata tapahtumapisteiden välisinä 
vektoreina. 
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Esimerkki 6.1 
  
Tarkastellaan tapahtumapisteitä A, B, C ja D aa-koordinaatistossa, jonka akseleilla on luonnollinen 
yksikköjaotus [𝑡] = [𝑥] = metri. 
 

  
Kuvio 6.1. Intervallivektorit AB, AC ja AD aa-koordinaatistossa 𝑡, 𝑥.  
 
Tapahtumien koordinaatit (𝑡, 𝑥) ovat 
 
											A = (2,1), B = (6,2), C = (4,3), D = (3,6)	, 
 
ja vastaavat intervallit ∆𝜏G = ∆𝑡G − ∆𝑥G ovat 
 
						AB:									(∆𝜏G)hi = (6 − 2)G − (2 − 1)G = 15	,												ajankaltainen	(𝑡𝑖𝑚𝑒𝑙𝑖𝑘𝑒) intervalli 
 
Tapahtumien A ja B välinen intervalli on positiivinen (ajankaltainen). Aikaero on suurempi kuin 
paikkaero. Nopeudella 𝑣 < 𝑐 kulkeva materiaalinen hiukkanen ehtii A:sta B:hen. Tapahtumat A ja 
B voivat olla kausaalisuhteessa eli syy-seuraus-suhteessa, jossa välittäjänä on liikkuva materia. 
Avaruusajan piste B jää pisteen A valokartion sisäpuolelle. 
 
						AC:									(∆𝜏G)hp = (4 − 2)G − (3 − 1)G = 0	,															valonkaltainen	(𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑙𝑖𝑘𝑒) intervalli 
 
Tapahtumien A ja C välinen intervalli on nolla (valonkaltainen). Aikaero on sama kuin paikkaero. 
Nopeudella 𝑣 < 𝑐 kulkeva materiaalinen hiukkanen ei ehdi A:sta C:hen, mutta valo (fotoni) ehtii. 
Tapahtumat A ja C voivat olla kausaalinen seuraus, jossa välittäjänä on valo (sm-säteily). Piste C on 
pisteen A valokartion reunalla. 
 
						AD:									(∆𝜏G)hs = (3 − 2)G − (6 − 1)G = −24	,						paikankaltainen	(𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒𝑙𝑖𝑘𝑒) intervalli 
 
Tapahtumien A ja D välinen intervalli on negatiivinen (paikankaltainen). Aikaero on pienempi kuin 
paikkaero. Mikään vaikutus (valokaan) ei ehdi A:sta D:hen. Tapahtumien A ja D välillä ei voi olla 
mitään kausaalisuhdetta. Piste D on pisteen A valokartion ulkopuolella. 
 
Kuvio 6.2 alla havainnollistaa intervallivektoreiden ja pisteen A valokartion suhdetta.  
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Kuvio 6.2. Edellinen kuvio, johon on havainnollisuuden vuoksi lisätty 𝑦-paikka-akseli ja A-
valokartion hahmotelma. Kartion kärki on pisteessä A ja sen sivuviivat ovat A:n kautta kulkevia 
valoviivoja. Vektori AB jää A-valokartion sisään, AC reunapinnalle ja AD ulkopuolelle. Tapahtuma A 
voi vaikuttaa vain A-valokartion sisäpuolelle sijoittuviin tuleviin tapahtumiin.  
 
Huomautus 6.1. Edellä olevissa 𝑡, 𝑥-koordinaatistoissa voitaisiin periaatteessa käyttää myös 
tavanomaisia (epäluonnollisia) yksiköitä kuten ajalle 𝑡 sekuntia ja matkalle 𝑥 metriä. Silloin 
origosta lähtevä valoviiva ei nousisikaan 45° kulmassa, vaan paljon loivemmin niin, että se 
saavuttaisi 𝑡-akselin 1 sekunnin korkeuden vasta 𝑥-akselin kohdassa 3 ∙ 10@ m = 300 miljoonaa 
metriä = 300 tuhatta kilometriä. Kuvion 6.2 valokartion vaippa olisi käytännössä tasopinta.  
 
Huomautus 6.2. Termit tulevaisuus ja menneisyys määritellään suhteellisuusteoriassa 
kausaalisuhteen määrääminä kartioalueina. Tapahtuman A tulevaisuus koostuu kaikista 
tapahtumista T, jotka sijoittuvat A:n valokartioon (intervalli AT on ≥ 0). Menneisyys koostuu 
kaikista tapahtumista, joiden valokartio sisältää tapahtuman A (intervalli TA on ≥ 0). On helppo 
nähdä, että näin määritelty menneisyys on A:n valokartio käännettynä alaspäin 𝑡-akselin 
negatiiviseen suuntaan. Näiden kartioiden ulkopuolelle jää ”harmaa alue”, johon sijoittuvat 
tapahtumat ovat täysin riippumattomia A:sta. 
 
 
Tehtävä 6.1 
Luokittele 𝑡, 𝑥, 𝑦-avaruusajan kahden tapahtuman intervallivektori (∆𝑡, ∆𝑥, ∆𝑦) [timelike, lightlike 
vai spacelike] 
 
(a) (∆𝑡, ∆𝑥, ∆𝑦) = ]19, 14, 6√5_	, 

(b) (∆𝑡, ∆𝑥, ∆𝑦) = (100, 71, 54) , 

(c) (∆𝑡, ∆𝑥, ∆𝑦) = (13, 5, 12) ,  
 
Kun kaikki koordinaattiarvot ovat luonnollisissa yksiköissä (metreinä).   
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7. Liike ja ajan suhteellisuus 
 
Edellä kappaleessa 3 mainittiin suhteellisuusteorian perusaksiooma: suhteellisuusperiaate. Sen 
mukaan luonnonlait ovat samat kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa eli koordinaatistoissa7, jotka 
ovat toistensa suhteen levossa tai tasaisessa liikkeessä8. Tämä Galilein 1600-luvulla muotoilema 
periaate kumpuaa arkipäivän kokemuksesta ja on saanut vahvistuksen tarkimmissakin 
mittauksissa. Einsteinin 1905 esittämä toinen perusaksiooma (valon tyhjiönopeuden vakioisuus 
kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa) on oikeastaan suhteellisuusperiaatteen looginen seuraus, 
mutta nostetaan syystäkin korostetusti esille, koska juuri se haastaa intuitiivisen ”terveeseen 
järkeen” perustuvan käsityksen fysikaalisista ilmiöistä ja erityisesti ajan käsitteestä. Galilei ja 
Newton otaksuivat ajan olevan kaiken fysikaalisen tapahtumisen absoluuttisena taustana ja 
mittapuuna, mutta Einstein kumosi tämän käsityksen.  Aika on suhteellista silloin, kun havaitsijat 
ovat liikkeessä toistensa suhteen. Miten? Sitä pohditaan seuraavassa esimerkissä. 
 
Esimerkki 7.1 

           
 
KUVIO 7.1. Junanvaunu etenee ratapenkan suhteen tasaisella nopeudella 𝑣. Vaunussa oleva 
tutkija lähettää laserilla A valosignaalin katossa olevaan peiliin B, josta signaali heijastuu takaisin 
lähtöpisteeseen. 
 
Vasen kuva (fotonin liike vaunun koordinaatistossa): Vaunussa oleva tutkija mittaa kellollaan 
edestakaiseen matkaan ABA kuluneen ajan ∆𝑡, joka on signaalin lähtö- ja paluutapahtumien 
aikaero vaunun koordinaatistossa. Nämä tapahtumat sattuvat samassa paikassa (pisteessä A), 
joten niiden paikkaero ∆𝑥 = 0. Niinpä lähtö- ja paluutapahtuman välinen intervalli vaunun 
koordinaatistossa (𝑡, 𝑥) on 𝑐G∆𝑡G − ∆𝑥G = 𝑐G∆𝑡G. 
 
Oikea kuva: Ratapenkalla olevat havaitsijat P1 ja P2 mittaavat (synkronoiduilla) kelloillaan 
signaalin edestakaiseen matkaan ABA kuluneen ajan ∆𝑡′, joka on lähtö- ja paluutapahtumien 
välinen aikaero penkan koordinaatistossa. Tämän kuluessa vaunu on siirtynyt penkan suhteen 
matkan ∆𝑥′ = 𝑣∆𝑡′, joka on lähtö- ja paluutapahtumien välinen paikkaero. Tapahtumien välinen 
intervalli penkan koordinaatistossa (𝑡′, 𝑥′) on 𝑐G∆𝑡′G − ∆𝑥PG = 𝑐G∆𝑡PG − 𝑣G∆𝑡PG. 
 
Mutta kahden tapahtuman välinen intervalli on invariantti eli sama kaikissa 
inertiaalikoordinaatistoissa. Vaunun ja penkan koordinaatistot ovat sellaisia, joten saamme 
yhtälön 
                                                        
7 Termin koordinaatisto synonyyminä käytetään usein termiä havaitsija (mittauksia tekevä tutkiva havaitsija)   
8 eli suoraviivaisessa liikkeessä vakionopeudella 
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							𝑐G∆𝑡G = 𝑐G∆𝑡′G − 𝑣G∆𝑡PG, 
 
josta  
 

									∆𝑡G = ∆𝑡′G −
𝑣G

𝑐G ∆𝑡
PG = y1 −

𝑣G

𝑐Gz ∆𝑡
PG 

 
eli 
 

(7.1)								∆𝑡 = ∆𝑡′{1 −
𝑣G

𝑐G	. 

 
Koska 0 < 𝑣 < 𝑐, niin neliöjuurilauseke on < 1, joten ∆𝑡 < ∆𝑡′.  
Yleisesti pätee, että tapahtumien välinen aika on lyhin mitattuna niiden lepokoordinaatistossa 
(tässä junanvaunu) kuin niiden suhteen liikkuvassa koordinaatistossa (tässä penkka)9.  
 
 
 
Tehtävä 7.1 
Tarkastelemme kahden junassa sattuvan tapahtuman E1 ja E2 aikaeroa, joka on junan 
koordinaatistossa ∆𝑡 ja ratapenkan koordinaatistossa ∆𝑡′ (kuten esimerkissä 7.1). Laske aikaerojen 
suhde ∆𝑡/∆𝑡′, kun junan nopeus on (a) 1	%  (b) 10	% , (c) 50	% , (d) 90	%  (e) 99	% valon 
nopeudesta. 
 
 
Huomautus 7.1 
Esimerkissä 7.1 näimme, että liikkuvan koordinaatiston K’ kello mittaa tapahtumien aikaeron 
suuremmaksi kuin levossa olevan koordinaatiston kello K. On kuitenkin helppo nähdä, että 
toistensa suhteen levossa olevat kellot mittaavat kaikkien tapahtumien aikaerot yhtä suuriksi.    
 
(2019-10-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9 Tässä tosiaan vaunu on levossa ja penkka liikkeessä (tarkasteltavien tapahtumien suhteen). 
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8. Intervallin säilyttävä koordinaattimuunnos 
 
Olettakaamme, että K(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) ja K’(𝑡′, 𝑥′, 𝑦′, 𝑧′) ovat karteesisia (suorakulmaisia) inertiaalisia 
avaruusaikakoordinaatistoja. Ne voivat olla levossa tai tasaisessa liikkeessä toistensa suhteen. 
Tavoitteenamme on löytää muunnoskaavat, joilla avaruusajan tapahtuman K-koordinaatit 
(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) voidaan muuntaa K’-koordinaateiksi (𝑡′, 𝑥′, 𝑦′, 𝑧′).  
 
Avaruusaikakoordinattien muunnoskaavoja ei voida ”temmata hatusta”. Niiden täytyy toteuttaa 
avaruusajan perusinvarianssi, se että tapahtumien väliset intervallit säilyvät muunnoksessa 
samoina.  
 
INTERVALLIN SÄILYMISEHTO AVARUUSAIKAKOORDINAATTIEN MUUNNOKSESSA 
 
Jos kahden avaruusajan tapahtuman A ja B aika- ja paikkaero ovat K-koordinaateissa ∆𝑡 ja ∆𝑠 sekä 
K’-koordinaateissa ∆𝑡′ ja ∆𝑠′, niin tapahtumien välisen intervallin tulee olla sama molemmissa 
koordinaatistoissa eli  
 
																				𝑐G∆𝑡G − ∆𝑠G = 𝑐G∆𝑡PG − ∆𝑠PG. 
 
 
Etsiessämme tämän ehdon täyttäviä muunnoskaavoja pääsemme tutustumaan ns. hyperbolisiin 
funktioihin, jotka ovat tuttujen trigonometristen eli sirkulaaristen funktioiden (circular functions) 
cos𝛼 , sin 𝛼 , tan𝛼	lähisukulaisia. Etsimme vihjeitä sopiviksi kaavoiksi tutkimalla ensin vanhan 
kunnon 𝑥𝑦-paikkakoordinaatiston muunnosta  (𝑥, 𝑦) → (𝑥′, 𝑦′), jossa pisteiden välimatkat 
(avaruusintervallit) säilyvät ennallaan eli ∆𝑥G + ∆𝑦G = ∆𝑥′G + ∆𝑦′G. 
 
 
Esimerkki 8.1. Kiertomuunnos 𝒙𝒚-tasokoordinaatistossa 
 
Tarkastelemme koordinaatiston kiertoa (rotation) esimerkkinä 𝑥𝑦-tasokoordinaatiston 
muunnoksesta, jossa avaruusintervalli eli välimatka säilyy muuttumattomana. 
 
Alla olevassa kuviossa koordinaatisto K’ on saatu koordinaatistosta K kiertämällä akseleita origon 
ympäri vastapäivään (eli positiiviseen kiertosuuntaan) kulman 𝛼 verran.  
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KUVIO 8.1. Koordinaatisto K’(𝑥′, 𝑦′), on saatu kiertämällä koordinaatistoa K(𝑥, 𝑦)  kulman 𝛼  
verran. 
 
Tehtävä 8.1. Osoita trigonometrian ja kuviossa olevien suorakulmaisten kolmioiden avulla, että 
pisteen P	= (𝑥, 𝑦) uudet koordinaatit K’:ssa saadaan kaavoilla 
 

(8.1)									 �
𝑥P = 𝑥 cos 𝛼 + 𝑦 sin 𝛼			
𝑦P = −𝑥 sin 𝛼 + 𝑦 cos𝛼 

 
Tehtävä 8.2. Tason pisteiden O ja P koordinaatit ovat K:ssa O = (0,0) ja P = (𝑥, 𝑦). K’:ssa 
koordinaatit ovat O = (0,0) ja P = (𝑥′, 𝑦′).  
(a) Osoita, muunnoskaavojen (8.1) avulla, että välimatkan OP neliö on kummassakin sama. 
(b) Mihin trigonometriseen identiteettiin edellisen kohdan todistus perustuu? 
 
Tehtävä 8.3. Tason pisteiden A ja B koordinaatit ovat K:ssa A = (4,−9) ja B = (−1, 3).  
(a) Laske näiden pisteiden koordinaatit koordinaatistossa K’, kun kiertokulma on 30° eli 𝜋 6⁄ .	  
(b) Laske pisteiden välimatka molemmissa koordinaatistoissa.  
 
 
Huomautus 8.1. Edellä todettiin, että kiertomuunnoksessa K	→ K’ pisteen koordinaatit (𝑥, 𝑦)  
muuttuvat koordinaateiksi (𝑥′, 𝑦′) kaavojen (8.1) mukaisesti. Samat kaavat antavat myös kahden 
pisteen koordinaattien K-erotuksille (∆𝑥, ∆𝑦) uudet K’-arvot (∆𝑥′, ∆𝑦′) eli     
 

(8.2)									 �
∆𝑥P = ∆𝑥 cos𝛼 + ∆𝑦 sin 𝛼			
∆𝑦P = −∆𝑥 sin 𝛼 + ∆𝑦 cos 𝛼 

 
NB! Itse koordinaatitkin 𝑥, 𝑦 voidaan ajatella erotuksina eli pisteiden (𝑥, 𝑦) ja (0,0) välisinä. 
 
Tehtävässä 8.2. todistettu invarianssi voidaan kirjata lauseeksi: 
 
Lause 8A. Suorakulmaisen tasokoordinaatiston kiertomuunnoksessa (8.1) pisteiden väliset 
avaruusintervallit ∆𝑥G + ∆𝑦G säilyvät invariantteina.  
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Huomautus 8.2. Välimatkojen invarianssi pätee kiertomuunnoksen ohella mm. 
tasokoordinaatiston yhdensuuntaissiirrossa (𝑥P = 𝑥 + 𝑎, 𝑦P = 𝑦 + 𝑏) ja peilauksessa (𝑥P =
−𝑥, 𝑦P = −𝑦). Ne pätevät myös 𝑥𝑦𝑧-avaruuskoordinaatistossa, jossa tosin muunnosyhtälöt 
(varsinkin kierron) ovat hankalampia kuin tasossa.  
   
Huomautus 8.3. Edellä käsiteltyjä muunnoksia (kierto, siirto, peilaus) voidaan soveltaa myös 
toistensa suhteen levossa oleviin avaruusaikakoordinaatistoihin K(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) ja K’(𝑡P, 𝑥P, 𝑦P, 𝑧), 
joiden kellot voidaan synkronisoida näyttämään samaa aikaa eli aikakoordinaatille pätee ns. 
Galilein kaava 𝑡P = 𝑡 (ja ∆𝑡P = ∆𝑡). Paikkakoordinaatit muuntuisivat edellä esitetyllä tavalla ja 
tapahtumien välisen avaruusaikaintervallin invarianssi ∆𝑡G − ∆𝑠G = ∆𝑡′G − ∆𝑠′G toteutuisi. Miten 
niin? No siksi, että ∆𝑡P = ∆𝑡  ja ∆𝑠P = ∆𝑠. Kaikki hyvin! 
 
Mutta entäpä jos koordinaatistot K ja K’ ovat tasaisessa liikkeessä toistensa suhteen. Ne ovat 
silloin Einsteinin aksiooman 1 tarkoittamia inertiaalisia koordinaatistoja, joissa luonnonlait ovat 
samat. Mutta Galilein kaava ei nyt pädekään, kuten näimme junanvaunuesimerkissä 7.1. Siinähän 
huomasimme, että ∆𝑡P ≠ ∆𝑡. Tällöin edellä esitetyt (vain paikkakoordinaatteihin kohdistuvat) 
muunnokset eivät säilytäkään avaruusaikaintervallia invarianttina. Tarvitsemme toisenlaisen 
koordinaattimuunnoksen ja siihen paneudumme seuraavassa kappaleessa. 
 
 
 
9. Muunnos avaruusaikakoordinaatistosta toiseen 
 
Tarkastelemme nyt inertiaalisia avaruusaikakoordinaatistoja K(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) ja K’(𝑡′, 𝑥′, 𝑦′, 𝑧′), jotka 
liikkuvat toistensa suhteen tasaisella nopeudella 𝑣. Pyrimme löytämään sellaisen muunnoksen 
pilkuttomista pilkullisiin koordinaatteihin eli (𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) → (𝑡P, 𝑥P, 𝑦P, 𝑧P), että avaruusaikaintervallit  
∆𝑡G − ∆𝑠G = ∆𝑡G − (∆𝑥G + ∆𝑦G + ∆𝑧G) säilyisivät muunnoksessa invariantteina. (Käytämme siis 
luonnollisia yksiköitä, joissa 𝑐 = 1.) 
 
(2019-11-01) 
 
Edellä huomasimme, että (𝑥, 𝑦) paikkakoordinaatiston kiertomuunnoksessa kulman 𝛼 verran 
uudet koordinaatit (𝑥′, 𝑦′) saatiin kaavoilla (8.2), joissa kiertokulmasta riippuvat funktiot cos𝛼 ja 
sin 𝛼 esiintyvät koordinaattien kertoimia. Tehtävässä 8.2(b) huomasimme, että paikkaintervallin 
∆𝑥G + ∆𝑦G säilyminen tässä muunnoksessa perustui viime kädessä kerroinfunktioiden cos 𝛼 ja 
sin 𝛼 tuttuun ominaisuuteen 
 
(9.1)																 cosG 𝛼 + sinG 𝛼 = 1	. 
   
Havainto 9.1 
Koordinaattien kiertomuunnoksessa (𝑥, 𝑦) → (𝑥′, 𝑦′) paikkaintervalli  ∆𝑥G + ∆𝑦G säilyy 
invarianttina, koska muunnoskaavojen kertoimet cos 𝛼 ja sin 𝛼 toteuttavat ehdon 
 
(∗)																								cosG 𝛼 + sinG 𝛼 = 1. 
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Hakematta tulee mieleen, että analogisesti avaruusaikakoordinaattien muunnoksessa (𝑡, 𝑥) →
(𝑡′, 𝑥′) avaruusaikaintervalli ∆𝑡G − ∆𝑥G säilyisi, jos muunnoskaavojen (8.2) kertoimina käytettäisiin 
sini- ja kosinifunktioiden sijasta sellaisia funktioita 𝑓(𝜓) ja 𝑔(𝜓), joilla olisi ominaisuus  
 
																								𝑓(𝜓)G − 𝑔(𝜓)G = 1. 
 
Tässä 𝜓 olisi kiertokulman 𝛼 sijasta jokin muu aa-koordinaatistojen (𝑡, 𝑥) ja (𝑡′, 𝑥′) välistä suhdetta 
kuvaava parametri.  
 
Tällaisiin funktioihin matemaatikot olivat törmänneet jo 1700-luvulla. Niitä kutsutaan 
hyperbolisiksi funktioiksi. 
 
 
9.1. Hyperboliset funktiot 
Italialainen Vincenzo Riccati ja sveitsiläinen Johann Lambert löysivät nämä sini- ja kosinifunktioiden 
”sukulaiset” toisistaan riippumatta 1760-luvulla. Nämä funktiot (hyperbolinen kosini ja sini) 
määritellään 𝑒-kantaisen10 eksponenttifunktion avulla seuraavasti: 
 

(H)															cosh𝜓 =
1
2
]𝑒� + 𝑒��_	,				 sinh𝜓 =

1
2
]𝑒� − 𝑒��_. 

 
Laskimella saadaan esimerkiksi kaksidesimaaliset arvot: 
 
             cosh 0 = 1                          sinh 0 = 0           (tarkat arvot) 
 
             cosh 2 ≈ 3,76                    sinh 2 ≈ 3,63 
 
             cosh(−2) ≈ 3,76              sinh(−2) ≈ −3,63 
 
             cosh 4 ≈ 27,31                  sinh 4 ≈ 27,29 
 
             cosh(−2) ≈ 27,31            sinh(−2) ≈ −27,29 
 
Reaalilukumuuttujaa 𝜓 ei tässä voi tulkita kulmaksi, mutta jäljempänä havaitsemme, että sillä on 
tietty aa-koordinaatistoihin liittyvä fysikaalinen merkitys. Ovatko hyperboliset funktiot cosh𝜓 ja 
sinh𝜓 kaipaamamme kerroinfunktiot? Ovat, kuten näemme seuraavassa lauseessa. 
 
Lause 9.1.   Olkoon 𝜓 mielivaltainen reaaliluku. Silloin on 
 
(∗ ℎ)																							coshG 𝜓 − sinhG 𝜓 = 1. 
 
 
Todistus: Määritelmien (H) perusteella saamme 
 

							coshG 𝜓 =
1
4
]𝑒� + 𝑒��_

G
=
1
4
]𝑒G� + 𝑒�G� + 2_	, 

 

							sinhG 𝜓 =
1
4
]𝑒� − 𝑒��_

G
=
1
4
]𝑒G� + 𝑒�G� − 2_	, 

 
                                                        
10 𝑒 ≈ 2,718 on luonnollisen logaritmin kantaluku 
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ja vähentämällä puolittain saamme 
 
											coshG 𝜓 − sinhG 𝜓 = 1	. 
 
MOT. 
 
Tehtävä 9.1. 
 
Hyperbolinen tangentti tanh𝜓 määritellään yhtälöllä tanh𝜓 = sinh𝜓 / cosh𝜓. 
 
(a) Todista, että kaikilla reaaliluvuilla 𝜓 pätee epäyhtälö cosh𝜓 > sinh 𝜓. 
 
(b) Todista, että kaikilla 𝜓 ≥ 0 pätee epäyhtälö 0 ≤ tanh𝜓 < 1. 
 
(c) Todista, että  
 

										(9.1hyp)											coshG 𝜓 =
1

1 − tanhG 𝜓			,							sinh
G 𝜓 =

tanhG 𝜓
1 − tanhG ψ	. 

 
 
 
 
9.2. Aa-intervallin säilyttävä koordinaattimuunnos (Lorentz-muunnos)  
 
Yritämme matkia paikkaintervallin (välimatkan) säilyttävää kiertomuunnosta koordinaatistosta 
K(𝑥, 𝑦) koordinaatistoon K’(𝑥′, 𝑦′), joka on saatu kiertämällä K:n akseleita kulman 𝛼 verran.  
 
Kiertomuunnoskaavat ovat  
 
 

(9.2)									 �
∆𝑥P = ∆𝑥 cos𝛼 + ∆𝑦 sin 𝛼			
∆𝑦P = −∆𝑥 sin 𝛼 + ∆𝑦 cos 𝛼		,								(	∆𝑥

PG + ∆𝑦PG = ∆𝑥G + ∆𝑦G) 

 
 
missä ∆𝑥 ja ∆𝑦 ovat kahden tason pisteen A ja B väliset koordinaattierot K:ssa ja ∆𝑥′ ja ∆𝑦′ ovat 
samojen pisteiden väliset koordinaattierot K’:ssa.  
 
Olkoot nyt K(𝑡, 𝑥) ja K’(𝑡′, 𝑥′) kaksi avaruusaikakoordinaatistoa, joissa paikka-avaruutta edustaa 
vain yksi akseli 𝑥 tai 𝑥′.  
 
 
Lause 9.2. Olkoon 𝜓 mielivaltainen reaaliluku. Silloin muunnos K(𝑡, 𝑥) → K′(𝑡′, 𝑥′) 
 

(L1𝜓)									�
∆𝑡P = ∆𝑡 cosh𝜓 − ∆𝑥 sinh𝜓			
∆𝑥P = −∆𝑡 sinh𝜓 + ∆𝑥 cosh𝜓		,				 

 
säilyttää aa-intervallin invarianttina, ts.  
 
																				∆𝑡PG − ∆𝑥PG = ∆𝑡G − ∆𝑥G. 
 
 



 16 

Todistus: 
Muunnosyhtälöistä (L1𝜓) seuraa, että  
 
 																		∆𝑡PG = (∆𝑡 cosh𝜓 − ∆𝑥 sinh𝜓)G 
 
																												= ∆𝑡G coshG 𝜓 + ∆𝑥G sinhG 𝜓 − 2∆𝑡 ∆𝑥	cosh𝜓 sinh𝜓	, 
 
 
																		∆𝑥PG = (−∆𝑡 sinh𝜓 + ∆𝑥 cosh𝜓)G 
 
																												= ∆𝑡G sinhG 𝜓 + ∆𝑥G coshG 𝜓 − 2∆𝑡 ∆𝑥	cosh𝜓 sinh𝜓	, 
 
joten vähentämällä puolittain saamme 
 
					∆𝑡PG − ∆𝑥PG = ∆𝑡G(coshG 𝜓 − sinhG 𝜓) − ∆𝑥G(coshG 𝜓 − sinhG 𝜓) 
 
																													= ∆𝑡G − ∆𝑥G	, lauseen	9.1. perusteella	. 
MOT. 
 
 
Näemme siis, että tason kiertomuunnoksen kaltainen hyperbolinen koordinaattimuunnos  
 

(L1𝜓)									�
∆𝑡P = ∆𝑡 cosh𝜓 − ∆𝑥 sinh𝜓			
∆𝑥P = −∆𝑡 sinh𝜓 + ∆𝑥 cosh𝜓				 

 
yhdestä aa-koordinaatistosta K(𝑡, 𝑥) toiseen aa-koordinaatistoon K’(𝑡′, 𝑥′) säilyttää jokaisen 
tapahtumaparin aa-intervallin ∆𝑡G − ∆𝑥G muuttumattomana. Tätä muunnosta, joka toteuttaa 
avaruusajan perusinvarianssin, kutsutaan yleisesti Lorentz-muunnokseksi11.  
 
 
 
9.3. Lorentz-muunnoksen fysikaalinen tulkinta 
 
Löysimme edellä koordinaattimuunnoksen (L1	𝜓) koordinaatistosta K(𝑡, 𝑥) koordinaatistoon 
K’(𝑡′, 𝑥′), joka säilyttää tapahtumaparien väliset aa-intervallit muuttumattomina eli invariantteina. 
Invarianssiehdon täyttävä muunnos (L1	𝜓) keksittiin matemaattisella analogia-arvauksella 
korvaamalla tason kiertomuunnoksen trigonometriset kertoimet cos𝛼 ja sin 𝛼 hyperbolisilla 
kertoimilla cosh𝜓 ja sinh𝜓. Kiertomuunnoksessa parametrilla 𝛼 oli selvä geometrinen merkitys 
(kiertokulma), mutta mikä merkitys on vastaavalla Lorentz-muunnoksen parametrilla 𝜓? 
 
Osoitamme alla, että 𝜓 ei olekaan geometrinen, vaan fysikaalinen parametri, jonka arvo riippuu 
tarkasteltavien inertiaalikoordinaatistojen K ja K’ (tasaisesta) liikenopeudesta toistensa suhteen. 
 

                                                        
11Nimitys viittaa hollantilaiseen fyysikkoon Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928).   
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Tarkastelemme alla olevassa kuviossa tilannetta, joka muistuttaa junanvaunu-penkka esimerkkiä 
7.1 (ss. 9-10).  Siinä vaunun koordinaatisto K’(𝑡′, 𝑥′) liikkuu tasaisella nopeudella 𝑣 penkan 
koordinaatiston K(𝑡, 𝑥) suhteen.  
 
 

  
 
 KUVIO 9.3. Inertiaalikoordinaatistot ”penkka” K (sininen) ja ”vaunu” K’ (punainen). Jälkimmäisen 
origo K’ liikkuu (liukuu) pitkin edellisen 𝑥-akselia oikealle tasaisella nopeudella 𝑣. Akselit 𝑥 ja 𝑥′ 
ovat samalla suoralla, vaikka ne on piirretty selvyyden vuoksi erilleen. Koordinaatistojen kellot 𝑡 ja 
𝑡′ nollataan hetkellä, jolloin origot K ja K’ yhtyvät.     
 
Tarkastelemme tapahtumia A ja B sekä niiden koordinaatteja K:ssa ja K’:ssa. 
 

Tapahtuman nimi Tapahtuman kuvaus Koordinaatit  (𝑡, 𝑥) 
K:ssa 

Koordinaatit (𝑡′, 𝑥′) 
K’:ssa 

               A K’-origo ohittaa K-
origon 

     (𝑡, 𝑥) = (0,0)  (𝑡′, 𝑥′) = (0,0) 

               B K’-origo ohittaa 
pisteen 𝑥 = 1 

(𝑡, 𝑥) = (1, 𝑣) (𝑡′, 𝑥′) = (𝑡′, 0) 

 
Tapahtumien A ja B koordinaattierot ovat:  
 

K:ssa:  ∆𝑡 = 1 − 0 = 1,   ∆𝑥 = 𝑣 − 0 = 𝑣 ,  
 
K’:ssa:  ∆𝑡′ = 𝑡′ − 0 = 𝑡′,   ∆𝑥′ = 0 − 0 = 0   
 

Tapahtumien A ja B välinen aa-intervalli ℑ(A, B) on: 
 
 K:ssa:  ℑ�(A, B) = ∆𝑡G − ∆𝑥G = 1 − 𝑣G, 
 

K’:ssa:  ℑ��(A, B) = ∆𝑡′G − ∆𝑥PG = 𝑡PG − 0 = ∆𝑡′G   
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Koska aa-intervalli on sama kaikissa inertiaalikoordinaatistoissa, niin täytyy olla 
 
 																∆𝑡′G = 1 − 𝑣G. 
 
 
Toisaalta Lorentz-muunnoskaavan (L1𝜓) mukaan on 
 
                  ∆𝑡P = ∆𝑡 cosh𝜓 − ∆𝑥 sinh 𝜓 = 1 ∙ cosh𝜓 − 𝑣 ∙ sinh𝜓	.  
 
 
Saamme siis yhtälön 
 
(9.2𝜓)															 cosh𝜓 − 𝑣 sinh𝜓 = J1 − 𝑣G	, 
 
josta näemme, että Lorentz-kaavoissa esiintyvä vakio 𝜓 on yhteydessä koordinaatistojen väliseen 
suhteelliseen nopeuteen 𝑣. (Huomaa, että käytämme luonnollisia yksiköitä, joissa nopeus on 
paljas luku.) 
 
Tehtävä 9.2. 

(a) Miksi yhtälön (9.2𝜓) oikealla puolella oleva neliöjuuri √1 − 𝑣G  on määritelty.  
(b) Miksi yhtälön (9.2𝜓) molemmat puolet ovat positiivisia? 
 
Yhtälö (9.2𝜓) kytkee toisiinsa vakion 𝜓 ja nopeuden 𝑣, joka on koordinaatistoja K ja K’ kuvaava 
fysikaalinen suure. Ratkaisemme yhtälön saadaksemme selkoa, miten 𝜓 liittyy nopeuteen 𝑣?  
  

Yhtälön (9.2𝜓) ratkaiseminen alkaa 
 
 
Aloitamme korottamalla yhtälön (9.2𝜓) puolittain toiseen potenssiin, jolloin saamme yhtälön 
 
(9.2𝜓 ∗)														coshG 𝜓 + 𝑣G sinhG 𝜓 − 2𝑣 cosh𝜓 sinh𝜓 = 1 − 𝑣G. 
 
Koska yhtälön (9.2𝜓) molemmat puolet ovat positiivisia (Tehtävä 9.2), niin neliöön korotettu 
yhtälö (9.2𝜓 ∗) on sen kanssa yhtäpitävä.  
 
Sijoitamme nyt yhtälöön (9.2𝜓 ∗) termien coshG 𝜓 ja sinhG 𝜓 paikalle tehtävän (9.1(c)) mukaiset 
tanh-lausekkeet ja termien cosh𝜓 ja sinh𝜓 paikalle niiden neliöjuuret. Symboliruuhkan 
välttämiseksi käytämme tilapäisesti lyhennettä: T = tanh𝜓. Silloin yhtälö (9.2𝜓 ∗) tulee 
sijoitusten jälkeen muotoon 
 

														
1

1 − 𝑇G + 𝑣
G 𝑇G

1 − 𝑇G − 2𝑣
{ 1
1 − 𝑇G

{ 𝑇G

1 − 𝑇G = 1 − 𝑣G	, 

 
jossa on nyt kahden 𝜓-tuntemattoman (cosh𝜓 ja sinh𝜓) sijasta vain yksi T = tanh𝜓. 
 
Saatu melko monimutkainen yhtälö sievenee muotoon  
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1 − 2𝑣𝑇 + 𝑣G𝑇G

1 − 𝑇G = 1 − 𝑣G	 
 
ja edelleen kertomalla puolittain nimittäjällä 1 − 𝑇G muotoon 
 
(9.2𝑇 ∗)												(	1 − 𝑣𝑇)G = (1 − 𝑣G)(1 − 𝑇G)	. 
 
Suorittamalla kertolaskut ja kokoamalla kaikki termit vasemmalle puolelle päädymme 
yksinkertaiseen yhtälöön  
 
(9.2𝑇 ∗∗)												(	𝑇 − 𝑣)G = 0, 
 
josta lopulta saamme 
 
(9.2𝑇 ∗∗∗)													𝑇 = tanh𝜓 = 𝑣 
 
Yhtälön (9.2𝜓) ratkaiseminen päättyy 

 
Tehtävä 9.3.1 
Osoita, että edellisessä todistuksessa yhtälö (9.2𝑇 ∗) sievenee muotoon (9.2𝑇 ∗∗) 
 
Näin olemme selvittäneet Lorentz-muunnoksessa esiintyvän vakion 𝜓 fysikaalisen merkityksen. 
Vakion 𝜓 hyperbolinen tangentti  tanh𝜓 ilmaisee Lorentz-muunnoskaavoissa (L1𝜓) 
koordinaatistojen K ja K’ välisen suhteellisen nopeuden 𝑣12.  
 
Edellä saadun tuloksen tanh𝜓 = 𝑣 avulla voimme nyt kirjoittaa inertiaalikoordinaatistojen K ja K’ 
väliset Lorentz-muunnoskaavat 
 

(L1𝜓)									�
∆𝑡P = ∆𝑡 cosh𝜓 − ∆𝑥 sinh𝜓			
∆𝑥P = −∆𝑡 sinh𝜓 + ∆𝑥 cosh𝜓		 

 
muodossa, jossa koordinaatistojen K ja K’ keskinäissuhdetta kuvataan mystisen parametrin 𝜓 
sijasta fysikaalisella parametrilla 𝑣 (= K’:n nopeus K:n suhteen). 
 
Kaavojen (9.3hyp) avulla voimme lausua termit cosh𝜓 ja sinh𝜓 termin tanh𝜓 = 𝑇 avulla 
 

								cosh𝜓 = { 1
1 − 𝑇G =

1
√1 − 𝑇G

		,							 sinh𝜓 = { 𝑇G

1 − 𝑇G =
𝑇

√1 − 𝑇G
	 

 
ja koska 𝑇 = tanh𝜓 = 𝑣, niin  
 

											cosh𝜓 =
1

√1 − 𝑣G
			,							 sinh𝜓 =

𝑣
√1 − 𝑣G

		. 
 
Nyt voimme kirjoittaa muunnosyhtälöt (L1𝜓) fysikaaliseen muotoon 
 

                                                        
12 Tarkemmin sanoen K’:n paikkaorigon liikenopeus K:n suhteen pitkin K:n 𝑥-akselia.  
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(L1𝑣)									�
∆𝑡P 	= 1

√1 − 𝑣G
	(∆𝑡 − 𝑣∆𝑥)					

∆𝑥P = 1
√1 − 𝑣G

	(−𝑣∆𝑡 + ∆𝑥)	,
		 

 
missä yhteinen tekijä on otettu eteen oikealla puolella.  
 
 
9.3. Lorentz-muunnoksen eri muodot 
 
Edellä johdettiin avaruusajan intervallin invarianssiin perustuvat Lorentz-muunnoskaavat  
 

(L1𝜓)									�
∆𝑡P = ∆𝑡 cosh𝜓 − ∆𝑥 sinh𝜓			
∆𝑥P = −∆𝑡 sinh𝜓 + ∆𝑥 cosh𝜓		 , missä		𝑐 = 1	 

 
ja 

(L1𝑣)									�
∆𝑡P 	= 1

√1 − 𝑣G
	(∆𝑡 − 𝑣∆𝑥)					

∆𝑥P = 1
√1 − 𝑣G

	(−𝑣∆𝑡 + ∆𝑥)	,
		 

 
joissa on oletettu, että käytössä on luonnollinen yksikköjärjestelmä eli aika- ja paikkaerot on 
ilmaistu samoissa yksiköissä (esim. metreinä) ja nopeus on paljas luku 𝑣 < 1. 
 
Jos halutaan käyttää tavanomaista SI-yksikköjärjestelmää, niin aika-arvoihin ∆𝑡 ja ∆𝑡′ on laitettava 
kertoimeksi tässä järjestelmässä ilmaistu valon nopeus 𝑐 ≈ 3 ∙ 10@	m/s, jolloin edellinen kaava on 
 

(L1𝜓𝑐)									�
𝑐∆𝑡P = 𝑐∆𝑡 cosh𝜓 − ∆𝑥 sinh𝜓			
∆𝑥P = −𝑐∆𝑡 sinh𝜓 + ∆𝑥 cosh𝜓 		 

 
ja jälkimmäisessä on lisäksi nopeus 𝑣 korvattava osamäärällä (𝑣/𝑐) ja saadaan 
  

(L1𝑣𝑐)									

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑐∆𝑡P 	= 1

J1 − (𝑣/𝑐)G
	�𝑐∆𝑡 − 𝑣𝑐 ∆𝑥�					

∆𝑥P = 1
J1 − (𝑣/𝑐)G

	(−𝑣∆𝑡 + ∆𝑥)	,
		 

 
 
Kaavassa (L1𝑣) esiintyvää koordinaatistojen välisestä nopeudesta riippuvaa kerrointa 1 √1 − 𝑣G⁄  

(tai 1 J1 − (𝑣/𝑐)G⁄  ) kutsutaan Lorentz-kertoimeksi (Lorentz factor) ja merkitään symbolilla 𝛾 
(gamma). Siis 
 

																																						𝛾 =
1

√1 − 𝑣G
			tai		𝛾 =

1
J1 − (𝑣/𝑐)G

	, 
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jolloin Lorentz-muunnos kirjoitetaan 
 

(L1𝛾𝑖)								�
∆𝑡P 	= 𝛾(∆𝑡 − 𝑣∆𝑥)					
∆𝑥P = 𝛾(−𝑣∆𝑡 + ∆𝑥)	 ,missä		𝑐 = 1	 

 
tai  
 

(L1𝛾𝑖𝑐)								�
	𝑐∆𝑡P 	= 𝛾 �𝑐∆𝑡 − 𝑣𝑐 ∆𝑥�					
∆𝑥P = 𝛾(−𝑣∆𝑡 + ∆𝑥)	

 

 
 
Kaavat (L1𝛾𝑖) ja (L1𝛾𝑖𝑐) koskevat siis avaruusajan tapahtumien A ja B välisiä koordinaattieroja  
 
																∆𝑡 = 𝑡  − 𝑡¡,	∆𝑡′ = 𝑡′  − 𝑡′¡ ja ∆𝑥 = 𝑥  − 𝑥¡,	∆𝑥′ = 𝑥′  − 𝑥′¡   
 
mitattuina koordinaatistoissa K(𝑡, 𝑥) ja K’(𝑡′, 𝑥′), kun jälkimmäisen origo (ja koko 𝑥′-akseli) liikkuu 
tasaisella nopeudella 𝑣 edellisen paikka-akselia (𝑥-akselia) pitkin positiiviseen suuntaan. 
 
Jos ensimmäiseksi tapahtumaksi A valitaan tapahtuma ”koordinaatistojen paikkaorigot 𝑥P = 0 ja 
𝑥 = 0 osuvat päällekkäin” ja samalla nollataan kummankin koordinaatiston kellot. Tämä 
tapahtuma A on silloin aa-koordinaatistojen K(𝑡, 𝑥) ja K’(𝑡′, 𝑥′) yhteinen nollapiste, jonka 
koordinaatit ovat 𝑡 = 𝑡P = 0 ja  𝑥 = 𝑥P = 0. Kun sitten tarkastellaan toista tapahtumaa B, niin sen 
koordinaatit (𝑡, 𝑥) ja (𝑡′, 𝑥′) ovat samat kuin koordinaattierot (∆𝑡, ∆𝑥) ja (∆𝑡′, ∆𝑥′) tapahtumien  
A:n ja B:n välillä. Tällöin voimme kaavassa (L1𝛾𝑖) jättää erotussymbolit ∆ pois ja saamme 
koordinaattien muunnoskaavat 
 
  

(L1𝛾𝑘)									�
𝑡P 	= 𝛾(𝑡 − 𝑣𝑥)					
𝑥P = 𝛾(−𝑣𝑡 + 𝑥)	 ,				missä		𝛾 =

1
√1 − 𝑣G

			ja		𝑐 = 1	 
 
ja 
 

(L1𝛾𝑘𝑐)									�
𝑐𝑡P 	= 𝛾[𝑐𝑡 − (𝑣/𝑐)𝑥]					
𝑥P = 𝛾(−𝑣𝑡 + 𝑥)									 ,				missä	𝛾 =

1
J1 − (𝑣/𝑐)G

	.	 

 
Lorentz-muunnoskaavat esitetäänkin yleensä tässä muodossa, jossa koordinaatistojen K ja K’ 
nollapisteet on synkronoitu.  
 
Huomautus 9.3.1 
Muunnoskaavat (L1𝛾𝑘) ja (L1𝛾𝑘𝑐) pätevät myös täysimittaisille avaruusaikakoordinaatistoille 
K(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) ja K’(𝑡P, 𝑥P, 𝑦P, 𝑧′), jos  
 
[1] paikka-akselit 𝑥P ja 𝑥 ovat päällekkäin samalla suoralla,  
[2] 𝑥P-akseli liukuu pitkin 𝑥-akselia tasaisella nopeudella 𝑣,  
[3] muut paikka-akselit 𝑦 ja 𝑦P sekä 𝑧 ja 𝑧P ovat keskenään yhdensuuntaiset, 
[4] K:n ja K’:n nollapisteet synkronoidaan kuten edellä.  
 
Tällöin kaavoihin (L1𝛾𝑘) ja (L1𝛾𝑘𝑐) lisätään vain kaksi: 𝑦P = 𝑦 ja 𝑧P = 𝑧.  
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Huomautus 9.3.2 
Yleisessä tilanteessa K’ voi liikkua K:hon nähden tasaisella nopeudella mihin tahansa suuntaan eikä 
nollapisteiden tarvitse olla synkronoituja. Tällöin Lorentz-muunnoskaavat (L1𝛾𝑘) ja (L1𝛾𝑘𝑐) eivät 
toimi. Koordinaattimuunnos K’→K voidaan silloin jakaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä 
vaiheessa tehdään pelkästään paikkakoordinaatteja koskeva koordinaatiston kierto ja siirto K’→K’’ 
siten, että K’’ ja K toteuttavat edellisen huomautuksen ehdot [1]- [4]. Toisessa vaiheessa K’’→K 
voidaan silloin käyttää kaavoja (L1𝛾𝑘) ja (L1𝛾𝑘𝑐).  
 
Tehtävä 9.3.2 
Laske Lorentz-kertoimen 𝛾 arvo, kun K’-koordinaatiston 	𝑥′-akseli liikkuu K:n 𝑥-akselin suuntaisena 
nopeudella (i) 1000 km/s,  (ii) 10 000 km/s,  (iii) 100 000 km/s  , (iv) 75 % valon nopeudesta   
 
Tehtävä 9.3.3 
Oletetaan, että K’ liikkuu K:n suhteen tasaisella nopeudella 𝑣 kuten edellä on kuvattu. Olkoot 
erään tapahtuman K-koordinaatit (𝑡, 𝑥). Lorentz-kaavoilla (L1𝛾𝑘) voit laskea tämän tapahtuman 
K’-koordinaatit (𝑡′, 𝑥′). Ota nyt lähtökohdaksi saamasi K’-koordinaatit ja laske samojen kaavojen 
(L1𝛾𝑘) avulla saman tapahtuman K-koordinaatit. Ole tarkkana nopeusparametrin suhteen. Miten 
voit varmistaa, että sait oikeat tulokset.  

									 
(2019-11-08) 
 
 
10. Lorentz-muunnoksen seuraamuksia 
 
 
10.1. Einsteinin nopeuksien yhteenlaskukaava 
 
Tarkastelemme aa-koordinaatistoja 𝐾 = (𝑡, 𝑥), 𝐾′ = (𝑡′, 𝑥′) ja 𝐾′′ = (𝑡′′, 𝑥′′). Olettakaamme, että  
 

(i)  𝐾 on ratapenkan koordinaatisto ja sen 𝑥-akseli on radan suuntainen,  
(ii)  𝐾′ on nopeudella 𝑣 kulkevan junan koordinaatisto ja sen 𝑥′-akseli on radan suuntainen, 
(iii) 𝐾′′ on junan käytävällä nopeudella 𝑤 menosuuntaan kiitävän myyntikärryn koordinaatisto 

ja sen 𝑥′′-akseli on radan suuntainen. 
 

KYSYMYS: Mikä on myyntikärryn 𝐾′′ nopeus ratapenkan 𝐾 suhteen. 
 
Perinteisen Newtonin mekaniikan mukaan vastaus saadaan yksinkertaisesti laskemalla yhteen 
osanopeudet 𝑣 ja 𝑤 eli kysytty ”summanopeus” on 𝑣 + 𝑤.  
 
Suhteellisuusteorian mukaan tämä ei voi olla oikein. Miksi ei? Siksi, että jos nopeudet olisivat 
luonnollisissa yksiköissä 𝑣 = 0,01 (sadasosa valon nopeudesta) ja 𝑤 = 1 (myyntikärrynä valo), niin 



 23 

olisi 𝑣 + 𝑤 = 1,01. Mutta tämä olisi ristiriidassa suhteellisuusteorian toisen perusaksiooman 
kanssa, että valon nopeus on kaikissa koordinaatistoissa sama 𝑐 = 1. Tai jos 𝑣 = 𝑤 = 0,6 (60 % 
valon nopeudesta), niin Newtonin yhteenlaskukaavan mukaan ”summanopeus” olisi 0,6 + 0,6 =
1,2 eli suurempi kuin valon nopeus, mikä myös on suhteellisuusteorian perusteella mahdotonta.  
 
Löytääksemme oikean suhteellisuusteorian mukaisen nopeuksien yhteenlaskukaavan meidän on 
käytettävä Lorentz-muunnoskaavoja. Olkoot A ja B kaksi avaruusajan tapahtumaa, joiden aika- ja 
paikkaerot mitattuna koordinaatistossa K ovat ∆𝑡 ja ∆𝑥. Koordinaatistoissa K’ ja K’’ samojen 
tapahtumien erot olkoot ∆𝑡′ ja ∆𝑥P sekä ∆𝑡′′ ja ∆𝑥′′. Sivulla 21 esitettyjen Lorentz-
muunnoskaavojen (L1𝛾𝑖) perusteella on (luonnollisissa yksiköissä) 
 

(K → K′)								�
∆𝑡P 	= 1

√1 − 𝑣G
(∆𝑡 − 𝑣∆𝑥)					

∆𝑥P = 1
√1 − 𝑣G

(−𝑣∆𝑡 + ∆𝑥)	
 

 
ja 
 

(K′ → K′′)								�
∆𝑡PP 	= 1

√1 − 𝑤G
(∆𝑡′ − 𝑤∆𝑥′)					

∆𝑥PP = 1
√1 − 𝑤G

(−𝑤∆𝑡′ + ∆𝑥′)	
. 

 
Sijoittamalla alempiin kaavoihin ylempien mukaiset lausekkeet ∆𝑡′:n ja ∆𝑥′:n paikalle saamme 
 

										∆𝑡PP 	=
1

√1 − 𝑤G
(∆𝑡′ − 𝑤∆𝑥′) 

 

																				=
1

√1 − 𝑤G
¤

1
√1 − 𝑣G

(∆𝑡 − 𝑣∆𝑥) − 𝑤
1

√1 − 𝑣G
(−𝑣∆𝑡 + ∆𝑥)¥ 

 

																				=
1

√1 − 𝑤G

1
√1 − 𝑣G

[(1 + 𝑣𝑤)∆𝑡 − (𝑣 + 𝑤)∆𝑥]			, hakasulkeista	tekijä	(1 + 𝑣𝑤)	 

 

																				=
1 + 𝑣𝑤

J(1 − 𝑤G)(1 − 𝑣G)
¤∆𝑡 −

𝑣 + 𝑤
1 + 𝑣𝑤 ∆𝑥¥	, 

 
missä hakasulkeiden edessä oleva ruma kerroin ”sievenee” muotoon  
 

								
1 + 𝑣𝑤

J(1 − 𝑤G)(1 − 𝑣G)
=

1

¦1 − � 𝑣 + 𝑤1 + 𝑣𝑤�
G
	. 

 
Jos merkitsemme   
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(10.1)													𝑢 =
𝑣 + 𝑤
1 + 𝑣𝑤	, 

 
niin voimme kirjoittaa edellisen sivun laskelman lopputuloksen sievennettyyn muotoon   
 

										∆𝑡PP 	=
1

√1 − 𝑢G
(∆𝑡 − 𝑢∆𝑥)	. 

 
Vastaavilla askeleilla saamme paikkaeron muunnoksen 𝐾 → 𝐾′′ muotoon 
 

										∆𝑥PP 	=
1

√1 − 𝑢G
(−𝑢∆𝑡′ + ∆𝑥′)	, 

 
missä 𝑢 on sama kaavan (10.1) mukainen lauseke. 
 
Mutta nämä kaavathan ovat täsmälleen Lorentz-muunnoskaavoja ensimmäisestä 
koordinaatistosta K kolmanteen koordinaatistoon K’’ ja niissä koordinaatistojen välisenä 
nopeutena 𝑢 on kaavan (10.1) antama arvo. Kaava (10.1) on siten Einsteinin nopeuksien 
yhteenlaskukaava luonnollisissa yksiköissä.  
 
Käytettäessä muita yksiköitä (esim. nopeudelle SI-yksikköä m/s) saa yhteenlaskukaava muodon  
 

(10.2)												𝑢 =
𝑣 + 𝑤

1 + 𝑣𝑤 𝑐G⁄ 	, 

 
jossa jakaja on paljas luku, mutta jaettavalla on nopeuden yksikkö.  
 
Suhteellisuusteorian mukainen yhteenlaskukaava on vahvistettu oikeaksi erittäin tarkoissa 
mittauksissa. 
 
Seuraava harjoitustehtävä haastaa sinut vertaamaan Einsteinin ja Newtonin kaavojen antamia 
tuloksia ja tarkistamaan, pysyykö Einsteinin yhteenlaskukaava suhteellisuusteorian toisen 
aksiooman mukaisessa ”kurissa”.  
 
 
Tehtävä 10.1. Laske myyntikärryn nopeus 𝑢 ratapenkan suhteen, kun junan nopeus penkan 
suhteen on 𝑣 ja kärryn nopeus junan suhteen on 𝑤. (a) 𝑣 = 𝑤 = 0,6 ; (b) 𝑣 = 𝑤 = 0,99 ; (c) 𝑣 =
𝑤 = 0,1 ; (d) 𝑣 = 𝑤 = 0,01 ; (e) 𝑣 = 𝑤 = valon	nopeus ; (f) 𝑣 = 𝑤 = 1000	km/s. Kohdissa (a)-
(d) nopeudet ovat luonnollisisssa yksiköissä. Kohdassa (e) voit käyttää kumpaa tahansa kaavaa.  
 
 
Huomautus 10.1. Kaavat (10.1) ja (10.2) voidaan johtaa hieman helpomminkin käyttämällä sivun 
21 hyperbolisia versioita (L1𝜓𝑐) Lorentz-muunnoskaavoista13. Koordinaatistojen välisiä nopeuksia 
𝑣,𝑤, 𝑢 vastaavat nyt parametrin 𝜓 arvot (𝑣 = tanh𝜓D , 𝑤 = tanh𝜓G , 𝑢 = tanh𝜓¨).  
 

                                                        
13 Johtamisessa voi käyttää hyperbolisia kaavoja kuten cosh(𝜓D + 𝜓G) = cosh𝜓D cosh𝜓G + sinh𝜓D sinh𝜓G , jotka 
muistuttavat vastaavia trigonometrisia kaavoja, mutta ovat helpompia todistaa.  



 25 

 
 
10.2. Aikadilaatio 
 
Olkoot 𝐾 = (𝑡, 𝑥) ja 𝐾′ = (𝑡′, 𝑥′) alla kuvatut aa-koordinaatistot: 
 

(i)  𝐾 on ratapenkan koordinaatisto ja sen 𝑥-akseli on radan suuntainen,  
(ii)  𝐾′ on nopeudella 𝑣 kulkevan junan koordinaatisto ja sen 𝑥′-akseli on radan suuntainen, 

 
Tarkastelemme kahta tapahtumaa A ja B, jotka sattuvat junan ensimmäisessä vaunussa, jossa Liisa 
istuu ikkunapaikalla, 
 
     A = Liisa näkee ikkunasta penkalla seisovan Matin, heilauttaa hänelle kättään ja katsoo kelloaan 
     B = Liisa näkee ikkunasta penkalla seisovan Jussin, heilauttaa hänelle kättään ja katsoo kelloaan 
 
Koordinaatistossa K’ (junassa) 
 
Liisa toteaa kellostaan, että näiden tapahtumien välillä oli kulunut aika ∆𝑡′. Tämä oli siis 
tapahtumien välinen aikaero koordinaatistossa K’. Tapahtumien paikkaero ∆𝑥P = 0, koska Liisa 
pysyi koko ajan samalla istumapaikalla. 
 
Koordinaatistossa K (penkalla) 
 
Kun Matti ja Jussi myöhemmin tapasivat he totesivat omista kelloistaan, että tapahtumien A ja B 
aikaero K:ssa oli ollut ∆𝑡 ja paikkaerä (välimatka rataa pitkin mitattuna) ∆𝑥 
 
Lorentz-muunnoskaavoista 
 

(K → K′)								�
∆𝑡P 	= 1

√1 − 𝑣G
(∆𝑡 − 𝑣∆𝑥)					

∆𝑥P = 1
√1 − 𝑣G

(−𝑣∆𝑡 + ∆𝑥)	
 

 
seuraa nyt, että 
 

																								�
∆𝑡P 	= 1

√1 − 𝑣G
(∆𝑡 − 𝑣∆𝑥)					

	0 = 1
√1 − 𝑣G

(−𝑣∆𝑡 + ∆𝑥)	.
 

 
Alemmasta yhtälöstä seuraa, että ∆𝑥 = 𝑣∆𝑡, mikä tietysti on muutenkin selvää. Junahan kulki 
tapahtumien välillä nopeudella 𝑣 ajan ∆𝑡. Sijoitamme ylempään yhtälöön ∆𝑥 = 𝑣∆𝑡, jolloin 
saamme 
 

																∆𝑡P 	=
1

√1 − 𝑣G
(∆𝑡 − 𝑣 ∙ 𝑣∆𝑡) =

1
√1 − 𝑣G

(1 − 𝑣G)∆𝑡 = ∆𝑡J1 − 𝑣G. 

 
Saamme siis tuloksen 
 
(10.3)																∆𝑡P = ∆𝑡√1 − 𝑣G. 
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Koska luonnollisissa yksiköissä 0 ≤ 𝑣 < 1, niin 0 < √1 − 𝑣G ≤ 1, joten ∆𝑡P ≤ ∆𝑡. Tämä 
johtopäätös ilmaistaan usein lauseella:  
 
    Aikadilaatio:    Lepoaika ∆𝑡P on lyhempi kuin liikeaika ∆𝑡.  
 
Lepoaikakoordinaatistossa tapahtumat sattuvat samassa paikassa. Liikeaikakoordinaatistossa ne 
sattuvat eri paikoissa. 
 
 
Tehtävä 10.2. Oletetaan, että Liisan kädenheilautusten välinen aika hänen kellollaan mitattuna oli 
∆𝑡P = 100 sekuntia. Kuinka pitkä näiden tapahtumien aikaväli ∆𝑡 oli Matin ja Jussin kelloilla 
mitattuna, jos juna kulki tasaisella nopeudella (a) 𝑣 = 0,01 ; (b) 𝑣 = 0,1 ; (c) 𝑣 = 0,9 ; (d) 𝑣 =
0,99 ; (e) 𝑣 = valon	nopeus.  
 
 
Huomautus 10.2. Tavanomaisia yksiköitä käytettäessä aikadilaation kaava on 
 

(10.4)															∆𝑡P = ∆𝑡{1 − �
𝑣
𝑐�

G
. 

 
 
10.2. Matkan (pituuden) kontraktio 
 
Olkoot jälleen 𝐾 = (𝑡, 𝑥) ja 𝐾′ = (𝑡′, 𝑥′) alla kuvatut aa-koordinaatistot: 
 

(i)  𝐾 on ratapenkan koordinaatisto ja sen 𝑥-akseli on radan suuntainen,  
(ii)  𝐾′ on nopeudella 𝑣 kulkevan junan koordinaatisto ja sen 𝑥′-akseli on radan suuntainen, 

 
Tarkastelemme kahta tapahtumaa A ja B, jotka sattuvat ratapenkalla.  
 
     A = Penkalla Matti heilauttaa kättään, kun havaitsee junan veturin ohittavan hänet klo 12:00.  
     B = Penkalla Jussi heilauttaa kättään, kun havaitsee junan perän ohittavan hänet klo 12:00. 
 
Koordinaatistossa K’ (junassa) 
 
Junassa olevien havaitsijoiden mukaan tapahtumien välimatka ∆𝑥P on sama kuin junan pituus 𝑙©. 
Voimme kutsua sitä junan lepopituudeksi, koska se on mitattu junan omassa koordinaatistossa. 
 
Koordinaatistossa K (penkalla) 
 
Kun Matti ja Jussi tapaavat myöhemmin, he toteavat tapahtumien aikaeroksi ∆𝑡 = 0, koska 
kummankin kello näytti samaa lukemaa. Tapahtumien paikkaeron ∆𝑥 = 𝑙 he saattoivat mitata tai 
katsoa kartasta tai radan varrella olevista kilometripylväistä. Tätä penkalla mitattua paikkaeroa 
voimme kutsua junan liikepituudeksi.   
 
Jälkimmäisestä Lorentz-muunnoskaavasta (K → K′) 
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																∆𝑥P =
1

√1 − 𝑣G
(−𝑣∆𝑡 + ∆𝑥) 

 
seuraa sijoittamalla ∆𝑡 = 0, että 
 

																∆𝑥P =
1

√1 − 𝑣G
(0 + ∆𝑥) =

1
√1 − 𝑣G

∆𝑥 

 
eli 
 
																∆𝑥 = ∆𝑥′J1 − 𝑣G  
 
eli  
 
(10.5)															𝑙 = 𝑙©J1 − 𝑣G. 
 

Jälleen näemme, koska 0 < √1 − 𝑣G ≤ 1, että 
 
(10.6)														𝑙 ≤ 𝑙©, 
 
mikä ilmaistaan usein lauseella 
 
    Pituuden kontraktio:    Liikepituus 𝑙 on lyhyempi kuin lepopituus 𝑙©. 
  
Esimerkki 10.1. Juna, jonka pituus on 100 m, kulkee radalla nopeudella 0,8𝑐. Radalla on 65 m 
pituinen tunneli. Osoita, että maastossa penkalla oleva havaitsija näkee junan katoavan kokonaan 
tunneliin.  
 
Nyt on  √1 − 𝑣G = J1 − 0,8G = √0,36 = 0,6, joten maastossa havaittu junan liikepituus on  
 
 										𝑙 = 𝑙©√1 − 𝑣G = 100 ∙ 0,6 = 60	m, 
 
joten juna häviää kokonaan 65 m pituiseen tunneliin.  
 
 
Tehtävä 10.3. Millä nopeudella esimerkin junan on ajettava, että maastossa oleva havaitsija näkisi 
sen kokonaan katoavan tunneliin, jonka pituus on (a) 10 m, (b) 90 m, (c) 99,9 m.     
 
(2019-11-22) 
 


