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RUIMTE EN TIJD 

Op een lineaire projectieve drager kan men homogene, binaire coor
dinaten invoeren. De lineaire trans:formaties met determinant+ 1, die 

' twee punten van de drager invariant laten, vormen een groep. Naarmate 
de genoemde punten samenvallleh, reeel en verschillem. zijn, o:f toe
gevoegd complex zijn, krijgt m0n drie typen van dergelijke groepen. 

Zij thans een projectie:f plat vlak gegeven. De co~lineaties, die 
twee punten inveriant laten, vormen een groep, die men kan beschouwen 
als een gelijkvormigheidsgroep met de verbindingslijn dier punten als .. 
oneigenlijke rechte. Een bepaalde ondergroep daarvan kan men dan be

schouwen als congruente groep; hierdoor wordt een zekere metriek ge
d0:finieerd. In overeenstemming met het voorafgaande krijgt men drie 
typen van zulke congruente groepen. 

Zij thans een waarnemer A gegeven, die Zich in een laboratorium 

bevindt. Hij ontvangt signalen van buiten en kan daardoor de gebeurt0-

nissen buiten het laboratorium localiseren in ruimte en tijd, Een 
waarnemer B passeert met zijn laboratorium d.e waarnemer A met een con-. 

' . 
stante snelheid in de richting van de x-as. Dan zal B de gebeurtenissen 
anders rangschikken. dan A. Wij zullen aannemen,- dat de overgangen van 
de rangschikktng van A tot de rangschikkingen der verschillende waar
nemers Bin het (x,t)-vlak een congruente groep vormen met de oneindig 
verre rechte als oneigenlijke rechte. Dit impliceert, dat elk der waar
nemers met evenveel recht zichzelf als in rust kan bescnouwen. Er zijn 
nu weer 3 typen van dergelijke groepen van overgangen. Het eerste type 
is de Galile1-groep, het tweede de Lorentz-groep. 

Wij onderstellen .nu, dat aan elk stof:felijk punt een coe£~icient kan 
worden toegekend, 11 de rustmassa" van dit pun-tt. Wij trekken nu een vec
tor langs de wereldlijn van het punt in de richting van verleden naar 
toekomst, en waarvan de lengte, bepaald volgens de bij de groep beho-• 

rende metriek, de massa van het punt geeft. Als axioma der mechan1ca 
nemen wij nu, dat bij wisselwerking v;an 2 punten de resultante der 

bijbehorende vectoren onveranderd blijft. ., 
Het eerste type correspondeert nu met de onderstelling, gat er een 

soherpe scheiding is tuss~n v;erleden en toekomst, terwijl voor .de 
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snelheid van signalen geen bovenste grens bestaat. De afstand van 2 
punten en het "tiijdsverschil van 2 gebeurtenissen zijn dan invariant, 
terwijl de wet van het'behoud der massa geldt. 

Het tweede type correspondeert met de onderstelling, dat voor de 
srelheid 4er signalen een bovenste grens bestaat. Er zijn dan gebeur
tenissen, die voor sommige waarnemers in het verleden, voor andere in 

de toekomst liggen. De lengte van eon bewegend voorwerp wordt kleiner 9 

een bewegende klok looptlangzamer. Definieert men de tijdcomponente 
van de gen0emde vector als de energie, dan neerrrt deze toe bij toenemen
de snelheid9 verder geldt de wet van het behoud van energie, niet die 
van het behoud van massa. 

Het derde type correspondeert met de onderstelling, dat zowel ver

leden als toekomstige gebeurtenissen direct kunnen warden waargenomen. 
De lengte van een bewegend voorwerp nee mt toe, ee n bewegcnde klok loo pt 
sneller. De energie neemt af, als de snelhoid toeneom1~ zij wordt nul 
als de snelheid oneindig wordt, en negatief, als een lichaam zich van 

de toekomst naar het verledon beweegt. 


