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Samenvatting
Om de positie van een ontvanger op aarde te bepalen met GPS, wordt
gebruikgemaakt van klassieke mechanica en correcties volgend uit de relativiteitstheorieën van Albert Einstein. De correctie op grond van het
equivalentieprincipe en de correctie door tijddilatie worden nagerekend in
dit verslag. Uit de plaatsbepaling met klassieke mechanica volgt dat de
eigentijd van de ontvanger niet van belang is voor de berekening van de
positie. Omdat de eigentijd van de ontvanger niet van belang is, zijn de
relativistische correcties alleen belangrijk voor de snelheids- en hoogteverschillen van de satellieten onderling.

Tabel 1: Een aantal natuurconstantes die vaak voorkomen in dit verslag.
F ysische constante W aarde
Eenheid
c
2.998 × 108
m/s
G
6.673 × 10−11 N · m2 /kg 2
M
5.974 × 1024
kg
R0
6.371 × 106
m
Rs
2.660 × 107
m
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1 Inleiding
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3

Inleiding

Het Global Positioning System is uit het hedendaagse leven niet meer weg te
denken. Dit systeem, dat ooit ontwikkeld is voor het Amerikaanse leger, is tegenwoordig openbaar voor iedereen en wordt dagelijks gebruikt voor het bepalen
van posities en het ijken van tijden. Van GPS wordt het meest gebruik gemaakt
bij het maken van routes in navigatiesystemen. Het systeem bestaat uit een
groot netwerk van satellieten, die elk de tijd bijhouden. Doordat deze satellieten
een zeer grote hoogte en snelheid hebben krijgen de klokken in de satellieten te
maken met relativistische effecten [3]. Om de klokken toch gelijk te laten lopen
met een klok op aarde worden er correcties toegepast die al een eeuw geleden
door Albert Einstein op papier waren gezet. Toch zijn er vergelijkingen te vinden waaruit blijkt dat deze correcties niet noodzakelijk zijn voor het bepalen
van een juiste positie. In ons onderzoek kijken we naar de werking van GPS,
rekenen we de relativistische effecten door en willen uiteindelijk weten of die
correcties nou daadwerkelijk nodig zijn. Onze hoofdvraag luidt daarom:
Is de correctie op GPS op grond van het equivalentieprincipe van Einstein echt
zo belangrijk als vaak wordt gedacht?

2 Equivalentie
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Equivalentie

Het equivalentieprincipe is een van de fundamenten van de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein. Deze bijna honderd jaar oude theorie heeft, netzoals de Speciale Relativiteitstheorie, grote invloed gehad op ons begrip van
ruimte en tijd. Terwijl de Algemene Relativiteitstheorie redelijk wat wiskundig
inzicht vergt, is het equivalentieprincipe vrij makkelijk te begrijpen met slechts
kennis van de klassieke mechanica.
Einstein postuleerde dat de kracht die objecten ondervinden doordat deze zich in
een eenparig versnellend coördinatensysteem (in een gravitatieloos veld) bevinden, gelijk is aan de kracht die objecten ondervinden in een stilstaand systeem
dat zich bevindt in een gravitatieveld [1]. Dit is makkelijk te illustreren met een
voorbeeld van een raket die zich in een gravitatieloos veld bevindt [5].

Figuur 1: Een raket stijgt terwijl de twee ballen voor de toeschouwer van buitenaf op dezelfde plaats blijven.

We kijken naar iemand op aarde die twee bollen vast heeft. Één van lood en
één van hout. Wanneer deze bollen vanaf gelijke hoogte h worden los gelaten
komen ze tegelijkertijd aan op de grond. Namelijk na
s
2h
t=
.
(1)
g
Nu zetten we deze persoon met dezelfde bollen in een ruimteschip ver van aarde,
zodat hij zich niet in een gravitatieveld bevindt. Als de bollen losgelaten worden
op het moment dat de raket zijn motoren aan zet en begint te versnellen met
een versnelling a = g, zullen de bollen op dezelfde plek blijven staan gezien
vanuit het oorspronkelijke innertiaalsysteem, zie figuur 1. Maar vanuit de raket
gezien lijken de bollen naar beneden te vallen. Het lijkt dus wel alsof door het
versnellen van de raket er een kracht wordt uitgeoefend op de bollen [5].

2.1

Kromme lichtstraal
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De tijd die de bodem er over doet om de bollen te bereiken is gelijk aan t =
q
2h
a en omdat a = g is dit precies het zelfde als vergelijking (1). De kracht
die de bollen zouden ondervinden als ze op de bodem liggen is F = mg, dus
de schijnkracht in de versnellende raket is equivalent aan de zwaartekracht op
aarde. In de volgende secties worden de gevolgen van dit equivalentieprincipe
beschreven.

2.1

Kromme lichtstraal

Uit het equivalentieprincipe van Einstein volgt dat in een lift in een homogeen
zwaartekrachtsveld dezelfde natuurwetten gelden als in een lift die eenparig
versneld omhoog beweegt. De tijd die een lichtstraal erover doet om van de
linker naar de rechterkant van de lift in figuur 2a te komen [7], wordt gegeven
door:
b
(2)
t= .
c
Hierin is c de lichtsnelheid en b de breedte van de lift. Nu is gegeven dat
de lift zich bevindt in een zwaartekrachtsveld, ofwel dat hij omhoog beweegt
met versnelling g. In de lege ruimte gaat licht rechtdoor, dus terwijl de lift
omhoog beweegt, gaat het licht voor zijn gevoel rechtdoor [5], zie figuur 2b.
De waarnemer die met de lift mee omhoog beweegt, ziet het licht daardoor
juist gebogen. De afstand [7] die de waarnemer ziet tussen de hoogte van de
uitgezonden straal en de aangekomen straal (figuur 2c) wordt gegeven door:
∆h =

1 b 2
g( ) .
2 c

(3)

Figuur 2: a) Hoogte en breedte van de eeparig versnelde lift. b) Licht gaat
rechtdoor. c) Licht kromt.

2.2

Gravitationele roodverschuiving

Om gravitationele roodverschuiving uit te leggen, maken we weer gebruik van
het principe van de lift zoals in Sectie 2.1. Een stilstaande lift in een gravitatieveld is equivalent met een omhoog versnellende lift, in een gravitatieloos
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veld. We kijken nu naar een lift die eenparig omhoog versnelt met een versnelling a = g, zoals in figuur 2a. Op de bodem van de lift staat klok 1 en op
hoogte h in de lift staat klok 2. Vanaf klok 1 wordt nu met een frequentie van 1
Hz een lichtsignaal uitgezonden naar boven [7]. De tijd die het licht erover doet
om bij klok 2 aan te komen is gedefineerd door:
t=

h
.
c

(4)

De snelheid van de lift wordt gegeven door v = gt. Dit combineren met (4)
geeft:
gh
.
(5)
v=
c
De snelheid is dus een functie van de hoogte; de klokken op verschillende hoogtes
in de lift verschillen van snelheid ten opzichte van elkaar. Daardoor onstaat er
een Dopplereffect. De klokken gaan verschillend lopen. De Dopplerverschuiving
v
wordt gegeven door ∆f
f = c , met f de frequentie van de klok op hoogte h en ∆f
het frequentieverschil tussen de twee klokken [7]. Voor de Dopplerverschuiving
in een gravitatieveld volgt hieruit:
gh
∆f
= 2.
f
c

(6)

Het tijdsverschil tussen klok 1 (T1 ) en klok 2 (T2 ) is:
kT1 − T2 k
gh
= 2.
T2
c

(7)

Klok 2 loopt door de versnelling omhoog sneller dan klok 1. Het verschijnsel dat
klokken op grotere hoogte in een zwaartekrachtveld sneller gaan lopen noemen
we gravitationele roodverschuiving.

3 Plaatsbepaling GPS
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Plaatsbepaling GPS

Bij het Global Positioning System kan de plaats van een ontvanger op aarde
bepaald worden met behulp van een aantal satellieten die om de aarde heen
draaien. Voor elke ontvanger zijn er altijd minimaal vier satellieten aan de
hemel om zijn positie te bepalen [2]. Om te zien hoe deze positiebepaling werkt,
bekijken we eerst de situatie in het platte vlak om vervolgens over te schakelen
naar de driedimensionale situatie.

3.1

Snijdende cirkels

In figuur 3 is de situatie in het platte vlak geschetst. Er wordt een willekeurige
oorsprong gekozen ergens in het vlak. We willen graag de positie van de ontvanger ten opzichte van deze oorsprong bepalen. Deze positie wordt aangeduid
met de vector r.
In de figuur zijn ook twee satellieten getekend. Hun posities ten opzichte van
de oorsprong worden gegeven door de vectoren r1 en r2 . De grootte en richting
van deze twee vectoren zijn bekend.
Om nu de positie van de ontvanger, oftewel r te kunnen bepalen, gebruiken we
de afstand tussen de satelliet en de ontvanger. Hiervan kunnen we de grootte,
kr − r1 k, bepalen, zie figuur 3. Het bepalen van de afstand tussen ontvanger
en satelliet gaat als volgt: de satelliet zendt een signaal naar de ontvanger.
In dit signaal is informatie opgenomen over het tijdstip waarop de satelliet
het signaal verzendt en over de positie van de satelliet. Het signaal doet er
enige tijd over om bij de ontvanger aan te komen. De ontvanger vergelijkt het
tijdstip waarop de satelliet het signaal verstuurde met het tijdstip waarop het
signaal bij hem aankwam. Het signaal reisde tussen satelliet en ontvanger met
de lichtsnelheid, c. Door het tijdsverschil tussen verzenden en ontvangen van het
signaal te vermenigvuldigen met de lichtsnelheid, kan de afstand tussen satelliet
en ontvanger bepaald worden [3]. Oftewel:
kr − r1 k = c(t − t1 ),

(8)

waarin t het tijdstip voorstelt waarop de ontvanger het signaal ontving, en t1
het tijdstip waarop de satelliet het signaal verstuurde.
Deze vergelijking (8) leidt niet tot de precieze bepaling van de positie van de ontvanger, maar alleen tot de grootte van de afstand tussen satelliet en ontvanger.
De ontvanger zou zich dus op de cirkel om de satelliet heen kunnen bevinden,
waarvan de straal gelijk is aan c(t − t1 ). Dit is weergegeven in figuur 3.
Om de exacte positie van de ontvanger te bepalen is nog een satelliet nodig die
een signaal uitzendt naar de ontvanger. Het uitzenden van dit signaal leidt tot
de volgende vergelijking:
kr − r2 k = c(t − t2 ).
(9)
Deze vergelijking is equivalent aan vergelijking (8), alleen is de positie van satelliet 1 vervangen voor die van satellliet 2 (r2 ), evenals de tijd (t2 ). Uit vergelijking
(9) volgt weer dat de ontvanger zich op een cirkel om satelliet 2 kan bevinden
met straal c(t − t2 ). De twee cirkels om de satellieten heen snijden elkaar in de
positie van de ontvanger, zie figuur 3, en nog in een ander punt.
Uiteindelijk zijn er in het platte vlak drie satellieten die de positie van de ontvanger bepalen, de derde satelliet geeft uitsluitsel over in welk van de twee snijpunten de ontvanger zich werkelijk bevindt. In het driedimensionale geval zijn

3.2
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dit er vier, omdat bollen snijden tot cirkels, zie sectie 3.3. Alle vergelijkingen
voor de afstanden tussen de satellieten en de ontvanger [3] worden dan:
kr − r1 k = c(t − t1 ),
kr − r2 k = c(t − t2 ),
kr − r3 k = c(t − t3 ).

(10)

Figuur 3: De ontvanger en de twee satellieten t.o.v. een oorsprong.

3.2

Snijdende hyperbolen

De satellieten zijn uitgerust met zeer precieze klokken. Zij kunnen het tijdstip
waarop ze een signaal uitzenden dus zeer nauwkeurig aangeven. De ontvanger
heeft niet zo’n goede klok tot zijn beschikking als in de satellieten, dat zou veel te
duur zijn. De ontvanger kan het tijdstip van het ontvangen van het signaal dus
niet nauwkeurig genoeg bepalen, waardoor de positiebepaling verstoord wordt.
Om dit te ondervangen, willen we graag dat de tijd van de ontvanger niet meer
belangrijk is voor de positiebepaling [8].
We kunnen hiervoor zorgen door de tijd van de ontvanger, t, uit het stelsel van
vergelijkingen (8), (9) en (10) te elimineren. Door (8), (9) en (10) van elkaar af
te trekken verkrijgen we de volgende vergelijkingen [4]:
kr − r1 k − kr − r2 k = c(t2 − t1 )

(11)

kr − r2 k − kr − r3 k = c(t3 − t2 )

(12)

kr − r3 k − kr − r1 k = c(t1 − t3 )

(13)

Deze vergelijkingen geven aan dat telkens het verschil van twee afstanden constant is. Hieruit volgt dat elk van deze drie vergelijkingen grafisch kan worden
weergegeven door een hyperbool, waarin de hyperbool gegeven wordt door r [4].
Voor de drie hyperbolen volgend uit (11), (12) en (13) zijn de brandpunten r1
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en r2 , r2 en r3 en r3 en r1 , respectievelijk. Voor de satellieten 1 en 2 is de
hyperbooltak en zijn brandpunten weergegeven in figuur 4.

Figuur 4: Twee satellieten in de brandpunten van de hyperbool waarop de
ontvanger zich bevindt.

Omdat bij elk van de drie combinaties van twee satellieten een hyperbooltak
getekend kan worden, snijden de drie hyperbooltakken elkaar op de plaats van
de ontvanger. Dit is te zien in figuur 5. De plaats van de ontvanger is nu bepaald
zonder de tijd van de ontvanger te weten.
De tijd van de ontvanger kan na het bepalen van de plaats van de ontvanger
ook zeer nauwkeurig bepaald worden [8]. Door de gevonden positie in te voeren
in vergelijking (8), (9) of (10) kan t bepaald worden:
kr − r1 k
− t1 = t.
c

(14)

Zonder een dure atoomklok bij de ontvanger is nu toch zijn precieze positie en
tijd op aarde bepaald.

Figuur 5: De hyperbolen met de satellieten in de brandpunten snijden elkaar in
de positie van de ontvanger.

3.3
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Drie dimensies

In de twee secties hiervoor hebben we besproken hoe GPS zou werken in het
geval dat de aarde en zijn omgeving tweedimensionaal was. Dit is natuurlijk
niet zo. Bij een driedimensionale situatie beschrijven de vergelijkingen (8), (9)
en (10) in plaats van cirkels, bollen zoals te zien in figuur 6.

Figuur 6: De bollen om de satellieten snijden elkaar in de positie van de ontvanger.

Wederom is de tijd van de ontvanger niet nauwkeurig genoeg en gaan we over
naar een beschrijving met hyperboloı̈den, volgens vergelijkingen (11), (12) en
(13). Een afbeelding in 3D is hiervan gegeven in figuur 7.

Figuur 7: De hyperboloı̈den bij de satellieten snijden elkaar in de positie van de
ontvanger.
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Tijddilatatie en gravitationele roodverschuiving op aarde
Nogmaals gravitationele roodverschuiving

In sectie 2.2 hebben we gezien dat uit het equivalentieprincipe volgt dat klokken
op grote hoogte in een zwaartekrachtsveld sneller gaan lopen dan klokken lager
in dit zelfde veld. Het voorbeeld van de lift gaan we nu toepassen op een persoon
op aarde met hoogte boven het middelpunt van de aarde R0 en met tijd T0 , en
een satelliet op hoogte van het middelpunt van de aarde Rs met tijd Ts [8]. Het
tijdsverschil is dan:
gkRs − R0 k
kT0 − Ts k
.
(15)
=
Ts
c2
Omdat het gravitatieveld van de aarde niet homogeen is, maar afneemt met
de afstand ten opzichte van het middelpunt van de aarde, is g geen constante
meer maar een functie van r. Om te kijken hoe g afhangt van r, beschouwen de
gravitatiekracht van de aarde F (r) = G mM
r . Hierin is G de gravitatieconstante
en M de massa van de aarde. De gravitatiekracht is gelijk aan de zwaartekracht
Fz = gm. Omdat kRs − R0 k evenredig met h is, geldt voor g als functie van r:
g(r) = G

M
.
r2

(16)

Nu integreren we g van R0 tot Rs
Z

Rs

gkRs − R0 k =

G
R0

M s
1
M
1
dr = [G ]R
= GM [−
+
].
r2
r R0
Rs
R0

(17)

Met deze uitdrukking kunnen we g in vergelijking (15) vervangen. g invullen in
(15) geeft
kT0 − Ts k
M R0 − Rs
=G 2[
].
(18)
Ts
c
R0 Rs
Hiermee hebben we dus een uitdrukking gevonden voor het tijdsverschil van
twee klokken op verschillende afstanden van het middelpunt van de aarde [8].

4.2

Tijddilatie

Omdat de satellieten niet alleen een hoogte hebben ten opzicht van het middelpunt van de aarde, maar ook met een snelheid om de aarde heen draaien,
houden we tevens rekening met speciaal relativistische effecten. We gaan kijken
hoe groot de tijddilatatie is voor de satellieten die om de aarde draaien. Om te
zien wat de snelheid van de satelliet is als functie van de hoogte, stellen we de
centripetale kracht gelijk aan de gravitatiekracht van de aarde:
mM
mv 2
=G 2 .
r
r
Hieruit kan men de snelheid als volgt isoleren:
r
M
v= G .
r

(19)

(20)
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Bij tijddilatatie geldt de formule:
Ts =

T0
,
γ

(21)

waarbij Ts de tijd in de satelliet is, en T0 de tijd op aarde. γ wordt gegeven
door:
1
,
(22)
γ=p
1 − β2
met β gegeven als β = vc . Als we nu hier de snelheid van (20) invullen, is γ:
s
1
γ=
.
(23)
M
1 − G rc
2
Nu kan de totale formule voor de tijddilatatie van een satelliet die om de aarde
draait worden afgeleid. Deze luidt:
r
M
(24)
Ts = T0 1 − G 2 .
rc
Om deze vergelijking te versimpelen zodat we er makkelijker mee kunnen rekenen, gaan wij hem benaderen met een Taylor ontwikkeling rond om 0 [6]. Dit
geeft de volgende vergelijking waar we verder mee kunnen rekenen:
Ts = T0 [1 − G

M
]
2rc2

(25)

Het tijdsverschil van een klok die in de satelliet om de aarde draait en een klok
op aarde wordt dan gegeven door:
kT0 − Ts k
1
M
= G
.
Ts
2 R s c2

(26)

De klokken die in de satelliet om de aarde draaien lopen langzamer dan de klok
van een waarnemer op de aarde [6].

4.3

Tijddilatie en gravitationele roodverschuiving

Door de formules voor het tijdsverschil tussen satelliet en aarde door toedoen
van de gravitationele roodverschuiving (18) en van de tijddilatatie (26) met
elkaar te combineren, krijg je de volgende formule voor de correctie van het
gehele relativistische effect [6]:
kT0 − Ts k
M 1 R0 − Rs
=G
[ +
]
Ts
Rs c2 2
R0

(27)

De tijddilatatie van de Speciale Relativiteitstheorie zorgt voor een vertraging
van de klokken in de satellieten, terwijl het equivalentie principe voor versnelling
van klokken zorgt. Doordat de snelheid van de satellieten afhankelijk is van
de hoogte, kunnen we kijken op welke hoogte de relativistische effecten elkaar
precies opheffen [6], door vergelijking (27) aan nul gelijk te stellen en op te
lossen.
M
M R0 − Rs
1
=G 2[
]
(28)
− G
2
2 Rs c
c
R0 Rs

4.3
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1
R0 − Rs
=
(29)
2
R0
3
Rs = R0
(30)
2
Aangezien de straal van de aarde 6371 km bedraagt, volgt hieruit dat op een
hoogte van 9556km vanaf het middelpunt van de aarde, de twee relativistische
effecten elkaar precies opheffen. De GPS satellieten zitten echter op een hoogte
van 26600km, dit is dus Rs . De effecten heffen elkaar dus niet op [6]. Het
invullen van Rs in (26) en (18) geeft een tijddilatatie van 8, 272 · 10−11 s en een
gravitationele roodverschuiving van 5, 067 · 10−10 s, als Ts op 1 s wordt gesteld.
De tijddilatatie werkt vertragend, en de gravitationele roodverschuiving werkt
versnellend.
−

5 Hoogteverschil satelliet in zijn baan
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Hoogteverschil satelliet in zijn baan
Hyperboolvergelijkingen en correcties

Bij alle correcties in sectie 4 wordt uitgegaan van een tijdsverschil tussen de tijd
in de satelliet en de tijd van de ontvanger op het aardoppervlak. Toen we echter
in sectie 3.2 de hyperboolvergelijkingen opstelden, elimineerden we de tijd van
de ontvanger. Door de plaatbepaling met de hyperboolvergelijkingen, is er geen
tijd van de ontvanger meer, en dus zijn de correcties niet meer van belang [8].
In de hyperboolvergelijking wordt echter nog steeds uitgegaan van een tijdsverschil tussen de satellieten onderling. Mits de satellieten op dezelfde hoogte staan
hoeft er geen correctie op de klokken toegepast te worden, als gevolg van het
equivalentieprincipe, omdat de satellieten dan allemaal de zelfde fout hebben.
Deze fouten worden in vergelijking (11) tegen elkaar weg gesommeerd. Echter
wanneer de satellieten op verschillende hoogtes staan, krijgen ze verschillende
fouten in de tijd als gevolg van de relativiteitstheorie [6].
De satellieten bewegen natuurlijk ook nog ten opzichte van elkaar. Daardoor is
er nog steeds sprake van een speciaal relativistisch effect. Dit hebben wij niet
verder doorgerekend.

5.2

Gevolgen van hoogtefluctuaties van de satellieten in
hun banen

Omdat de satellieten waarschijnlijk niet allemaal op dezelfde hoogte staan,
moeten we het effect van de baanhoogte als gevolg van het equivalentieprincipe
op de positiebepaling bekijken. Gegeven is dat de onnauwkeurigheid van een
satelliet voor de gewone gebruiker ongeveer één meter is [2]. Wij stellen hierbij
dat de onnauwkeurigheid van de satelliet als gevolg van hoogteverschillen in
de baan significant is, als deze meer dan één meter naast de werkelijke positie
zit in een dag tijd. Gebruik makende van de formule v = s/t met v = c, de
lichtsnelheid, en s = 1 m, komen we op een tijd van
t=

1
= 3, 33 · 10−9 s.
3 · 108

(31)

Als deze tijd gedeeld wordt door het aantal secondes in een dag krijg je:
α≡

kT0 − Ts1 k kT0 − Ts2 k
−
= 3, 858 · 10−13
Ts1
Ts2

(32)

M 1
1
R0 − Rs1
R0 − Rs2
[
−
+
−
]
c2 2Rs1
2Rs2
R0 Rs1
R0 Rs2

(33)

Uit (27) volgt dan:
α=G

Dit leidt uiteindelijk tot de volgende vergelijking:
α=G

3M Rs2 − Rs1
[
]
2c2 Rs1 Rs2

(34)

Het hoogteverschil wordt dan gegeven door:
kRs2 − Rs1 k =

2
2αc2 Rs1 Rs2
2αc2 Rs1
≈
3GM
3GM

(35)
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2 · (3 · 108 )2 · (26, 6 · 106 )2
= 4, 1 · 103
3 · 6, 6754 · 10−11 · 5, 9742 · 1024

(36)

kRs2 − Rs1 k =

Voor een nauwkeurigheid op één meter mogen de satellieten 4 km hoogteverschil
hebben. Op 26600 km is dit slechts 0,02 %. Een hoogteverschil van de satellieten
lijkt echter noodzakelijk, zodat deze niet tegen elkaar kunnen botsen. Hierdoor
lijkt de plaatsbepaling zonder eigentijd van de ontvanger tòch erg gevoelig voor
algemeen relativistische effecten te zijn.

6 Verschil in baanafstand door tijdseffecten

6
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Verschil in baanafstand door tijdseffecten

Invullen van de hoogte van een satelliet (26600km) levert volgens (20) een snelheid van v = 3, 87 km/s. De omlooptijd van een satelliet Ts wordt gegeven
door:
2 · π · 2, 66 · 107
2πRs
= 40840s
(37)
=
Ts =
v
3, 87 · 103
Vanwege de relativistische effecten heeft de satelliet vanuit hem zelf gezien een
andere omlooptijd dan de omlooptijd waargenomen op aarde. Het tijdsverschil
tussen de periode die de satelliet denkt te hebben en de periode die de satelliet
heeft gezien vanuit de aarde, wordt gegeven door (27). Uit deze formule volgt
met de waardes voor R0 op 6371 km en Rs op 26600 km een tijdsverschil kT0 −
Ts k = 1, 819 10−5 s. Door ∆T met de snelheid te vermenigvuldigen (zie (37))
verkrijg je het verschil in baanlengte. Dus
∆2πRs = 7, 04cm.

(38)

Na een jaar zit de satelliet 56 meter naast zijn werkelijke positie. Als via synchronisatie vanaf de aarde de satelliet zijn werkelijke positie toegestuurd zou
krijgen, kan de klok van de satelliet ook zijn eigen tijd weer synchroniseren zonder de relativistische correcties toe te pasen, maar slechts door de afstand terug
te rekenen tot een tijd.

7 Conclusie
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Conclusie

De relativistische effecten die werken op de klokken in de GPS satellieten zijn
relatief zeer groot. Wanneer satellieten in een baan zitten op een hoogte van
anderhalf keer de aardstraal is het Speciaal Relativistische effect, dat vertragend
werkt, precies even groot als het Algemeen Relativistisch effect, dat versnellend
werkt. Op een hoogte van 26600 km, waar de GPS satellieten zich bevinden,
krijgt de gravitationele roodverschuiving de overhand. Het tijdsverschil is dan
4, 45 · 10−10 seconde, wat over een dag leidt tot een foute positie van 11, 53
km met de methode van de snijdende bollen. Wanneer we de eigentijd van de
ontvanger elimineren door de afstandsvergelijkingen van elkaar af te trekken,
krijgen we snijdende hyperboloı̈den(11). Deze zijn niet meer afhankelijk van
het tijdsverschil tussen de satelliet en ontvanger, waardoor deze methode niet
gevoelig is voor de relativistische effecten en correcties niet nodig zijn.
We kunnen in (11) wel zien dat de hyperboolvergelijkingen afhangen van het
verschil in tijden tussen twee satellieten. Dit betekent dat de tijdsverschillen
alleen tegen elkaar wegvallen als ze bij elke satelliet niet relativistisch beı̈nvloed
zijn, dus dat de satellieten allemaal op dezelfde hoogte moeten staan. Als we een
fout van maximaal één meter op een dag mogen hebben, mogen de satellieten
slechts vier kilometer verschil in hoogte hebben. Op 26600 km is dit 0, 02%.
Het weglaten van de correcties vraagt dus om een zeer ideale situatie.
De methode van hyperbolen werkt overigens ook alleen als de positie van de
satelliet precies bekend is. Als de satelliet aanvankelijk zijn eigen positie weet
en in welke baan hij zit, is de positie op een willekeurig tijdstip makkelijk te
berekenen doordat de omlooptijd bekend is. Maar ook hier spelen de relativistische effecten een rol, waardoor er per omloop een discrepantie van 7 cm ontstaat.
Na een jaar zou de satelliet met zijn positieberekening 56 meter naast de werkelijke positie zitten. Synchronisaties vanaf de aarde zijn hierdoor noodzakelijk.
Deze sychronisaties vinden ook plaats. Uit de synchronisaties zou ook de correctie op de klokken gehaald kunnen worden, zonder de relativistische effecten
door te rekenen, door het plaatsverschil na één omloop uit te drukken in het
tijdsverschil.
Deze ondervindingen leiden tot onze conclusie dat in ideale omstandigheden de
relativistische correcties op de klokken in de satellieten niet van noodzakelijk
zijn, maar dat ze in de werkelijkheid meer precisie en zekerheid geven in je
positie. Het weglaten van de correcties zal uiteindelijk leiden tot een fout in de
positie, maar deze zal zeker geen ruime 11 km zijn zoals in eerste instantie werd
gedacht.
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