
Algebra czasoprzestrzeni

Zajmowali±my si¦ dot¡d algebr¡ przestrzeni. Czas poszerzy¢ nasz¡ algebr¦
dodaj¡c nowy wymiar. Jak pó¹niej zobaczymy, ten nowy wymiar b¦dzie zwi-
¡zany z czasem. Póki co nie musimy si¦ tym martwi¢. Bawimy si¦ w algebr¦,
ot co. Algebra przestrzeni trójwymiarowej oparta byªa na prostych relacjach
algebraicznych, które powinny speªnia¢ wersory bazowe e1, e2, e3 odpowiada-
j¡ce osiom x, y, z ukªadu wspóªrz¦dnych: Ich kwadraty s¡ wszystkie równe
jedno±ci:

e21 = e22 = e23 = 1, (1)

za± ró»ne s¡ ze sob¡ antyprzemienne:

e1e2 + e2e1 = 0, e2e3 + e3e2 = 0, e3e1 + e1e3 = 0. (2)

Chcemy doda¢ nowy wymiar do algebry, jednak ró»ni¡cy si¦ od pozostaªych
wymiarów w sposób istotny. By si¦ nam nie myliªo z algebr¡ przestrzeni,
u»yj¦ miast literki �e� greckiej literki γ. Dlaczego? Bo tak si¦ przyj¦ªo w �zyce.
Wi¦c czemu mamy sili¢ si¦ na oryginalno±¢. B¦dziemy mie¢ wi¦c γ1, γ2, γ3, no
i jeszcze jedn¡ gamm¦. Jak j¡ nazwa¢? Dwie mo»liwo±ci si¦ narzucaj¡: γ0 lub
γ4. I znów, ze wzgl¦dów historycznych wybior¦ pierwsz¡ z tych mo»liwo±ci a
nie drug¡. W ten sposób nasze oznaczenia b¦d¡ bli»sze oznacze« u»ywanych
do±¢ powszechnie przez �zyków.

To rzekªszy przedstawiam reguªy pozwalaj¡ce na zbudowanie algebry cza-
soprzestrzeni:

γ20 = −1, γ21 = γ22 = γ23 = 1, (3)

γ0γ1 + γ1γ0 = 0, ... (4)

Teraz musiaªbym napisa¢ sze±¢ takich równo±ci, lepiej wi¦c zapisa¢ je jedn¡
formul¡:

γµγν + γνγµ = 0, (µ, ν = 0, 1, 2, 3, µ < ν). (5)

To, »e kwadrat γ0 jest równy −1 odró»nia t¦ gamm¦ od innych. Mamy
wi¦c trzy plusy i jeden minus. Krótko mówi¡c: bawimy si¦ algebr¡ Cli�orda
Cl(3, 1).

Jak poprzednio tak i teraz zaczniemy od zliczania jej wymiarów. Dla
algebry Cl(3, 0) mieli±my 1 + 3 + 3 + 1 = 8 wymiarów. A teraz?

0. Baza skalarów:

1 - jeden wymiar



1. Baza wektorów:

γ0, γ1, γ2, γ3 - cztery wymiary

2. Baza dwuwektorów:

γ0γ1, γ0γ2, γ0γ3, γ1γ2, γ1γ3, γ2γ3 - sze±¢ wymiarów

3. Baza trójwektorów:

γ1γ2γ3, γ0γ2γ3, γ0γ1γ2, γ0γ1γ3 - cztery wymiary

4. Baza czterowektorów:

γ0γ1γ2γ3 - jeden wymiar.

Razem 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 wymiarów. Ciekawe, dodali±my tylko jeden wy-
miar a wymiar algebry Cli�orda si¦ podwoiª! Ale tak b¦dzie zawsze: Algebra
Cli�orda Cl(p, q) ma wymiar 2p+q.

Oczywi±cie algebra Cl(3, 1) zawiera w sobie algebr¦ Cli�orda Cl(3, 0).
Wystarczy rozpi¡¢ algebr¦ na elementach generuj¡cych 1, γ1, γ2, γ3. Ale
Cl(3, 1) zawiera te» Cl(3, 0) w mniej oczywisty sposób. Mianowicie, podob-
nie jak w Cl(3, 0), tak i w Cl(3, 1) mo»na wydzieli¢ podalgebr¦ parzyst¡
Cl+(3, 1). Ta ma poªow¦ wymiaru caªej algebry, jej wymiar wynosi wi¦c 8 -
jak trzeba. Zde�niujmy teraz

e1 = γ0γ1, e2 = γ0γ2, e3 = γ0γ3. (6)

Krótko: ei = γ0γi, (i = 1, 2, 3). Rachunek daje teraz

eiej + ejei = γ0γiγ0γj + γ0γjγ0γi = −γ20(γiγj + γjγi) = 2δij, (7)

gdzie δij jest tzw. delt¡ Kroneckera - symbolem równym 1 gdy i = j i rów-
nym 0 dla i 6= j. Nasze ei speªniaj¡ wi¦c te same relacje co generatory alge-
bry Cl(3, 0), a »e s¡ parzyste (bo s¡ iloczynami dwóch generatorów algebry
Cl(3, 1),) zatem i generuj¡ parzyst¡ podalgebr¦ algebry Cl(3, 1). Podobnie
jak to byªo z algebr¡ przestrzeni Cl(3, 0), tak i w algebrze czasoprzestrzeni
Cl(3, 1) wektory generuj¡ odbicia, za± elementy parzyste generuj¡ obroty.
Dla algebry Cl(3, 1) b¦d¡ to obroty w czasoprzestrzeni, n.p. obroty w pªasz-
czy¹nie �czas-jedna z osi przestrzennych� - spodziewamy si¦ zatem, »e mo»na
w ten sposób otrzyma¢ transformacje Lorentza. Skoro parzysta podalgebra
Cl(3, 1)+ jest izomor�czna z algebr¡ Cl(3, 0), która z kolei jest izomor�czna



z algebr¡ Mat(2,C) macierzy zespolonych 2x2, to powinni±my by¢ w stanie
odtworzy¢ przeksztaªcenia Lorentza z algebry macierzy Mat(2,C).

Algebra Mat(2,C) i przeksztaªcenia Lorentza

Z macierzami Pauliego spotka¢ si¦ nietrudno. S¡ to

σ0 =
(

1 0
0 1

)
σ1 =

(
0 1
1 0

)
,

σ2 =
(

0 −i
i 0

)
σ3 =

(
1 0
0 −1

)
.

Wszystkie cztery s¡ hermitowskie σ∗µ = σµ, (µ = 0, . . . , 3. Macierz σ0 to
prostu macierz jednostkowa, zwykle nie zalicza jej si¦ do �macierzy Pauliego�.
Macierze σi maj¡ wszystkie trzy ±lad równy zeru: tr(σi) = 0 (i = 1, 2, 3)
(�lad to suma elementów na gªównej przek¡tnej). Ka»d¡ macierz zespolon¡ A
mo»na przedstawi¢ jako kombinacj¦ liniow¡ macierzy Pauliego (z zespolonymi
wspóªczynnikami):

A =
∑
µ

aµ σµ. (8)

Ka»d¡ macierz hermitowsk¡ A = A∗ mo»na przedstawi¢ jako kombinacj¦
liniow¡ ze wspóªczynnikami aµ rzeczywistymi.

Wró¢my do czasoprzestrzeni Minkowskiego, wybierzmy inercjalny ukªad
odniesienia. Ka»de zdarzenie x reprezentowane jest teraz przez cztery liczby
rzeczywiste x0 = ct, x1, x2, x3. Ze zdarzeniem takim mo»emy zatem zwi¡za¢
macierz hermitowsk¡ X = xµσµ (stosujemy konwencj¦ Einsteina, sumujemy
po powtarzaj¡cych si¦ wska¹nikach). Pisz¡c x, y, z zamiast x1, x2, x3 nasza
macierz zwi¡zana ze zdarzeniem (punktem w czasoprzestrzeni) ma jawn¡
posta¢:

X =
(
x0 + z x− iy
x+ iy x0 − z.

)
(9)

Obliczaj¡c wyznacznik otrzymujemy (x0 + z)(x0 − z) − (x + iy)(x − iy) =
(x0) − (x1)2 − (x2)2 − (x3)2, co jest interwaªem czasoprzestrzennym pomi-
¦dzy zdarzeniem 0 a naszym zdarzeniem. Zatem geometria czasoprzestrzeni
jest jako± automatycznie zakodowana w algebrze macierzy 2 × 2. Trudno
nie wyrazi¢ tu zdziwienia. �lad macierzy X jest za± równy 2x0 = 2ct. Mamy
wi¦c czasoprzestrze« Minkowskiego zakodowan¡ w macierzach hermitowskich



2 × 2. Ka»demu zdarzeniu odpowiada macierz i ka»dej macierzy odpowiada
zdarzenie. A co z przeksztaªceniami Lorentza? Te powinny by¢ odwracalne,
zatem spodziewamy si¦, »e macierze odpowiadaj¡ce za przeksztaªcenia Lo-
rentza winny by¢ odwracalne. Macierz jest odwracalna gdy jej wyznacznik
jest ró»ny od zera. Macierze reprezentuj¡ce przeksztaªcenia Lorentza winny
wi¦c by¢ odwracalne, powinny mie¢ wyznacznik ró»ny od zera. Czemu wi¦c
ten wyznacznik ma by¢ równy? Najpro±ciej b¦dzie je±li przyjmiemy, »e wy-
znacznik ten powinien by¢ równy 1. Poniewa» wyznacznik iloczynu macierzy
jest równy iloczynowi wyznaczników, to nasz warunek zostaje zachowany przy
mno»eniu macierzy, a mno»enie macierzy powinno odpowiada¢ skªadaniu
przeksztaªce«. Przeksztaªcenie Lorentza winno przeprowadza¢ wspóªrz¦dne
zdarze« w nowe ich wspóªrz¦dne, powinno zatem przeksztaªci¢ macierz her-
mitowsk¡ X w inn¡ macierz hermitowsk¡ X ′. Jak¡ formuª¦ tu wymy±li¢? Nie
mamy zbytniego wyboru. Najprostsz¡ formuª¡ posiadaj¡c¡ wszystkie dobre
wªasno±ci jest

X ′ = AXA∗. (10)

Zauwa»my, »e teraz

det(X ′) = det(A) det(X) det(A∗) = det(A) det(A) det(X) = det(X),

zatem nasza formuªa zachowuje interwaª czasoprzestrzenny - jak to jest wy-
magane od przeksztaªce« Lorentza. W±ród wszystkich macierzy 2× 2 o wy-
znaczniku równym jeden wyró»niaj¡ si¦ macierze unitarne, t.j. takie macie-
rze U dla których nie tylko wyznacznik det(U) jest równy 1, lecz tak»e dla
których U∗U = UU∗ = 1. Macierze te tworz¡ grup¦ ze wzgl¦du na mno»e-
nie macierzy, grup¦ t¦ oznaczamy symbolem SU(2). Wi¦ksz¡ grup¦, grup¦
wszystkich macierzy 2× 2 o wyznaczniku 1 oznaczamy symbolem SL(2,C).
Litera S oznacza �special� (wyznacznik 1), Litera L oznacza �linear� - grupa
przeksztaªce« liniowych. Grupa wszystkich odwracalnych macierzy 2×2 ozna-
czana jest symbolem GL(2,C) (G - 'general', ogólna).

Dla macierzy U z grupy SU(2) mamy ciekaw¡ wªasno±¢ wynikaj¡c¡ wprost
z wªasno±ci ±ladu. �lad macierzy ma bowiem ciekaw¡ wªasno±¢: dla dowolnych
macierz A,B,C mamy:

tr(ABC) = tr(CAB) = tr(BCA). (11)

Nie zmienia si¦ przy cyklicznym przestawianiu. W zastosowaniu do prze-
ksztaªce« Lorentza wynika st¡d, »e dla macierzy U z grupy SU(2) mamy

2x0
′
= tr(X ′) = tr(UXU∗) = tr(U∗UX) = tr(X) = 2x0. (12)



Zatem przy transformacjach czasoprzestrzeni wynikaj¡cych z zastosowania
macierzy unitarnych wspóªrz¦dna czasowa nie ulega zmianie. Ulegaj¡ zmia-
nie jedynie trzy wspóªrz¦dne przestrzenne. Poniewa» zachowywany jest przy
tym interwaª czasoprzestrzenny, wynika st¡d, »e nie zmienia si¦ przy takich
transformacjach tak»e dªugo±¢ wektorów. S¡ to wi¦c zwykªe trójwymiarowe
obroty. Gdzie si¦ wi¦c kryj¡ szczególne transformacje Lorentza?

W Wikipedii, pod hasªem rozkªad macierzy mo»emy znale¹¢ tak¡ oto
ciekaw¡ wªasno±¢ uogólniaj¡c¡ posta¢ biegunow¡ liczb zespolonych:

Rozkªad biegunowy to przedstawienie macierzy A w postaci

A = UR

gdzie

• U to cz¦±ciowa izometria,

• R to macierz dodatnio okre±lona.

Dla macierzy odwracalnych, zespolonych, oznacza to: U to macierz unitarna,
R - macierz dodatnio okre±lona. W naszym przypadku det(A) = 1, nie ma
tu innego wyj±cia ni» det(R) = 1, det(U) = 1. Zatem ogólne twierdzenie z
algebry rozkªada dowoln¡ transformacj¦ z grupy SL(2,C) na czysty obrót
przestrzenny (reprezentowany przez U) i �jeszcze co±�. Tym jeszcze czym±
warto si¦ zaj¡¢. Te �jeszcze cosie� to macierze dodatnio okre±lone o wyznacz-
niku równym 1. Chcieliby±my na przykªad wiedzie¢ czy tr(R), jakby nie byªo
liczba dodatnia, ma jak¡± interpretacj¦ �zyczn¡? A mo»e ten ±lad ma jaki±
zwi¡zek z pr¦dko±ci¡ jednego ukªadu odniesienia wzgl¦dem drugiego (pr¦d-
ko±ci¡ mierzon¡ oczywi±cie jako bezwymiarowe β = v/c).

Macierz dodatnio okre±lona to taka która ma nieujemne warto±ci wªasne.
Niech λ1, λ2 b¦d¡ warto±ciami wªasnymi macierzy R. Wyznacznik macierzy
jest równy iloczynowi jej warto±ci wªasnych. Skoro wyznacznik R jest równy
1, zatem musi by¢ λ2 = 1/λ1. Nasza macierz ma wi¦c warto±ci wªasne λ > 0
i drug¡ 1/λ. Potrzebne nam teraz drugie twierdzenie z algebry, te» mo»emy
je znale¹¢ w Wikipedii pod hasªem �Diagonalizacja�:

Macierze symetryczne i hermitowskie s¡ zawsze diagonalizo-
walne.
Je±li dla pewnej macierzy A mamy rozkªad diagonalny

A = P∆P−1

wówczas:



• macierze A i ∆ s¡ podobne,

• iloczyn wszystkich warto±ci wªasnych macierzy A jest równy
jej wyznacznikowi,

• je±li A jest macierz¡ symetryczn¡ to P jest macierz¡ orto-
gonaln¡,

• je±li A jest macierz¡ hermitowsk¡ to P jest macierz¡ uni-
tarn¡, a warto±ci wªasne s¡ rzeczywiste,

Nasza macierz R jest dodatnio okre±lona, jest wi¦c, w szczególno±ci, hermi-
towska. Zatem P jest unitarna. Macierz ∆ ma na przek¡tnej warto±ci wªasne
λ, 1/λ. Mo»emy wi¦c nasz¡ ogóln¡ macierz A z grupy SL(2,C) zapisa¢ jako

A = UR = UP∆P−1 = V∆W, (13)

gdzie V = UP i W = P−1 s¡ z grupy SU(2), zatem reprezentuj¡ dwa obroty
czysto przestrzenne. Zgadujemy wi¦c, »e samo sedno transformacji Lorentza
musi si¦ kry¢ w prostej macierzy diagonalnej

∆ =
(
λ 0
0 1

λ

)
. (14)


