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             ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ  ΣΤΗ  ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ  
                                                   ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ1 
                                       
                                                           Βασίλιεφ Σ.Α.  
 

Τα τελευταία χρόνια, η ύπαρξη της σχετικιστικής μάζας και της ενεργειακής της ισοδυναμίας στο πλαίσιο 
της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας (ΕΘΣ) απορρίφθηκε. Η σχετικιστική μάζα αφαιρείται από τα 
εγχειρίδια και τα βιβλία στην ΕΘΣ. Το άρθρο αναλύει αυτήν την άρνηση. Εξ ορισμού, η μάζα είναι ένα 
μέτρο της αδράνειας. Γι’ αυτό παντού όπου υπάρχει αδράνεια, οφείλει να υπάρχει και το μέτρο της 
αδράνειας, ήτοι, η μάζα. Στις σχετικιστικές κινήσεις η αδράνεια υπάρχει. Επομένως, στη ΕΘΣ θα πρέπει 
να υπάρχει και η σχετικιστική μάζα. Το άρθρο δείχνει ότι τα συμπεράσματα των υποστηρικτών της 
άρνησης προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραβίασης των απαιτήσεων ορθότητας. Οι ιδρυτές της ΕΘΣ 
είχαν δίκιο αρχικά. Με τη σωστή προσέγγιση, η σχετικιστική μάζα επιστρέφει στη ΕΘΣ, είναι ένα μέτρο 
αδράνειας στη ΕΘΣ και είναι ισοδύναμο με τη βαρυτική μάζα, αλλά στη ΕΘΣ δεν είναι βαθμωτό μέγεθος, 
αλλά συνιστώσα ενός 4-vector. Δεδομένου ότι η σχετικιστική μάζα είναι μια συνιστώσα του 4-vector, η 
θεμελιώδης ισοδυναμία του μέτρου της αδράνειας και της ενέργειας ισχύει σε κάθε ταχύτητα (μικρότερη 
ή ίση με την ταχύτητα του φωτός). Η προαναφερθείσα άρνηση δεν είναι αβλαβής για την επιστήμη, καθώς 
κλείνει το δρόμο σε κάποια βασική έρευνα και δημιουργεί σύγχυση στα μυαλά των μαθητών. 

 
     1. Ο σκοπός του έργου. Η  προσαγόμενη από  τον Αϊνστάιν σχέση 
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άρχισε να μπαίνει υπό αμφιβολία στην ειδική θεωρία της σχετικότητας (ΕΘΣ), όπου το m - είναι η 
σχετικιστική μάζα ενός σώματος, Ε – η ενέργειά του, c - η ταχύτητα τού φωτός. Η πλέον πιο συνεπή 
και εντελή νόηση των αντίπαλων εκφράζεται στα άρθρα [1,2]. Σύμφωνα μ’ αυτήν την Θέση [1,2]:  
 

1. Η σχέση (1) δεν ισχύει και δεν έχει φυσική έννοια, διότι η σχετικιστική μάζα δεν έχει   
            νόημα (στο εξής θα λέμε απλώς «μάζα»).  

2. Έχει νόημα μόνο η σχέση της μάζα ηρεμίας και της ενέργειας ηρεμίας 
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          ενώ ο Αϊνστάιν  (ερμηνεύοντας τα συμφραζόμενα των ομιλιών του) ο ίδιος εν συνέχεια     
          αρνήθηκε την σχέση (1), εδώ 0m и 0E  είναι η μάζα ηρεμίας και ενέργεια ηρεμίας,   

          αντίστοιχα.  
3. Η σχετικιστική μάζα δεν παίζει το ρόλο ούτε του μέτρου αδράνειας, ούτε της βαρυτικής  

μάζας.  
4. Απ’ όλες τις μάζες, μόνο η μάζα ηρεμίας είναι αμετάβλητη του μετασχηματισμούς του 

Lorentz. Η μάζα ηρεμίας του συστήματος των μη αλληλεπιδρόμενων, ελεύθερα ιπταμένων 
σωματιδίων εξαρτάται από τις γωνίες μεταξύ των ορμών των σωματιδίων. Ιδίως [2], υπάρχει 
ένα παράδοξο του συστήματος φωτονίων: η μάζα ηρεμίας «του συστήματος δύο φωτονίων, 
με ενέργεια E το κάθε ένα, ισούται  με 22 /E c , όταν τα φωτόνια  κινούνται προς αντίθετες 
κατευθύνσεις, και ισούται με το μηδέν, όταν αυτά κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό 
είναι πολύ ασυνήθιστο για κάποιον που για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με τη θεωρία της 
σχετικότητας, αλλά αυτό είναι γεγονός».  
 

     Επ’ αυτού, το σημείο 4 στα πλαίσια της παρούσας θέσης, συνδέεται μεθοδολογικά με τα σημεία 
1-3. Σύμφωνα με το άρθρο [2], η σχέση (1) «κατ’ επανάληψη εφαρμόζονταν επίσης στο άνευ μάζας 
φωτόνιο, δημιουργώντας σύγχυση στα μυαλά των μαθητών: απ’ την μια πλευρά, το φωτόνιο είναι  
άνευ μάζας, και απ’ την άλλη  - έχει μάζα». Η δηλωθείσα θέση καθιερώθηκε ευρέως, μέχρι την 
αφαίρεση της σχετικιστικής μάζας από τα σχολικά εγχειρίδια της φυσικής στη Ρωσία (με την 
                                            
1 Είναι η μετάφραση του άρθρου του Sergey A. Vasiliev «On the Notion of the Measure of Inertia in the Special 
RelativityTheory», Applied Physics Research, vol. 4, № 2, 2012, p. 136 – 143, doi:10.5539/apr.v4n2p136, URL: 
http://dx.doi.org/10.5539/apr.v4n2p136. 
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επιμονή του L. B. Okun [1, 2]). Σύμφωνα με την επισκόπηση [3], το ίδιο συνέβη σε πολλές άλλες 
χώρες. Τα περισσότερα σύγχρονα βιβλία της ΕΘΣ τηρούν αυτή την νόηση 1-4, αλλά υπάρχουν 
εναλλακτικές έννοιες σχετικά με την ισοδυναμία της μάζας και της ενέργειας [3].  
    Εν τω μεταξύ, η έννοια 1 - 4 δεν είναι τόσο ακλόνητη όσο φαίνεται. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο να δοθεί κριτική αξιολόγηση των Concepts 1-4. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να 
δείξει ότι όλα τα σημεία της Έννοιας 1 – 4 ακυρώνονται, εάν κατά την εξαγωγή αυτών των σημείων 
δεν παραβιάζονται οι απαιτήσεις ορθότητας, και το οποίο θα βοηθήσει στην εξάλειψη της σύγχυσης 
από τα μυαλά των μαθητών. Καθ 'όλο που ακολουθεί, για συντομία, θα ονομάζουμε μικρές 
ταχύτητες, τις ταχύτητες πολύ χαμηλότερες από τις ταχύτητες του φωτός c, και σχετικιστικές 
ταχύτητες όλες τις άλλες ταχύτητες μικρότερες ή ίσες με το c.   
 
   2. Η αρχή της ύπαρξης της μάζας και οι απαιτήσεις της ορθότητας. Σχεδόν όλα εξαρτώνται 
από τον τρόπο κατανόησης του όρου "μάζα". Κατά τον ορισμό, η μάζα είναι το μέτρο της αδράνειας. 
Ακριβώς έτσι θεωρείται η μάζα σε αυτό το άρθρο. Επομένως, διατυπώνουμε την αρχή της ύπαρξης 
μάζας: παντού, όπου υπάρχει αδράνεια, οφείλει να υπάρχει το μέτρο αδράνειας, ήτοι, η μάζα. Σε 
σχετικιστικές κινήσεις η αδράνεια υπάρχει. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει και η σχετικιστική 
μάζα. Για να κατανοήσουμε την πλάνη της θέσης 1-4, είναι ζωτικής σημασίας τα ακόλουθα: στη 
μετάβαση από την κλασσική σε σχετικιστική μηχανική δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει εκ των 
προτέρων ότι το μέτρο αδρανείας – η μάζα - είναι βαθμωτό μέγεθος, ότι το διάνυσμα δύναμης F και 
το διάνυσμα επιτάχυνσης a που προκαλείται από αυτή τη δύναμη είναι παράλληλοι, έτσι ώστε η 
μάζα να προσδιορίζεται διαιρώντας το συντελεστή δύναμης F με τον συντελεστή επιτάχυνσης a. 
Αυτές οι απαιτήσεις δεν επιβάλλονται a priori στην κλασσική μηχανική, αλλά απορρέουν από τα 
πολλά πειράματα που γενικεύονται από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Αλλά η κλασσική μηχανική 
"δεν γνωρίζει τίποτα" για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα σε σχετικιστικές ταχύτητες, δηλαδή 
πέρα από τα όρια εφαρμογής της κλασσικής μηχανικής. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί κανείς a priori να 
μεταφέρει τις παραπάνω θέσεις από την κλασσική μηχανική στην σχετικιστική μηχανική. 
Επομένως, να λυθεί σωστά σε σχετικιστικές ταχύτητες, το ερώτημα της βαθμωτής ή μη βαθμωτής 
μάζας, του παραλληλισμού ή μη παραλληλισμού των φορέων F και a, της έννοιας της σχέσης 
μεταξύ των συντελεστών δύναμης και επιτάχυνσης στη ΕΘΣ, είναι απαραίτητο να βασιστούμε είτε 
σε άμεσες μετρήσεις των φυσικών μεγεθών (συγκεκριμένα F και a) σε σχετικιστικές ταχύτητες είτε 
στις εξισώσεις της ΕΘΣ, που ακολουθούνται από άλλα άμεσα πειράματα (για τον καθορισμό της 
σταθερότητας της ταχύτητας του φωτός), αλλά το ζήτημα με τίποτα δεν μπορεί να επιλυθεί a priori. 
Και πολλά άλλα δεν μπορούν να μεταφερθούν a priori από την κλασσική σε σχετικιστική μηχανική, 
για παράδειγμα, ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Στην κλασσική μηχανική, τόσο ο δεύτερος νόμος 
του Νεύτωνα όσο και το βαθμωτό της μάζας είναι καθαρά πειραματικά γεγονότα. Εξάλλου, δεν 
έχουν καμία εξήγηση. Γιατί λοιπόν το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα δεν το μεταφέρουν εκ των 
προτέρων από την κλασσική στη σχετικιστική μηχανική, αλλά την τροποποιούν με γνωστό τρόπο, 
ενώ το βαθμωτό της μάζας μερικές φορές το μεταφέρουν; Δεν υπάρχει λογική εξήγηση γι 'αυτό. Τις 
προαναφερθείσες απαγορεύσεις της μεταφοράς εκ των προτέρων θα τις ονομάζουμε απαιτήσεις 
ορθότητας.  
    Από τα όσα ειπώθηκαν είναι σαφές: καθώς η αδράνεια υπάρχει σε σχετικιστικές ταχύτητες, 
πρέπει να υπάρχει και η σχετικιστική μάζα. Και τι είδους θα είναι η σχετικιστική μάζα - βαθμωτό, 
διάνυσμα, τανυστείς - εξαρτάται από τις μεταμορφώσεις των νόμων του Νεύτωνα και κάποιες άλλες 
σχέσεις όταν υπερβαίνουν τα όρια της ορθότητας της κλασσικής μηχανικής. Το μη βαθμωτό της 
μάζας (nonscalar) μπορεί να μην ταιριάζει σε μερικές θεωρίες. Όμως, αν αυτό απορρέει από τα 
πειράματα ή από τις εξισώσεις βασισμένες σε πειράματα, ο συγγραφέας έχει την τάση να δίνει 
προτεραιότητα στη Φύση. Αφού, μόνο με αυτόν τον τρόπο η φυσική μπορεί να προσεγγίσει την 
αλήθεια. 
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    Κατά την τεκμηρίωση τις έννοιες 1- 4, παραβιάζονται όλες οι παραπάνω απαιτήσεις ορθότητας. 
Στην προσπάθεια να προσδιορίσουν τη σχετικιστική μάζα, η μάζα θεωρήθηκε a priori ως βαθμωτό2 
μέγεθος, ενώ για τον προσδιορισμό της μάζας στη σχετικιστική μηχανική, χρησιμοποιήθηκε ο 
δεύτερος νόμος του Newton από την κλασσική μηχανική [1, 2], δηλαδή, απλά διαιρούσαν το μέτρο 
του διανύσματος της δύναμης με το μέτρο του διανύσματος της επιτάχυνσης (που σημαίνει ότι a 
priori θεωρήθηκε ότι η μάζα έχει νόημα μόνο όταν οι φορείς F και a είναι παράλληλοι). Ως 
αποτέλεσμα παραβίασης των απαιτήσεων ορθότητας, ελήφθησαν συμπεράσματα σχετικά με την 

ανοησία της σχετικιστικής μάζας, την μη ορθότητα του θεμελιώδους νόμου E = mc2   και τη ορθότητα 
όλων των σημείων 1 έως 4. Οι υποστηρικτές της έννοιας 1 - 4 προφανώς έρχονται σε σύγκρουση 
με την αρχή της ύπαρξης των μαζών. Επιπλέον, το παράδοξο του συστήματος των φωτονίων 
προέκυψε ως ένα τεχνούργημα, δηλαδή ως αποτέλεσμα ενός λανθασμένα κατασκευασμένου 
παράδοξου (βλ. Παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες). Το αντίθετο: περισσότερα παράδοξα 
φυσικής σημασίας ανακύπτει όταν απορρίπτεται η ύπαρξη της σχετικιστικής μάζα.  
 
3. Τα παράδοξα της έννοιας 1 - 4. Η περιγραφόμενη άνω Θέση των αντιπάλων διαταράζει την 
αρχή  ύπαρξης της μάζας και οδηγεί σε αντιφατικά παράξενα του φυσικού νοήματος. Σύμφωνα με 
την Θέση αυτή, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα θα μπορούσαν να έχουν μόνο μάζα ηρεμίας. Τα 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όμως, δεν μπορούν να σταματήσουν και να παραμείνουν σε κατάσταση 
ηρεμίας. Άρα, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τα φωτόνια δεν έχουν μάζα. Αλλά για την 
αντανάκλαση ενός φωτονίου απαιτείται η μετάδοση μιας ορμής στο φωτόνιο. Ως εκ τούτου, τα 
φωτόνια έχουν αδράνεια. Αποδεικνύεται έτσι: υπάρχει αδράνεια, αλλά δεν υπάρχει το μέτρο 
αδράνειας, υπάρχει βαρυτική επίδραση στα φωτόνια, αλλά τα φωτόνια δεν κατέχουν  βαρυτική 
μάζα. Αλλά και για κάθε σωματίδιο με μάζα ηρεμίας 0m  (μη μηδενικής) εμφανίζεται η ίδια 

ασυμβατότητα: τα σωματίδια έχουν αδράνεια της κίνησής τους, αλλά, σύμφωνα με την εν λόγο 
Θέση, δεν έχουν το μέτρο αυτής της αδράνειας κατά τη διάρκεια της κίνησης τους. Ή, όπως είναι 
γνωστό [4], η μάζα ενός ακίνητου σώματος, αποτελούμενου από σωματίδια, αυξάνεται με την 
αύξηση των ταχυτήτων της εσωτερικής κίνησης των σωματιδίων, δηλαδή, η ενέργεια της κίνησης 
των σωματιδίων εισφέρει στο μέτρο αδράνειας του σώματος, αλλά σύμφωνα με τις απόψεις 1-4, η 
κινητική ενέργεια για κάποιον λόγο, δεν εισφέρει στο μέτρο αδράνειας των ίδιων των σωματιδίων. 
Η λίστα των παραδόξων που προκύπτουν από τις Έννοιες 1 - 4 θα μπορούσε να συνεχιστεί. 
   Ο Αϊνστάιν  αρχικά είχε δίκαιο. Στην παρούσα εργασία δίνεται ο σχετικιστικός ορισμός του 
μέτρου αδράνειας. Ως αποτέλεσμα, εξαλείφεται το παράδοξο του συστήματος των φωτονίων, 
εξαφανίζεται η παραδοξότητα του φυσικού νοήματος και η παραβίαση της αρχής ύπαρξης της 
μάζας. Στο σχετικιστικό ορισμό της έννοιας του μέτρου αδράνειας, η σχετικιστική μάζα m  στην 
Ειδική Θεωρία Σχετικότητας (ΕΘΣ) παίζει το ρόλο του μέτρου αδράνειας και του μέτρου της 
βαρυτικής μάζας σε οποιεσδήποτε ταχύτητες (μικρότερες ή ίσες με το c ). Οι ενέργειες κινήσεως 
των σωματιδίων συνεισφέρουν στη μάζα τους. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τα φωτόνια έχουν 
σχετικιστική μάζα, το βαρυτικό πεδίο ενεργεί πάνω τους σύμφωνα με τη βαρυτική τους μάζα, 
ισοδύναμη του μέτρου αδράνειας. 
  
4. Η ύπαρξη μιας σχετικιστικής μάζας. Ο στόχος της σχετικιστικής μηχανικής είναι να γενικεύσει 
τους κανόνες της κλασσικής μηχανικής στην περίπτωση των σχετικιστικών ταχυτήτων. Εάν 
ακολουθήσουμε με συνέπεια αυτόν τον στόχο και βάσει της αρχής ύπαρξης της μάζας, είναι δυνατόν 
και αναγκαίο να γενικεύσουμε την κλασσική έννοια του μέτρου αδράνειας στην ΕΘΣ στην 
περίπτωση των σχετικιστικών ταχυτήτων. Επομένως, η σχετικιστική μάζα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της ΕΘΣ. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε ένα σχετικιστικό μέτρο αδράνειας 
και να μην επικεντρωθούμε στην έρευνα αποκλειστικά από το αν η σχέση μέτρου δύναμης και 
επιτάχυνσης είναι μια σχετικιστική μάζα. Η αναζήτησή της μέσω διαίρεσης του μέτρου δύναμης με 

                                            
2 Αυτό θα μπορούσε να γίνει κατανοητό αν η μάζα δεν ήταν μέτρο αδράνειας, αλλά ένα μέτρο της ποσότητας της ύλης 
αμετάβλητο σε σχέση με τους μετασχηματισμούς Lorentz. 
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το μέτρο επιτάχυνσης δεν ήταν επιτυχής [1, 2]. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε 
ένα μέτρο αδράνειας στην ΕΘΣ με άλλο τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι απαραίτητο να 
εφεύρουμε νέους τύπους ΕΘΣ. Αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τις γνωστές εξισώσεις της ΕΘΣ, που 
προκύπτουν από τα άμεσα πειράματα και την αρχή της σχετικότητας. Η αδράνεια εκδηλώνεται σε 
δύο συνδέσεις: 1) στη σχέση της δύναμης F και της επιτάχυνσης a. 2) στη σχέση της ορμής  p  με 
την ταχύτητα3 v. Η ουσία του θέματος δεν είναι το εάν στην ΕΘΣ το αποτέλεσμα της 
διαίρεσης του μέτρου δύναμης με το μέτρο επιτάχυνσης (που μελετήθηκε στο [1, 2]) είναι ή 
όχι μέτρο αδράνειας, αλλά στην αναζήτηση ενός τέτοιου μέτρου αδράνειας που καθορίζει 
μονοσήμαντα την επιτάχυνση a για μια δεδομένη δύναμη F, ή την ορμή p  - για μια 
δεδομένη ταχύτητα v. Για να βρούμε το συγκεκριμένο τύπο του  σχετικιστικού μέτρου 
αδράνειας - της σχετικιστικής μάζας m, αρκεί να τον προσδιορίσουμε σύμφωνα με τον 
κανόνα (1) και να δείξουμε ότι η σχετικιστική μάζα που ορίζεται με αυτόν τον τρόπο είναι 
πραγματικά ένα μέτρο αδράνειας. 
    Θα διασφαλίσουμε ότι η σχετικιστική μάζα m ενός σωματιδίου που προσδιορίζεται με αυτόν τον 
τρόπο είναι, πρώτον, ένα μέτρο της αδράνειας του στην ΕΘΣ, δεύτερον, είναι ισοδύναμο με τη 
βαρυτική του μάζα στην ΕΘΣ, τρίτον, υπακούει στην ισότητα 
                                            0m m   όταν 0 0m  ,                                                           (3)     

εισαγόμενη από τους ιδρυτές της  ΕΘΣ για τη σχετικιστική μάζα, όπου  
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v - το διάνυσμα της ταχύτητας του σωματιδίου, v | | v . 
   Πράγματι, οι εξισώσεις της σχετικιστικής μηχανικής του ελεύθερου σωματιδίου έχουν μορφή [3] 
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Εδώ το p  είναι η ορμή του σωματιδίου. Οι εξισώσεις αυτές είναι σωστές και για τη μηδενική μάζα 

ηρεμίας 0m .  

    Η αδράνεια του σωματιδίου εκδηλώνεται κατά την μετάδοση στο σωματίδιο κάποιας ορμής. Επ’ 
αυτού, το ρόλο του μέτρου αδράνειας του σωματιδίου παίζει ο παράγων μπροστά από την ταχύτητα 
v  του σωματιδίου4 στη σχέση (6). Ο συγκεκριμένος παράγων στη σχέση (6) είναι το μέγεθος 2/E c
. Άρα, ο ορισμός (1) πράγματι εκφράζει το μέτρο αδράνειας στη σχετικιστική μηχανική. Επ’ αυτού, 
η υποκατάσταση του (6) στο (5) δίνει τη σχέση 
                                                 2 2 2 4

0(1 )E m c  ,                                                     (7)         

Και λαμβάνοντας υπ’ όψη τον ορισμό (1) παίρνουμε τον τύπο (3). Εκτός τούτου, αντίθετα με τις 
έννοιες 1-4, δυνάμει του τύπου (1), η αλληλοσυνδέσει του μέτρου αδράνειας και της ενέργειας (

2E mc ), αποδείχνεται επ’ αυτού σωστή όπως στις χαμηλές, έτσι και στις  σχετικιστικές ταχύτητες, 
όπερ έδει δείξαι σχετικά με την μάζα αδράνειας. Η ενέργεια είναι μια συνιστώσα του 
τετραδιανύσματος (4-vector) της ενέργειας-ορμής. Συνεπώς, η σχετικιστική μάζα δεν είναι 
βαθμωτή, αλλά συνιστώσα του διανύσματος, που αυτό αντιστοιχεί στις παραπάνω απαιτήσεις 
ορθότητας5. Κυριολεκτικά, ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες, η σχετικιστική μάζα m παραμένει 

                                            
3 Όσο μεγαλύτερη είναι η αδράνεια του φυσικού σώματος, τόσο η μεταβολή της ταχύτητάς του πρέπει να είναι 
μικρότερη όταν μεταδίδεται κάποια ώθηση στο φυσικό σώμα. 
4 Μα, όσο μεγαλύτερος είναι ο πολλαπλασιαστής, τόσο μεγαλύτερη είναι η αδράνεια της αντίδρασης του σωματιδίου 
στην ορμή που δίνεται στο σωματίδιο, τόσο μικρότερη είναι η μεταβολή της ταχύτητας κατά την μεταβίβαση προς το  
σωματίδιο μιας συγκεκριμένης ορμής.  
5 Κατ 'αρχήν, ένας ερευνητής μπορεί να προσδιορίσει το σχετικιστικό μέτρο της αδράνειας διφορούμενα. Για 
παράδειγμα, οποιαδήποτε συνάρτηση f(m) μάζας m μπορεί να χρησιμεύσει ως μέτρο αδράνειας εάν η συνάρτηση f (m) 

τείνει προς το m0, όταν η ταχύτητα v τείνει στο μηδέν και εάν υπάρχει αντιστοιχία ένα προς ένα μεταξύ της συνάρτησης 



 5

συνιστώσα διανύσματος, αλλά αλλάζει τόσο αδύναμα ώστε, ουσιαστικά, δεν διακρίνεται από ένα 
βαθμωτό m0.Χρησιμοποιώντας το συλλογισμό του άρθρου [4], ερχόμαστε στο συμπέρασμα περί 
της ορθότητας των πορισμάτων και για το πολυσύνθετο επίσης σώμα [4]: «μολονότι γίνεται λόγος 
περί του «σωματιδίου», η «στοιχειότητα» του πουθενά δεν χρησιμοποιείται.  Γι’ αυτό το λόγο τα 
προκύπτοντα αποτελέσματα, στο ίδιο βαθμό  είναι εφαρμόσιμα και για οποιοδήποτε σύνθετο σώμα, 
αποτελούμενο από πολλά σωματίδια, (δηλαδή σε πολύπλοκο σύστημα συνεζευγμένων σωματιδίων). 
Συνάμα, υπό τον όρο μάζα 0m  πρέπει να εννοούμε την ολική μάζα του σώματος, και  υπό τον όρο 

ταχύτητα – την ταχύτητα της κίνησής του ως ακέραιο». – τέλος του αποσπάσματος.  
 
5. Σχετικά με τις παραβιάσεις των απαιτήσεων ορθότητας. Στο [2], a priori δηλώνεται: " «mass 
is a relativistic scalar while energy is a 4-vector component»". Αυτή είναι η πρώτη παραβίαση των 
απαιτήσεων ορθότητας. 
     Περαιτέρω, λαμβανομένων υπόψη των τύπων (3), (4), ο δεύτερος νόμος της κλασικής μηχανικής 
του Νεύτωνα    

                                                   
d

m dt
 

F v
a ,                                                              (8) 

μετατρέπεται στην ΕΘΣ στη φόρμα [1, 3]                                           

                          
( )d d m

dt dt
 

p v
F = 3

0 0 ( , )m m  F a β a β                                           (9) 

 
ή και επίσης 
                                              0( , ) m F F β β a ,                                                         (10)         

 
όπου οι στρόγγυλες παρενθέσεις με το κόμμα στη μέση σημαίνουν το βαθμωτό γινόμενο των 
διανυσμάτων. Σύμφωνα με [1]: "Παρά την ασυνήθιστη φύση της εξίσωσης (9) από την άποψη της 
Νευτώνειας μηχανικής, ή μάλλον, ακριβώς λόγω αυτής της ασυνήθιστης φύσης, αυτή η εξίσωση ορθά 
περιγράφει την κίνηση των σχετικιστικών σωματιδίων. Από τις αρχές του αιώνα, έχει επανειλημμένα 
υποβληθεί σε πειραματικές δοκιμές σε διάφορες διατάξεις των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. 
Αυτή η εξίσωση αποτελεί  την βάση του μηχανικού υπολογισμού των σχετικιστικών επιταχυντών. Και 

έτσι, εάν F v , τότε 0mF a , εάν όμως F//v, τότε  3
0mF a . Και έτσι, εάν επιχειρήσουμε να 

προσδιορίσουμε ως «μάζα αδράνειας» το λόγο της δύναμης προς την επιτάχυνση, τότε αυτό το μέγεθος 
στην θεωρία της σχετικότητας εξαρτάται από την αμοιβαία κατεύθυνση της δύναμης και της ταχύτητας, 
και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί να προσδιορισθεί  μονοσήμαντα». – τέλος του αποσπάσματος. Όπως 
βλέπουμε, στα πλαίσια της Θέσης 1-4  για τον ορισμό της έννοιας του σχετικιστικού μέτρου 
αδράνειας, a priori χρησιμοποιείται ο μη  σχετικιστικός νόμος του Νεύτωνα (8) - η μάζα a priori 
προσδιορίζεται απλώς ως λόγος του μεγέθους της δύναμης προς το μέγεθος της επιτάχυνση. Αυτή 
είναι η δεύτερη, πιο σημαντική παραβίαση της απαιτήσεις ορθότητας. Από την υποκατάσταση του 
σχετικιστικού νόμου του Νεύτωνα (9) με το μη  σχετικιστικό του ανάλογο (8) προκύπτουν η άρνηση 
της σχετικιστικής μάζας, η αντίφαση με την αρχή της ύπαρξης μάζας και τα λανθασμένα 
συμπεράσματα που περιγράφονται στις παραγράφους 1 - 3 του πρώτου τμήματος του άρθρου (για 
τη βαρυτική μάζα, βλέπε παρακάτω). Από τα παραπάνω αποσπάσματα των έργων [1, 2] φαίνεται 
σαφώς ότι οι υποστηρικτές των Εννοιών 1-4 αναζητούν a priori το σχετικιστικό μέτρο της αδράνειας 
έτσι σαν όταν ξεπερνιούνται τα όρια της ορθότητας της κλασσικής μηχανικής, να μην υπάρχει 
επέκταση των φυσικών εννοιών (σαν, εκτός των καθορισμένων ορίων, όπως και πριν, μόνο ο λόγος 
δύναμης και επιτάχυνσης θα πρέπει να καθορίζει με μοναδικό τρόπο τη μάζα). 
 

                                            
f (m) και της μάζας m. Αλλά, απίθανο να είναι βολικό να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό μέτρο αδρανείας περά την 
τιμή του m. 
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6. Η σχετική μάζα ως μέτρο αδράνειας στη σχετικιστική γενίκευση του δεύτερου νόμου του 
Νεύτωνα. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τον ορισμό (1), η εξίσωση (9) επιτρέπει να το παρουσιάσουμε σε 
μορφή, ανάλογη με το κλασσικό νόμο του Νεύτωνα (8), 

                                                          ( ; )
m


F
W β a ,                                                            (11)                     

όπου  
                                                  2( ; ) ( , ) W β a a β a β .                                                     (12)                      
     Και έτσι λοιπόν, παρ’ ότι ο νόμος του Νεύτωνα αλλάζει  με την μεταβίβαση στις  σχετικιστικές 
ταχύτητες, η γενική μορφή του διατηρείται: το αριστερό μέλος των εξισώσεων (8), (11) είναι 
αποτέλεσμα του λόγου της δύναμης δια μάζα 0m  ή m , και το δεξιό μέλος αυτών των εξισώσεων 

δεν εξαρτάται ούτε από το F , ούτε από το 0m  ή m . Στην κλασσική μηχανική, ο λόγος F/m0 

μονοσήμαντα προσδιορίζει την επιτάχυνση a  του σωματιδίου, για την ακρίβεια, μόνο σε μηδενική 
ταχύτητα σωματιδίων μέσω του κλασικού νόμου Newton (8). Στη σχετικιστική μηχανική, ο λόγος 
F/m μονοσήμαντα καθορίζει την επιτάχυνση a τόσο για μια δεδομένη μηδενική όσο και 

οποιαδήποτε μη- μηδενική ταχύτητα v (μικρότερη από c) μέσω του σχετικιστικού νόμου του 
Newton (11). Επομένως, η σχετικιστική μάζα m που ορίζεται από την ισότητα (1) είναι ένα μέτρο 
αδράνειας, συμπεριλαμβανομένης της απόψεως της σχέσης μεταξύ της δύναμης F και της 
επιτάχυνσης a  που προκαλείται από αυτή τη δύναμη. Οι νόμοι της φύσης επεκτείνονται στη 
μετάβαση από την κλασική στη σχετικιστική μηχανική. Επομένως, είναι φυσικό ότι, σε αντίθεση με 
την κλασική μηχανική, στην ΕΘΣ, η επιτάχυνση εξαρτάται όχι μόνο από τον λόγο δύναμης και 
μέτρου αδράνειας, αλλά εξαρτάται επίσης από την ταχύτητα των σωματιδίων, λόγω της 
συνεισφοράς του όρου γ2(β,α)β στην ισότητα (12).  
    Σε αυτή την περίπτωση παραβιάζεται ο κανόνας του παραλληλισμού της δύναμης και της 
επιτάχυνσης - η επιτάχυνση έχει μια συνιστώσα παράλληλη με τη δύναμη, αλλά, επιπλέον, αποκτά 
μια συνιστώσα παράλληλη με την ταχύτητα v των σωματιδίων, που είναι εύκολο να δει κανείς, 
δεδομένης της συμβολής του όρου (F, β) β στον τύπο (10). Η φυσική σημασία αυτού είναι γνωστή 
και κατανοητή. Υφίσταται ένα είδος " μετατόπισης" της επιτάχυνσης στην κατεύθυνση της 
ταχύτητας. Το τελευταίο είναι φυσικό, αφού οι μετασχηματισμοί του Lorentz δεν αλλάζουν τις 
χωρικές συντεταγμένες κάθετες στην ταχύτητα, αλλά αλλάζουν μόνο μία χωρική συντεταγμένη, 
συγκεκριμένα - την παράλληλη με την ταχύτητα. Με αυτή την έννοια, προκύπτει μια διακεκριμένη 
κατεύθυνση (κατεύθυνση ταχύτητας), όπου και " μετατοπίζεται" η επιτάχυνση. 
   7. Σχετικά με την ισοδυναμία της μάζας και της ενέργειας.  Όπως υποδείχθηκε παραπάνω, ο 
τύπος E = mc2 της σχέσης μεταξύ μάζας και ενέργειας ισχύει στην ΕΘΣ για οποιαδήποτε ταχύτητα 
(μικρότερη ή ίση με c). Σύμφωνα με το [1]: "Ο τύπος E = m (υποθέτω και πάλι c = 1) είναι αισχρός, 
διότι είναι ένας εξαιρετικά ατυχής προσδιορισμός της ενέργειας E με άλλο γράμμα και όρο και 
επιπλέον με γράμμα και όρο με τον οποίο σχετίζεται μια άλλη σημαντική έννοια στη φυσική. Η μόνη 
αιτιολόγηση αυτού του τύπου είναι μια ιστορική αιτιολόγηση: στις αρχές του αιώνα, βοήθησε τους 
δημιουργούς της θεωρίας της σχετικότητας να δημιουργήσουν αυτή τη θεωρία. Από ιστορική άποψη, 
αυτή η φόρμουλα και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν μπορούν να θεωρηθούν ως υπολείμματα 
ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενός πανέμορφου κτιρίου σύγχρονης επιστήμης. 
Και κρίνοντας από τη λογοτεχνία, σήμερα μοιάζει σχεδόν με την κύρια πύλη αυτού του κτιρίου. " Ίσως 
ο τύπος m = E / c2 μπορεί να φαίνεται αισχρός, αλλά μόνο εφ' όσον είναι απλώς ένας συμβολισμός. 
Είναι αλήθεια ότι παραμένει ασαφές γιατί, σύμφωνα με [1], ο λόγος m0 = E0 / c2 δεν είναι απρεπής. 
Πράγματι, με το μέγεθος m0, όπως και πριν, " συνδέεται στη φυσική μια άλλη σημαντική έννοια " από 
ότι η έννοια της ενέργειας Ε0. Ωστόσο, ξεκινώντας από τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι η ποσότητα 
m είναι το μέτρο αδράνειας και το στοιχείο του 4-διάνυσμα, ο τύπος m = E / c2 δεν είναι άσχημος, 
αλλά εκφράζει τον θεμελιώδη φυσικό νόμο: η ενέργεια (η οποία τελικά είναι η ικανότητα να παράγει 
έργο) καθορίζει με μοναδικό τρόπο το μέτρο της αδράνειας και αντίστροφα. Αρχίζοντας από αυτή 
τη στιγμή, η βιβλιογραφία που αναφέρεται στο απόσπασμα έχει δίκαιο: ο τύπος m=E/c2 
αντιπροσωπεύει πραγματικά την κύρια πύλη της ΕΘΣ. Όταν θα γίνει  κατανοητό γιατί οι φυσικά 
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ανόμοιες ιδιότητες - η ενέργεια Ε και το μέτρο αδράνειας m - είναι αμοιβαία μοναδικά 
συνδεδεμένες, θα ανοίξει ένας νέος ορίζοντας κατανόησης της φυσικής πραγματικότητας. 
Προφανώς, αυτός ο νόμος σημαίνει, στην πραγματικότητα, ότι υπάρχει μια ορισμένη ενιαία φυσική 
ουσία, η οποία προκαλεί τόσο την ιδιότητα της ύλης να έχει ενέργεια όσο και την ιδιότητα της ύλης 
να έχει αδράνεια. Τότε η απόρριψη του αναφερόμενου νόμου σημαίνει να απορρίπτεται η 
θεμελιώδης κατεύθυνση της φυσικής έρευνας και να αποκλείονται από την εξέταση οι βασικές 
φυσικές ιδιότητες. Στη συνέχεια, η έννοια 1 - 4 δεν είναι αβλαβής για την επιστήμη. 
     8. Περί του σημείου 4 της έννοιας 1 - 4. Είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι, με τον σωστό 
προσδιορισμό (1) της σχετικιστικής μάζας, η σχετικιστική μάζα του συστήματος ελεύθερων 
σωματιδίων (ίσως φωτονίων) είναι πάντοτε ίση με το άθροισμα των σχετικιστικών μαζών των 
σωματιδίων, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της ορμής των σωματιδίων, και το παράδοξο του 
συστήματος φωτονίων αποκλείεται αυτόματα. Αυτό προκύπτει απευθείας από τον ορισμό (1), 
δεδομένου ότι η ενέργεια ενός συστήματος ελεύθερων σωματιδίων είναι ίση με το άθροισμα των 
ενεργειών των σωματιδίων6. 
     Σύμφωνα με το σημείο 4 της έννοιας 1-4, από όλων των μαζών, μόνο η μάζα ηρεμίας είναι ένας 
αμετάβλητος των μετασχηματισμών του Lorentz. Έστω v0 είναι η μηδενική ταχύτητα ενός 
σωματιδίου (v0 = 0), και v1 είναι οποιαδήποτε, αλλά σταθερή ταχύτητα αυτού του σωματιδίου, | v1 

| <c . Η σχετικιστική μάζα ενός σωματιδίου m εξαρτάται από την ταχύτητά του v σύμφωνα με τον 
κανόνα (3). Με άλλα λόγια, το μέγεθος m είναι συνάρτηση της ταχύτητας v, m = m (ν). Σε 
οποιοδήποτε αδρανειακό σύστημα αναφοράς S, εξ ορισμού, η μάζα ηρεμίας m0 είναι η σχετικιστική 
μάζα m (v0) σε σταθερή μηδενική ταχύτητα v0 του σωματιδίου, m0 ≡ m (v0). Σε οποιοδήποτε αδρανές 
σύστημα αναφοράς S, προσδιορίζουμε τη μάζα m1 για οποιαδήποτε σταθερή ταχύτητα v1 σύμφωνα 
με τον κανόνα m1 ≡ m (v1). Αν σε κάθε σύστημα S ένα σωματίδιο αναγκαστεί να σταματήσει, τότε 
σε όλα τα συστήματα S η μάζα του σωματιδίου θα είναι η ίδια και θα ισούται με την μάζα ηρεμίας 
του σωματιδίου m0 ≡ m (v0). Μόνο με αυτή την έννοια, η μάζα ανάπαυσης m0 είναι αμετάβλητη ως 
προς τους μετασχηματισμούς Lorentz. Αλλά, προφανώς, αν σε κάθε σύστημα S, το σωματίδιο βίαια 
αναγκάζεται να κινηθεί με οποιαδήποτε, αλλά ίδια, ταχύτητα v1, τότε σε όλα τα συστήματα S η μάζα 
των σωματιδίων θα είναι και πάλι ίδια και ίση με τη μάζα m1, m1 ≡ m (v1). Κατά συνέπεια, 
οποιαδήποτε μάζα m1 για οποιαδήποτε, αλλά σταθερή, ταχύτητα v1 είναι η ίδια αμετάβλητη των 
μετασχηματισμών Lorentz, καθώς και η μάζα ηρεμίας m0 λαμβανόμενη σε σταθερή μηδενική 
ταχύτητα. Επομένως, οι μάζες m0 και m1 είναι ίσες στην Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. (Αλλά 
αυτές είναι υπό όρους μεταβλητές των μετασχηματισμών Lorentz, δηλαδή, η αμεταβλητότητα της 
μάζα παρατηρείται υπό την προϋπόθεση ότι "επιβάλλεται" στο σωματίδιο η ίδια σταθερή ταχύτητα 
σε διαφορετικά αδρανή συστήματα αναφοράς. Εάν δεν επιβάλλετε τίποτα στο σωματίδιο, αλλά 
απλώς το παρατηρούμε από την άποψη διαφορετικών αδρανειακών συστημάτων συντεταγμένων S, 
τότε η μάζα δεν είναι κλιμακωτή, αλλά αποτελεί συνιστώσα του 4-διανύσματος σε σχέση με τους 
μετασχηματισμούς Lorentz.) 
 

                                            
6 Εφαρμόζοντας εδώ τον τύπο (1) στην ανάλυση του συστήματος των ελεύθερων σωματιδίων, λαμβάνουμε το 
αποτέλεσμα τυπικά. Προκειμένου το τυπικό αποτέλεσμα να αποκτήσει φυσική σημασία, πρέπει πρώτα να οριστεί η 
έννοια της κίνησης ενός συστήματος ανεξάρτητων σωματιδίων στο σύνολό του. (Διαφορετικά, δεν είναι σαφές σε σχέση 
με την επιτάχυνση θεωρείται η αδράνεια ενός συνόλου ανεξαρτήτων σωματιδίων όταν μιλάμε για τη μάζα ενός 
συστήματος ανεξάρτητων σωματιδίων.) Για να γίνει αυτό, μπορούμε να εισαγάγουμε ένα ειδικό σύστημα 
συντεταγμένων σε σχέση με το οποίο οι φυσικές παράμετροι των ελεύθερων σωματιδίων (μάζα, ταχύτητα, ορμή, 
ενέργεια) παραμένουν αμετάβλητες - " καταψυγμένες", αλλά που μπορούν να αποκτούν επιταχυνθούν. Ένα τέτοιο 
«καταψυγμένο» σύνολο συντεταγμένων και σωματιδίων, που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο σύνολο σωματιδίων, ο 

εισηγητής το ονομάζει ανάλογο σύστημα ή απλώς с- σύστημα. Τότε η επιτάχυνση του συστήματος των ελεύθερων 

σωματιδίων (ενδεχομένως και τον φωτονίων) αποκτά έννοια ως επιτάχυνση του с- συστήματος. Η ολική σχετικιστική 

μάζα των σωματιδίων αποδείχνεται μάζα ηρεμίας του с- συστήματος τους. Η επιτάχυνση του с- συστήματος του 
φωτονίου δεν οδηγεί στην επιτάχυνση του φωτονίου, αλλά στη μεταβολή της ενέργειας του.  
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     9. Σχετικά με την ισοδυναμία της αδρανούς και βαρυτικής μάζας. Έστω ένα ελαφρύ 
σωματίδιο μάζας m (για παράδειγμα, ένα ηλεκτρόνιο ή φωτόνιο) κινείται κάτω από την επίδραση 
ενός σταθερού βαρυτικού πεδίου του ενός βαρύ, μη μετατοπίσιμου σώματος μάζας MS, δηλαδή MS 
>> m. Τότε, στη μετάβαση από την κλασσική στη σχετικιστική μηχανική, ο κλασικός νόμος της 
έλξης  του Νεύτωνα  
 

                                            0
3| |

Sm GM
 

r
F

r
                                                      (13) 

 
μετατρέπεται σε[1]: 
   

                              
2

3

[(1 ) ( , ) ]

| |
SGM m  

 
r r β β

F
r

,                                          (14) 

 
Όπου 2/m E c είναι η σχετικιστική μάζα του σωματιδίου με ενέργεια E . F - είναι η δύναμη της 
βαρυτικής επίδρασης πάνω στο σωματίδιο, το r  είναι το διάνυσμα-ακτίνα, που συνδέει το 
σωματίδιο και την πηγή του πεδίου, κατευθυνόμενη από την πηγή, SM  - είναι η μάζα της πηγής 

του βαρυτικού πεδίου, G – η βαρυτική σταθερά, v - η ταχύτητα του σωματιδίου, v | | v . Σύμφωνα 
με [1]: «Εάν στη θεωρία του Νεύτωνα η δύναμη της βαρυτικής αλληλεπίδρασης καθορίζεται από τις 
μάζες των αλληλεπιδρόμενων σωμάτων, στη σχετικιστική περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ πιο 
πολύπλοκη… Είναι εύκολο να δούμε, ότι για το αργό ηλεκτρόνιο με  << 1 ο τύπος στις αγκύλες 
ανάγεται σε r, και δεδομένου ότι 2

0 0/E c m , επιστρέφουμε στο μη σχετικιστικό τύπο του Νεύτωνα. 

Ωστόσο όταν 1   ή  1   έχουμε μπροστά μας ένα  κατ’ αρχήν νέο φαινόμενο: το μέγεθος, το 
οποίο παίζει τον ρόλο της «βαρυτικής μάζας» του σχετικιστικού σωματιδίου, αποδεικνύεται 
εξαρτώμενο όχι μόνο από την ενέργεια του σωματιδίου, αλλά και απ’ την αμοιβαία κατεύθυνση των 

διανυσμάτων r και v . Εάν  v//r, τότε η «βαρυτική μάζα» είναι ίση  με 2/E c , εάν όμως v r , τότε 

γίνεται ίση με 2 2( / )(1 )E c  , ενώ για το φωτόνιο 22 /E c . Χρησιμοποιούμε τα εισαγωγικά για να 
τονίσουμε ότι για το σχετικιστικό σωματίδιο η έννοια της βαρυτικής μάζας δεν είναι εφαρμοστέα. Είναι 
παράλογο να μιλάμε για τη βαρυτική μάζα του φωτονίου, εφόσον για το κατακόρυφα κινούμενο 
φωτόνιο αυτό το μέγεθος είναι διό φορές μικρότερο από το κινούμενο οριζόντια ». – τέλος του 
αποσπάσματος. Στην εν λόγο Θέση πάλι, όπως πριν σχετικά με την  μάζα  αδράνειας, για τον 
προσδιορισμό της σχετικιστικής έννοιας χρησιμοποιείται ο μη σχετικιστικός νόμος της έλξης (13) 
και έτσι παραβιάζονται οι απαιτήσεις ορθότητας. Ωστόσο, ο ρόλος της σχετικιστικής βαρυτικής 
μάζας δεν είναι στο να καθορίζουμε μονοσήμαντα τη βαρυτική δύναμη μέσω του μη σχετικιστικού 
νόμου της βαρύτητας, αλλά να  καθορίσουμε τη βαρυτική δύναμη μέσω του σχετικιστικού νόμου 
της βαρύτητας. 
     Ο σχετικιστικός τύπος (14) μετατρέπεται στον κλασικό τύπο (13) μόνο όταν β =0 Συνεπώς, η 
κλασσική σχέση (13) καθορίζει σωστά τη βαρυτική δύναμη F, αυστηρά μιλώντας, μόνο σε μηδενική 
ταχύτητα του σωματιδίου. Έστω η ακτίνα-διάνυσμα r είναι οποιαδήποτε, αλλά σταθερή. Στη 
συνέχεια, στην κλασσική μηχανική, η αδρανειακή μάζα m0 προσδιορίζει μοναδικά και σωστά τη 
βαρυτική δύναμη F, αυστηρά μιλώντας, μόνο με την μηδενική ταχύτητα του σωματιδίου μέσω του 
κλασσικού Νευτώνιου νόμου βαρύτητας (13). Ως εκ τούτου, η αδρανειακή μάζα m0 είναι ισοδύναμη 
με την βαρυτική μάζα, αυστηρά μιλώντας, μόνο με την μηδενική ταχύτητα του σωματιδίου. Στη 
σχετικιστική μηχανική, η αδρανής σχετικιστική μάζα καθορίζει μοναδικά και σωστά τη βαρυτική 
δύναμη F για δεδομένη όσο μηδενική τόσο και οποιαδήποτε μη-μηδενική ταχύτητα v (μικρότερη 
από c) μέσω της σχετικιστικής εκδοχής του νόμου βαρύτητας του Νεύτωνα (14). Επομένως, η 
σχετικιστική αδρανειακή μάζα m που ορίζεται από το (1) είναι η βαρυτική μάζα σε οποιεσδήποτε 
ταχύτητες v των σωματιδίων (μικρότερες από c). Ο νόμος της βαρύτητας επεκτάθηκε κατά τη 
μετάβαση από την κλασική στη σχετικιστική μηχανική. Επομένως, είναι φυσικό ότι, σε αντίθεση με 
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την κλασσική μηχανική, στην ΕΘΣ, η βαρυτική δύναμη F εξαρτάται όχι μόνο από τη βαρυτική μάζα 
του σωματιδίου, αλλά επίσης εξαρτάται από την ταχύτητα των σωματιδίων. Λόγω της προσθήκης 
του όρου β2r - (r, β)β στην εξίσωση (14), η βαρυτική δύναμη αποκτά μία συνιστώσα παράλληλη με 
την ταχύτητα του σωματιδίου, δηλαδή υπάρχει και πάλι μια "μετατόπιση" κατά μήκος της 
ταχύτητας, αλλά τώρα όχι της επιτάχυνσης, αλλά της βαρυτικής δύναμης. Σύμφωνα με την εμπειρία 
της ανάπτυξης της φυσικής, τέτοιες αλλαγές στις φυσικές νομοτέλειες της κλασικής φυσικής, όταν 
υπερβαίνουν τα όρια της εφαρμογής τους, είναι φυσικές. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να 
"οδηγήσουμε" το πρόσθετο β2r - (r, β)β στην βαρυτική μάζα. 
     10. Συμπεράσματα. Σύμφωνα με την αρχή της ύπαρξης μάζας, στην ΕΘΣ πρέπει να υπάρχει ένα 
σχετικιστικό μέτρο αδράνειας. Αλλά, κατά τη μετάβαση από την κλασική στη σχετικιστική 
μηχανική, η μάζα δεν πρέπει να παραμείνει κλιμακωτή. Σύμφωνα με την αναζήτηση του 
σχετικιστικού μέτρου της αδράνειας, η σχετικιστική μάζα υπάρχει στην ΕΘΣ, έχει εδώ τη φυσική 
έννοια του μέτρου της αδράνειας, ενώ δεν είναι κλιμακωτή αλλά συνιστώσα του 4-vector. Η 
σχετικιστική μάζα παίζει ρόλο του μέτρου αδράνειας τόσο στη σχέση μεταξύ της δύναμης και της 
επιτάχυνσης που προκαλείται από αυτή τη δύναμη, όσο και στη σχέση μεταξύ ορμής και ταχύτητας. 
Επιπλέον, οποιαδήποτε μάζα m1 του σωματιδίου για οποιαδήποτε, αλλά σταθερή, ταχύτητα v1 είναι 
η ίδια αμετάβλητη των μετασχηματισμών Lorentz όπως και η μάζα ηρεμίας m0 λαμβανόμενη σε 
σταθερή μηδενική ταχύτητα (βλέπε ενότητα 8). Η χρήση της σχετικιστικής μάζας στην ΕΘΣ είναι 
μια συνεπής εκπλήρωση του στόχου της ΕΘΣ και είναι αδιαχώριστη από την ΕΘΣ. Δεδομένου ότι 
η σχετικιστική μάζα είναι συνιστώσα 4-διανύσματος, η θεμελιώδης σχέση E = mc2 μεταξύ του 
μέτρου αδράνειας και της ενέργειας ισχύει σε οποιεσδήποτε ταχύτητες (μικρότερες ή ίσες του c). 
Ίσως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ορισμένη ενιαία φυσική ουσία η οποία προκαλεί και την 
ιδιότητα της ύλης να έχει ενέργεια και την ιδιότητα της ύλης να έχει αδράνεια. Είναι δυνατόν να 
δείξουμε ότι η σχετικιστική αδρανειακή μάζα παίζει το ρόλο της σχετικιστικής βαρυτικής μάζας, 
τουλάχιστον σε ένα σταθερό βαρυτικό πεδίο. Τα λανθασμένα αντίθετα συμπεράσματα των 
υποστηρικτών των θέσεων 1-4 (τμήμα 1) αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα παραβίασης των 
απαιτήσεων ορθότητας. Με τη σωστή προσέγγιση, όλα τα στοιχεία στα σημεία 1- 4 ακυρώνονται 
και δεν υπάρχει το παράδοξο του συστήματος φωτονίων. Η έννοια 1-4 δεν είναι αβλαβής για την 
επιστήμη. Η έννοια αυτή κλείνει το δρόμο για τη μελέτη των φυσικών αιτιών της ισοδυναμίας της 
ενέργειας E = mc2 και του μέτρου αδράνειας, των αιτίων των αλλαγών της αδράνεια με τις 
μεταβολές των κινήσεων του φυσικού σώματος και στη μελέτη των σχετικών θεμάτων. 
   Μερικές φορές υπάρχει μια άποψη: είναι άχρηστο να εισαγάγουμε τη σχετικιστική μάζα m, αφού 
εξ ορισμού (1) είναι απλώς ένα άλλο μέτρο της ενέργειας. Πρώτον, αυτό δεν είναι ένα ισχυρό 
επιχείρημα, τουλάχιστον έως ότου ειπωθεί: η υπόλοιπη μάζα  m0 είναι επίσης άχρηστη για να 
εισέλθει, αφού, λόγω της θεμελιώδους σχέσης (2), είναι επίσης ένα διαφορετικό μέτρο της 
ενέργειας, αλλά τώρα της ενέργειας ηρεμίας. Δεύτερον, η ουσία του θέματος δεν είναι να εισάγουμε 
ή να μην εισάγουμε την ονομασία m, αλλά ότι η έννοια του σχετικιστικού μέτρου της αδράνειας 
είναι απαραίτητη στην ΕΘΣ, και ότι η ενέργεια αποδείχνεται μέτρο αυτής της αδράνειας.  
    Τα περισσότερα σύγχρονα βιβλία για την ΕΘΣ τηρούν τις έννοιες 1 - 4. Επομένως, εάν η 
εκπαιδευτική διαδικασία δεν συμπληρωθεί από τέτοιες εξηγήσεις, οι μαθητές μπορεί να βιώσουν 
ατελή και παραμορφωμένη ιδέα της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας. 
   Ο συγγραφέας ευχαριστεί τον Καθηγητή Ι. Σ. Βεσελόφσκι και τον καθηγητή D.D. Rabunsky για 
τις ουσιαστικές συζητήσεις. 
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