
Arbetsblad till seminarie #2

Inför seminarie #2 ska ni ha läst den text som är kopplad till länken GPS and Relativity som finns
på kurshemsidan. I denna text finns ytterligare länkar och ni ska ha läst följande:

GPS FAQ – Frågorna: ”What is GPS?” Och ”How is GPS used?”
GPS Receviers and Relativity – Styckena ”Theory” och ”Relevant Relativity”.

Vidare ska ni ha arbetat med de tre förberedelseuppgifterna.

Under seminariet blir ni indelade i grupper om 3-4 studenter där ni samarbetar med att lösa samtliga
uppgifter i detta arbetsblad. Även ytterligare uppgifter kan tillkomma. För varje uppgift får en grupp
redovisa sina resultat som sen diskuteras i helklass.

Förberedelseuppgifter

1. Beskriv hur GPS-tekniken kan lokalisera din position.

2. Vilka tre relativistiska effekter behöver man kompensera för?

3. Hur bra skulle du kunna lokalisera dig om endast en satellit var ovanför horisonten? Hur blir
det med två satelliter? Med tre satelliter? Varför behövs fyra satelliter?

Övriga uppgifter

För att GPS-tekniken ska fungera behövs kunskaper i den allmänna relativitetsteorin. Denna teori
beskriver  hur  rummet  och tiden  kröks  vid  massiva  kroppar.  Med tidskrökning menas  att  tiden
förflyter olika fort vid olika punkter i rummet.

Rumtidskrökningen utanför en sfäriskt symmetrisk kropp beskrivs av den så kallade Schwarzschild-
metriken
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som anger hur det invarianta rumtidsavståndet s beräknas. Här är dt och dr små kvantiteter
av ”koordinat-tid” och ”koordinat-radie”; de intervall som uppmäts vid oändligheten. Notera att den
sista termen är densamma som för en platt rumtid skriven i sfäriska koordinater.

Den fysikaliska radien, som uppmäts med en måttstock, fås genom att hålla t konstant och
integrera över ds . Den fysikaliska tiden, som uppmäts av en lokal klocka, fås genom att hålla r
konstant och integrera över ds .

4. Använd Schwarzschild-metriken till att beräkna följande: När tiden ΔT (r1) har passerat 
vid r1 vilken tid, ΔT (r2), har passerat vid r2?

Ledning: För ett tidsartat intervall är ds ²=−c ² d τ ² där τ är egentiden.



5. Låt tiden ΔT passera vid jordytan. Hur stor är tidsdilatationen för satelliterna på grund av

- Den speciella relativitetsteorin.
- Den allmänna relativitetsteorin.
- De båda relativitetsteorierna.

6. Säg att man vill ha en noggrannhet av storleksordningen 10 m. Hur lång tid skulle det ta att 
överskrida denna noggrannhet om man inte kompenserade för de relativistiska effekterna?

I mån av tid

7. a) Man beräknar jordens radie genom att mäta dess omkrets och dela med 2π . Är det jordens
fysikaliska radie eller dess koordinat-radie som erhålles?

    b) Hur stor skillnad är det på satelliternas fysikaliska höjd och deras koordinat-höjd?

    c)     Vad händer då r=2GM /c2 ?


