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A szimplektikus teve „természetes előfordulásai” II. 

A Lorentz transzformáció leírása skalárszorzattal és ferde skaláris szorzattal 

1. Előzmények 
Korábbi kis cikkemben1 írtam arról, hogy mindhárom számsíkon azonos módon definiálható 
egy szimplektikus forma az 

𝜔(𝑧1, 𝑧2) = 𝐼𝑚(𝑧1� 𝑧2) = 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1                                                                                      (1) 
leképezéssel, és ennek a leképezésnek a számok koordinátáira átírt formája is azonos a három 
számsíkon. Ez akkor egyenlő 0-val, ha x1y2=x2y1 azaz y1/x1=y2/ x2, tehát ha a két számvektor 
egy egyenesre illeszkedik. Másképpen megfogalmazva ez a ferde skaláris szorzat akkor 0, 
ha az egyik vektor a másik vektor számszorosa. (Ennek speciális esete, ha a két számvektor 
megegyezik.) 

A három számsíkon a skaláris szorzat definíciója azonos módon indul: 

〈𝑧1, 𝑧2〉 = 𝑅𝑒(𝑧1� 𝑧2)                                                                                                                       (2) 
de a különböző számsíkokon a képzetes egységelem különbözősége miatt a (2) egyenletet 
kibontva a skalárszorzatnak mind algebrai, mind a geometriai formája eltér: 

Hiperbolikus esetben 
〈𝑧1, 𝑧2〉 = 𝑅𝑒(𝑧1� 𝑧2) = |𝑧1� ||𝑧2| cosh(𝜏2 − 𝜏1) = 𝑥1𝑥2 − 𝑦1𝑦2                                           (3) 

Ez akkor 0, ha ha x1x2=y1y2 azaz y1/x1=/x2/y2 tehát a két számvektor meredeksége egymás 
reciproka, a két számvektor olyan egyenesekre illeszkedik, melyek egymás tükörképei az y=x 
egyenesre. Ennek speciális esete, ha az egyik számvektor a másik ±k-szorosa, például k-
szoros esetben: 

〈z, z𝒌〉 = 𝑅𝑒(𝑧̅𝑧𝒌) = 𝐼𝑚 (𝑧̅𝑧) = xy − xy       𝑎ℎ𝑜𝑙   𝒌2  =  1                                              (4) 
Ez pedig valóban 0. 

Parabolikus esetben 
〈𝑧1, 𝑧2〉 = 𝑅𝑒(𝑧1� 𝑧2) = |𝑧1� ||𝑧2| = 𝑥1𝑥2                                                                                    (5) 

Ekkor a skaláris szorzat akkor 0, ha x1 és x2 legalább egyike 0, azaz a két számvektor legalább 
egyike tiszta képzetes szám. Ennek speciális esete, ha az egyik számvektor a másik ±j-
szerese, például j-szeres esetben: 

〈z, z𝒋〉 = 𝑅𝑒(𝑧̅𝑧𝒋) = 0  𝑎ℎ𝑜𝑙   𝒋2  =  0                                                                                      (6) 

Komplex számsíkon 
〈𝑧1, 𝑧2〉 = 𝑅𝑒(𝑧1� 𝑧2) = |𝑧1� ||𝑧2| cos(𝜑2 − 𝜑1) = 𝑥1𝑥2 + 𝑦1𝑦2                                           (7) 

                                                           
1 Lásd: a «A szimplektikus teve „természetes előfordulásai”» című cikket: 
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/169-a-szimplektikus-teve-
%E2%80%9Eterm%C3%A9szetes-el%C5%91fordul%C3%A1sai%E2%80%9D.html  

http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/169-a-szimplektikus-teve-%E2%80%9Eterm%C3%A9szetes-el%C5%91fordul%C3%A1sai%E2%80%9D.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/169-a-szimplektikus-teve-%E2%80%9Eterm%C3%A9szetes-el%C5%91fordul%C3%A1sai%E2%80%9D.html
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Ekkor a skaláris szorzat akkor 0, ha a két számvektor klasszikus értelemben merőleges 
egymásra, azaz a két számvektor argumentumainak különbsége π/2-vel egyenlő. Ennek 
speciális esete, ha az egyik számvektor a másik ±i-szerese, például j-szoros esetben: 

〈z, z𝒊〉 = 𝑅𝑒(𝑧̅𝑧𝒊) = −𝐼𝑚 (𝑧̅𝑧) = (xy − xy)   𝑎ℎ𝑜𝑙   𝒊2  = − 1                                          (8) 
Ez pedig valóban 0. 

Megállapítható, hogy a skalárszorzatnak a három számsíkon közös (2) definíciója mellett az is 
közös tulajdonsága, hogy speciális esetként a skalárszorzat akkor 0, ha a definícióban szereplő 
számvektor egyike a másiknak a képzetes egységelemmel való szorzata. Ugyanez 
általánosabban is megfogalmazható, ha azt mondjuk, hogy a skalárszorzat akkor 0 
mindhárom számsíkon, ha a definícióban szereplő egyik vektor a másik vektor tiszta 
képzetes számszorosa. (A (4)-, (6)- és (8)-as összefüggések alapján ez nyilvánvaló.) 

A klasszikus kvadratikus forma mintájára itt is igaz, hogy egy számvektor önmagával való 
skalárszorzata az adott számsíkon bevezetett abszolútértékének négyzetével egyenlő: 

Komplex számsíkon 
〈z, z〉 = 𝑅𝑒(𝑧̅𝑧) = 𝑥2 + 𝑦2                                                                                                          (9) 

Parabolikus esetben 
〈z, z〉 = 𝑅𝑒(𝑧̅𝑧) = 𝑥2                                                                                                                 (10) 

Hiperbolikus esetben 
〈z, z〉 = 𝑅𝑒(𝑧̅𝑧) = 𝑥2 − 𝑦2                                                                                                       (11) 

2. A valós téridőről – lokális „gubancok nélkül” 
 

A „lokális gubancok nélkül” szófordulat alatt azt értem, hogy egyelőre csak a speciális 
relativitáselméletre vonatkozóan szeretnék néhány megállapítást tenni. 

Emlékeztetőül megemlítem, hogy a kételemű számok speciálisan modellezhetik a téridőt2, 
ha a teret egy dimenzióra szűkítem, pontosabban a Lorentz transzformáció nagyszerűen 
modellezhető hiperbolikus számokkal. Ebben a modellben a hiperbolikus szám valós része az 
idő-dimenziónak, az imaginárius része pedig a tér-dimenziónak az ábrázolása. Ennek alapján 
arra a gondolatra juthatunk, hogy mindhárom számsík esetén egyfajta téridő-
geometriának a modelljét kapom, ahol a valós x tengelyen az idő van ábrázolva, a 
képzetes y tengely pedig a térnek egyetlen dimenzióra szűkített képe. Ezeken a 
számsíkokon a számok szorzása a téridőbeli események speciális passzív transzformációját 
modellezi: egyenesvonalú mozgást a parabolikus számsíkon, körmozgást a komplexek 
körében, és a hiperbolikus számsíkon a Lorentz transzformációt, melyet hiperbolikus 
forgatásnak is nevezhetek. Passzív transzformáció alatt – szokás szerint – a viszonyítási 
rendszer (inerciarendszer) transzformációjának következtében fellépő koordináta-
transzformációkat értem. Itt fontos hangsúlyozni, hogy amint a Lorentz transzformáció, mint 
hiperbolikus forgás nem térbeli, hanem téridőbeli hiperbolikus forgása a viszonyítási 
rendszernek, ugyanúgy a parabolikus számsíkon a szorzást jelentő egyenesmenti eltolás sem 
térbeli egyenes mentén történő mozgásnak kell elgondolni. Hasonlóan a komplex számsíkon a 

                                                           
2 Lásd például „A idő, a tér és a végtelen” című cikket: http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-
id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html 

http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
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szorzás, mint transzformáció által leírt mozgás sem egy térbeli kör mentén történő mozgás, 
hanem a kétdimenziós téridőbeli forgása a viszonyítási rendszernek.3 

E megjegyzések után levezetem, miképpen modellezhető a hiperbolikus számsíkon a Lorentz 
transzformáció. Legyen a saját rendszerem a kiindulási koordinátarendszer, melynek x 
tengelye mentén mérem az időt, és az y tengelyen a térbeli távolságokat, és legyen egy pont 
képe z=x+ky. Egy új vonatkozási rendszer origója a z0=x0+ky0 pont, melyről mondhatjuk, 
hogy a „sebessége” hozzám viszonyítva y0/x0. A 0 indexszel jelölt új koordinátarendszer 
origójának polár-koordinátái a saját rendszeremben: 

𝑥0 + 𝒌𝑦0 = �𝑥02 − 𝑦02(cosh 𝜏0 + 𝒌 sinh 𝜏0) 

Ennek a számnak a τ0 argumentuma megegyezik az egységhiperbolán fekvő a coshτ0+ksinhτ0 
számpont argumentumával. A coshτ0+ksinhτ0=𝒛01 jelölést fogom használni, ahol az 1 index 
azt jelöli, hogy a számvektor abszolút értéke 1. Ha ezzel a számmal szorzunk, akkor a 
szorzandó szám argumentumához a τ0 hozzáadódik, és ez az összeg lesz a szorzat-szám 
argumentuma. Osztásnál pedig az argumentumot ki kell vonnunk az osztandó hiperbolikus 
szám argumentumából. 

Tekintsük az x+ky és a coshτ0+ksinhτ0 hiperbolikus számok hányadosát: 
𝑥 + 𝒌𝑦

cosh 𝜏0 + 𝒌 sinh 𝜏0
= (𝑥 + 𝒌𝑦)(cosh 𝜏0 − 𝒌 sinh 𝜏0) = 

                                                                                                                                                                    (12) 

= (𝑥 cosh 𝜏0 − 𝑦 sinh 𝜏0) + 𝒌(−𝑥 sinh 𝜏0 + 𝑦 cosh 𝜏0) 
Az x+ky számot szándékosan nem írtam fel polár-koordinátás alakban, mert szerettem volna 
megkapni a speciális relativitás-elméletben szereplő klasszikus Lorentz transzformációt, 
pontosabban annak a hiperbolikus függvényekkel leírt változatát4. A (12) egyenlettel épp ezt 
kaptuk meg, hiszen ha a speciális relativitáselméletben z-vel jelöljük az egy dimenzióra 
szűkített tér-koordinátát, és ct-vel az idő-koordinátát, továbbá a v sebességgel haladó 
vonatkoztatási rendszer sebességére a tanhθ=v/c-t vezetjük be, akkor „vesszős” 
koordinátákkal jelölve a v sebességel haladó vonatkoztatási rendszerbeli koordinátákat, a 
következőt kapjuk5: 

𝑧′ = 𝑧 cosh𝛩 − 𝑐𝑡 sinh𝛩 
(13) 

𝑐𝑡′ = −𝑧 sinh𝛩 + 𝑐𝑡 cosh𝛩 
A (12) és a (13) egyenletben ct-nek x, z-nek y, és θ-nak τ0 felel meg, így 

𝑦′ = 𝑦 cosh 𝜏0 − 𝑥 sinh 𝜏0 
(14) 

𝑥′ = −𝑦 sinh 𝜏0 + 𝑥 cosh 𝜏0 

                                                           
3 Érdekes, hogyha ezek csak térbeli mozgások lennének, akkor ezeknek a mozgásoknak a pályája az ún. 
tehetetlenségi pálya. 
4 Lásd például a „Az idő, a tér és a végtelen” című cikket: http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-
az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html , a cikkhez mellékelt PDF fájl 6. és 19. 
oldalát. 
5 Lásd. a 4. lábjegyzetet. 

http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
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Ily módon a hiperbolikus síkon a Lorentz transzformáció számvektorok hányadosaként írható 
fel, mondhatom azt is, hogy a 𝒛01 konjugáltjával kell szoroznom az eredeti számvektort ahhoz, 
hogy megkapjam a Lorentz transzformációt modellező képvektort, melyet z’= x’+ky’-val 
jelölve: 

𝑧0̅1𝑧 = 𝑧′                                                                                                                                        (15) 
A skalárszorzatról és a ferde skaláris szorzatról bevezetettek alapján a (15) egyenletet 
felhasználva a következőt kapjuk: 

𝑧′ = 〈𝑧01, z〉 + 𝒌𝜔(𝑧01, 𝑧)                                                                                                            (16) 
Ennek folyományait és további izgalmas összefüggéseket egy későbbi írásomban teszem 
közzé. 
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