Hermann Minkowski – iný pohľad na priestor a čas
Nečakaná predstava
Známym sa stal aj preto, že vytvoril nový pohľad na priestor
a čas, čím položil matematické základy teórie relativity.
Usúdil, že fyzikálne predstavy Lorentza i Einsteina možno
lepšie pochopiť v neeuklidovskom viacrozmernom priestore.
Ponúkol predstavu, že priestor a čas nie sú zvláštne od seba
nezávislé entity, ale sú spojitým štvorrozmerným časopriestorom. Tieto predstavy využil aj Albert Einstein vo svojej
teórii relativity. Nemecký matematik Hermann Minkowski
(22. 6. 1864 – 12. 1. 1909) tak umožnil názornú interpretáciu
Lorentzových transformácií a kinematických javov špeciálnej teórie relativity.
Priestor a čas jednotlivo budú v budúcnosti odsúdené na zmiznutie do tieňov a len
spojenie oboch si zachová skutočne nezávislú existenciu.
Životný osud
Bol druhým synom nemeckej židovskej rodiny žijúcej v Rusku. Do východopruského
Königsbergu sa vrátili v roku 1872. Tu mladý Hermann absolvoval všetky stupne
škôl aj univerzitu. Tri semestre absolvoval (1882 – 83) v Berlíne, kde sa spoznal
s Dávidom Hilbertom (1862 – 1943) aj s A. Hurwitzom (1859 – 1919). Minkowski
získal v roku 1885 doktorát, v roku 1892 profesúru a do roku 1894 pôsobil v Bonne.
V rokoch 1896 – 1902 prednášal v Zürichu (tu jeho prednášky navštívil aj Albert
Einstein) a od roku 1902 bol vedúcim katedry v Göttingene. V roku 1897 sa oženil
a mal dve dcéry. Zomrel náhle na roztrhnutie slepého čreva.
Z vedeckého diela
Devätnásťročný získal Veľkú cenu Akadémie vied v Paríži za
prácu o rozložení prirodzených čísiel na súčet štvorcov.
Neskôr sa stal zakladateľom geometrickej teórie čísiel
a vytvoril teóriu kvadratických foriem n premenných
s celočíselnými koeficientmi a odvodil celý rad významných
nerovností (vydal prácu Geometria čísiel; 1896). Zapojil sa aj
do riešenia problémov relativistickej fyziky. V štvorrozmernom Minkowského priestore našli kinematické efekty špeciálnej teórie relativity názornú geometrickú interpretáciu. Napísal
a vydal práce Princíp relativity (1907), Základné rovnice
elektromagnetických javov v pohybujúcich sa telesách (1908) a Priestor a čas (1908).

Zaujímavé skutočnosti
Albert Einstein (1879 – 1955) konštatoval: Vyjadriť prírodné
zákony logicky uspokojivou formou možno len tak, že ich
vyjadríme ako zákony štvorrozmerného priestoročasového
kontinua. To je podstata významného metodologického
úspechu, za ktorý teória relativity vďačí Minkowskému.
Ukázalo sa, že Lorentzove transformácie nadobúdajú geometrickú formu rotácie v štvorrozmernom priestoročase.
Minkowski napísal: Celý svet je rozdelený na svetočiary...
fyzikálne zákony by sa dali vyjadriť ako vzájomné vzťahy
medzi týmito svetočiarami.
Minkowski poznal Einsteina ako študenta. Asi je pravdou, že raz sa v debate
o teórii relativity Minkowski vyjadril aj takto: Pravdu povediac, od Einsteina som to
nečakal.
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