
Równanie dewiacji geodezyjnej.
Proste i inspirujące zastosowania.

do wykładu z kosmologii, Jerzy Matyjasek, Lublin, 17.04.2020.
Uzupełnienie wykładu. Wykorzystanie równania dewiacji geodezyjnej do wyzanczenia (wyznaczalnych) składowych
tensora krzywizny w pobliżu Ziemi. Oczywiście rachunek jest bardzo prosty i może być przeprowadzony ręcznie.
W razie niejasności proszę przeczytać odpowiednie akapity wykładu, albo po prostu zapytać. Pamiętajmy, że w ramach
przyjętych uproszczeń i przybliżeń mamy

(1)
D2ni

dτ2
≈ 1
c2
d2ni

dt2
.

Przypominam, że równanie dewiacji geodezyjnej ma postać

(2)
D2ni

dτ2
+Rijklu

jnkul = 0

Przypadek pierwszy: dwa ciała spadające z tej samej (niewielkiej) wysokości, h, w polu grawitacyjnym Ziemi. Upro-
szenia i założenia:

• przyjmujemy, że przyśpieszenie grawitacyje g jest stałe

• oba ciała w chwili początkowej dzieli niewielka odległość n, a ich linie spadku tworzą między sobą mały kąt ψ

• h� Rz

(% i1) U : [1, 0, 0, 0];

(U) [1, 0, 0, 0]

(% i2) n: [0,Rz *ψ,0,0];

(n) [0,Rzψ, 0, 0]

(% i3) drugaPochodnaAbsolutna : [0,-g *ψ/cˆ2,0,0];

(drugaPochodnaAbsolutna) [0,−gψ
c2
, 0, 0]

(% i4) rez(i) :=drugaPochodnaAbsolutna[i] + sum( sum( sum( Riem(i, j, k, l)*U[j]*n[k]*U[l] ,j,1,4 ) ,k, 1, 4), l, 1, 4) ;

(% o4) rez(i) := drugaPochodnaAbsolutnai +
4∑
l=1

4∑
k=1

4∑
j=1

Riem (i, j, k, l)Uj nk Ul

Oczywiście funkcja rez(i) jest zawsze równa zeru.

(% i5) rez(1);

(% o5) Riem (1, 1, 2, 1)Rzψ

(% i6) rez(2);

(% o6) Riem (2, 1, 2, 1)Rzψ − gψ

c2

(% i7) rez(3);

(% o7) Riem (3, 1, 2, 1)Rzψ
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(% i8) rez(4);

(% o8) Riem (4, 1, 2, 1)Rzψ

(% i9) solve(rez(2)=0,Riem(2,1,2,1));

(% o9) [Riem (2, 1, 2, 1) =
g

Rz c2
]

(% i10) ratsimp(subst(g=G*M/Rzˆ2,%));

(% o10) [Riem (2, 1, 2, 1) =
GM

Rz 3 c2
]

−→ ;

Na mocy symetrii mamy

(% i11) n: [0, 0,Rz*ψ, 0];

(n) [0, 0,Rzψ, 0]

(% i12) drugaPochodnaAbsolutna: [0, 0, -g*ψ/cˆ2, 0];

(drugaPochodnaAbsolutna) [0, 0,−gψ
c2
, 0]

(% i13) rez(1);

(% o13) Riem (1, 1, 3, 1)Rzψ

(% i14) rez(2);

(% o14) Riem (2, 1, 3, 1)Rzψ

(% i15) rez(3);

(% o15) Riem (3, 1, 3, 1)Rzψ − gψ

c2

(% i16) rez(4);

(% o16) Riem (4, 1, 3, 1)Rzψ

(% i17) solve(rez(3),Riem(3,1,3,1));

(% o17) [Riem (3, 1, 3, 1) =
g

Rz c2
]

(% i18) subst(g=G*M/Rzˆ2,%);

(% o18) [Riem (3, 1, 3, 1) =
GM

Rz 3 c2
]

Otrzymaliśmy zatem:

(3) R1010 = R
2
020 =

GM

R3zc
2 .
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Reszta wyznaczonych w tym rachunku składowych jest równa zeru. Pamiętajmy, że ponieważ listy numerujemy od 1
do 4, a indeksy tensorów przebiegają od 0 do 3, nasze składowe są przesunięte o 1 w lewo, w stosunku do tych, które
zostały wyliczone przez maximę.

Zajmijmy się teraz drugim przypadkiem, w którym dwa ciała spadają z różnej wysokości. Różnica wysokości, δz, jest
niewielka, a ciała zostają puszczone swobodnie w tej same chwili. Wiem, wiem, równoczesność...

Poczynimy kilka założeń

• Zmiana przyspieszenia grawitacyjnego, g(z), w zależności od wysokości jest ważna

• δz � z � Rz

(% i19) g(z):=G*M/(Rz+z)ˆ2;

(% o19) g(z) :=
GM

(Rz + z)2

(% i20) g(z);

(% o20)
GM

(z + Rz )2

(% i21) expand( taytorat( taylor(g(z), z, 0, 1)) );

(% o21)
GM

Rz 2
− 2GMz

Rz 3

(% i22) gg(z):=(G*M)/Rzˆ2 - (2*G*M*z)/Rzˆ3;

(% o22) gg(z) :=
GM

Rz 2
− 2GMz

Rz 3

(% i23) gg(z+δz);

(% o23)
GM

Rz 2
− 2GM (δz + z)

Rz 3

Ciało, które zostało puszczone z większej wysokości (w układzie współrzednych, którego początek leży na powierzchni
Ziemi, a oś z jest skierowana go góry) porusza się zgodnie z równaniem

(4) zw = z + δz −
1
2
g(z + δz)t2,

natomiast ciało drugie

(5) zm = z +−
1
2
g(z)t2,

(% i24) zw: expand(z + δz -1/2*gg(z+δz) *tˆ2);

(zw)
GM t2 δz
Rz 3

+ δz +
GM t2z

Rz 3
+ z − GM t2

2Rz 2

(% i25) zm: expand( z -1/2*gg(z)*tˆ2 );

(zm)
GM t2z

Rz 3
+ z − GM t2

2Rz 2

(% i26) n1: zw-zm;

(n1)
GM t2 δz
Rz 3

+ δz
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Ale przecież interwał czasowy jest niewielki, więc pierwszy wyraz jest dużo mniejszy od wyrazu drugiego. Zatem
wystarczy pozostawić tylko δz.

(% i27) n: [0, 0, 0, δz];

(n) [0, 0, 0, δz ]

(% i28) drugaPochodnaAbsolutna: [0,0,0, diff(n1,t,2)/cˆ2];

(drugaPochodnaAbsolutna) [0, 0, 0,
2GM δz
Rz 3 c2

]

(% i29) rez(1);

(% o29) Riem (1, 1, 4, 1) δz

(% i30) rez(2);

(% o30) Riem (2, 1, 4, 1) δz

(% i31) rez(3);

(% o31) Riem (3, 1, 4, 1) δz

(% i32) rez(4);

(% o32)
2GM δz
Rz 3 c2

+Riem (4, 1, 4, 1) δz

(% i33) solve(rez(4) =0, Riem(4,1,4,1));

(% o33) [Riem (4, 1, 4, 1) = − 2GM
Rz 3 c2

]

Zatem wyznaczone przez nas składowe tensora krzywizny Ri0j0 (biorąc pod uwagę oba przeanalizowane przypadki)
możemy zapisac w postaci macierzy

(% i34) matrix([G*M/Rzˆ3/cˆ2,0,0] , [0,G*M/Rzˆ3/cˆ2,0], [0,0,-2*G*M/Rzˆ3/cˆ2]);

(% o34)

 GM
Rz3 c2 0 0
0 GM

Rz3 c2 0
0 0 − 2GMRz3 c2


To bardzo interesujący wynik. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w spadajacej windzie. W tej samej chwili i z tej samej
wysokości (względem podłogi windy) puszczamy dwa kawałki kredy. Jeżeli szyb windy jest dostatecznie długi, zaobser-
wujemy ich zbliżanie się do siebie, co jest świadectwem tego, że tensor krzywizny jest rózny od zera! Podobnie wnioski
(dla innych składowych tensora krzywizny) możemy wysnuć z drugiego przypadku.
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