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Postulatele Teoriei relativităţii restrânse a lui Einstein pot fi exprimate în limbaj 
matematic sub formă de ecuaţii, care leagă coordonatele de poziţie şi timpul unui eveniment 
fizic E în două sisteme de referinţă inerţiale, S şi S′, în mişcare relativă cu viteza V

→
 = const. 

(Fig. 1). 

                                       Fig. 1.                     

1. TRANSFORMĂRILE LUI LORENTZ 
Pentru simplitate, admitem că în momentul iniţial originile O şi O′ ale sistemelor de 

coordonate rectangulare OXYZ şi O′X′Y′Z′ coincid, iar axele OX şi O′X ′ sunt orientate în 
sensul vitezei V. Notăm coordonatele şi timpul măsurat de observatorii din S şi S′ prin x, y, z, t  
şi, respectiv, x′, y′, z′, t′. Pornind de la postulatele sale, Einstein deduce următoarele relaţii 
între coordonatele spaţio-temporale: 

                                                         
Acest sistem de ecuaţii poartă numele de transformările lui Lorentz, deoarece ecuaţiile 

au fost obţinute de fizicianul olandez H. Lorentz înainte de Einstein, pornind de la alte 
considerente.  

Remarcăm că atunci când V << c, raportul V/c << 1, rădăcina  şi 
transformările lui Lorentz se reduc la transformările cunoscute ale lui Galileo: 

Transformările de la S la S′:   Transformările de la S′ la S:     
x′ = x – Vt;  y′ = y;  z′ = z;  t′ = t;    x = x′ + Vt;   y = y′;  z = z′;  t = t′. 
Acest rezultat denotă un principiu fundamental al fizicii – principiul corespondenţei, 

conform căruia orice teorie mai generală cuprinde vechea teorie ca un caz particular, 
punându-i în evidenţă limitele de valabilitate. Deci, mecanica newtoniană poate fi aplicată ca 
o teorie suficient de exactă în domeniul vitezelor mici în raport cu viteza luminii. 

 
2. DILATAREA TIMPULUI 

Fie două evenimente care au loc în sistemul mobil S′ în punctele cu coordonatele x′1 şi x′2 , 
la momentele t′1 şi t′2 . Se pune întrebarea: care este intervalul de timp dintre aceste evenimente, 
măsurat în sistemul de referinţă fix? 

Din ultima ecuaţie, pentru intervalul de timp t2 – t1 căutat rezultă: 
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Observaţie: intervalul de timp măsurat în sistemul fix S depinde nu numai de timpul t2′ – 
t1′, măsurat în sistemul mobil S′ , ci şi de distanţa x2′ – x1′ dintre evenimente. În teoria 
relatvităţii restrânse (TRR), timpul şi spaţiul sunt mărimi inseparabile, spre deosebire de 
mecanica newtoniană unde timpul şi spaţiul sunt independente. Să analizăm cazul particular 
când evenimentele au loc în acelaşi punct x2′ = x1′ , în momente diferite: t2′ ≠ t1′. În acest 
caz: 

                                                               
Întrucât   rezultă că  t2 – t1′ > t2′ – t1′. 
Deci, durata unui fenomen într-un sistem în mişcare este mai mare decât durata aceluiaşi 

fenomen într-un sistem aflat în repaus. Acest rezultat este cunoscut sub numele de dilatarea 
relativistă a timpului. 

 

3. CONTRACŢIA LUNGIMILOR 
Fie în sistemul de referinţă S′, pe axa O′X ′, o bară de lungimea x2′ – x1′ = l′ în repaus. 

Dorim să aflăm lungimea barei în mişcare în sistemul de referinţă S. 
În acest scop, observatorul din sistemul S trebuie să fixeze simultan coordonatele x1 şi x2 ale 
extremităţilor corpului în mişcare, obţinând l = x2 – x1. Coordonatele x2′ şi x1′ fiind legate de 
coordonatele x2 şi x1 din prima relaţie, avem: 

                                                                   
Deoarece V < c, expresia de sub radical este subunitară şi deci, l < l′. 
Aşadar, lungimea corpului, măsurată în mişcare, este mai mică decât lungimea lui în 

repaus. Acest fenomen este denumit contracţia lungimii (distanţei). 
 

4. COMPUNEREA VITEZELOR 
Fie un corp care se deplasează în sistemul S′ cu viteza v→  ′ în lungul axei O′X . Care va fi 

viteza acestui corp în sistemul fix S, faţă de care sistemul S′ se mişcă în lungul axei OX cu 
viteza relativă V = const? 

Pornim de la transformarea Lorentz   şi determinăm viteza 
corpului ca derivata coordonatei x în raport cu timpul: 

                                                                                          
Deoarece expresia derivată conţine numai mărimi ce aparţin sistemului S′, aplicăm regula 

de derivare a unei funcţii compuse: derivăm mai întîi în raport cu timpul t′, iar apoi - cu timpul t. 
Avem: 

                                                   
unde dx′/dt′ = v′x este viteza corpului în sistemul S′. 

Pentru factorul d t′/d t găsim: 

                                                                            
Substituind ultima expresie în cea precedentă, obţinem formula de compunere a vitezelor 

în teoria relativităţii: 
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