
Zadania kwalifikacyjne na warsztaty z ewolucji wczesnego Wszechświata

Poniżej parę zadań, na podstawie których zostaniecie przyjęci na warsztaty. Zadania nie
należą do najprostszych, w zasadzie dla licealisty znającego matematykę na poziomie mi-
nimum programowego nie do rozwiązania, ale umówmy się, że warsztaty są skierowane do
zdolnych licealistów. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest znajomość podstaw ra-
chunku różniczkowego i całkowego (liczenie pochodnych i prostych całek) oraz podstaw alge-
bry liniowej (wektory, macierze, te sprawy). Niestety bez pewnych narzędzi matematycznych
ciężko jest uprawiać fizykę. Ale bez obaw, nie oczekujemy, że wszyscy rozwiążecie w pełni
wszystkie zadania. Jeżeli umiecie któreś rozwiązać tylko częściowo - wyślijcie nam tę część
rozwiązania, jeżeli nie umiecie rozwiązać wszystkich - wyślijcie te, które zrobiliście. Zadania
mają różny stopień trudności, żebyśmy mogli ocenić Wasze umiejętności. Może się okaże, że
zadania wcale nie są dla Was takie trudne?

Uwaga: do zadań dołączyliśmy krótkie opisy danych zagadnień, które mogą
pomóc w nabraniu intuicji w problemach pojawiających się w zadaniach. Nie
wymagamy pełnego zrozumienia, mogą sie one przydać jako wskazówki i taki
jest ich cel. W tekście czasami są podane tytuły książek - są to podręczniki, w
których można znaleźć głębsze wytłumaczenie danych zagadnień. Są one podane
tylko po to, żebyście wiedzieli, gdzie zajrzeć, gdybyście chcieli pogłębić wiedzę.
Jeżeli obejdziecie się bez nich - nie ma problemu. Linki do stron internetowych
również mają wam pomóc, jeżeli będziecie tego potrzebować.

Na początku chcielibyśmy, żebyście napisali coś o sobie - o Waszych zainteresowaniach,
tych naukowych i tych „codziennych”, o Waszych osiągnięciach, konkursach, w których bra-
liście udział, warsztatach, w których uczestniczyliście, ile macie lat, w której jesteście klasie
i o jakim profilu. Ta cześć oczywiście nie będzie oceniana, chcemy po prostu wiedzieć z kim
będziemy się wgryzać w historię występków młodego Wszechświata, może to nam pomóc
dopasować odpowiedni poziom zajęć.

W opisie dynamiki wszechświata i w fizyce w ogóle często natrafia się na równania róż-
niczkowe, które oczywiście trzeba rozwiązać, dlatego pierwsze zadanie dotyczy takich właśnie
równań.

Zad. 1. Jednym z podstawowych równań wykorzystywanych do opisu dynamiki Wszech-
świata jest równanie Friedmanna pierwszego stopnia, które wyprowadzimy w trakcie zajęć:

(
ȧ
a

)2
= 8πG

3 ρ− k
a2 ,

gdzie a to tzw. czynnik skalujący zawierający w sobie całą dynamikę geometrii Wszech-
świata i jest on funkcją czasu a = a(t), G to newtonowska stała grawitacyjna, k to stała
opisująca krzywiznę przestrzeni, ρ to gęstość masy we wszechświecie. W równaniu użyta jest
konwencja Newtona do oznaczenia pochodnej po czasie przez kropkę ȧ ≡ da(t)

dt .
Przyjmując, że Wszechświat jest płaski (k = 0), a gęstość masy we Wszechświecie jest

proporcjonalna do odwrotności czwartej potęgi czynnika skalującego ρ = C
a4 , gdzie C jest

stałe (taka zależność odpowiada Wszechświatowi wypełnionemu promieniowaniem elektro-
magnetycznym), rozwiąż równanie Friedmanna znajdując zależność czynnika skalującego od
czasu. Macie tu do czynienia z równaniem różniczkowym, w którym można rozdzielić zmienne
(F. Leja „Rachunek różniczkowy i całkowy”, rozdział XIV, podrozdział 8), przy całkowaniu
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warto znać metodę podstawienia (F. Leja „Rachunek różniczkowy i całkowy”, rozdział VIII,
podrozdział 6).
http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/am/scb/index84.html

(i)W trakcie warsztatów będziemy korzystać z konwencji sumacyjnej Einsteina.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_sumacyjna_Einsteina
Iloczyn skalarny i wektorowy przyjmują w niej miła postać. Dla wektorów:
Ā = (A1, A2, A3) = A1e1 +A2e2 +A3e3 ≡ Aiei i B̄ = Biei mamy:

Ā · B̄ = δijA
iBj ,

(Ā× B̄)i = εijkA
jBk,

gdzie ε to symbol Leviego-Civity. Stosuję tu skrócony zapis wersorów ēi ≡ ei. Wersor to
jednostkowy wektor, np. ē1 = (1, 0, 0), który jest podstawowym elementem przestrzeni.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Symbol_Leviego-Civity
Wystarczy wiedzieć, jakie wartości przyjmuje εijk i znać tożsamość:

εijkεklm = δilδjm − δimδjl,

ε123 = ε312 = ε231 = 1, ε132 = ε213 = ε321 = −1,

gdzie δij to delta Kroneckera.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Symbol_Kroneckera

Zad. 2. Korzystając z konwencji sumacyjnej, udowodnić tożsamość:

(Ā× B̄)× C̄ = B̄(Ā · C̄)− Ā(B̄ · C̄).

(ii) Ważnym pojęciem używanym przy opisie geometrii Wszechświata jest pojęcie me-
tryki. Metryka to wielkość określająca odległość między dwoma punktami w przestrzeni. Na
przykład metryka w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej to:

dr2 = dx2 + dy2 + dz2,

co wynika z twierdzenia Pitagorasa, które jest słuszne tylko w płaskiej, czyli euklidesowej
przestrzeni. W płaskiej czterowymiarowej czasoprzestrzeni stosuje się metrykę Minkowskiego,
określającą odległość między dwoma zdarzeniami:

ds2 = −dt2 + dx2 + dy2 + dz2.

Jest ona też zwana niezmiennikiem Lorentza, lub niezmiennikiem relatywistycznym.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niezmiennik_relatywistyczny
Oznaczając (x0, x1, x2, x3) = (t, x, y, z) i używając konwencji sumacyjnej możemy to za-

pisać krócej:

ds2 = ηµνdx
µdxν ,

gdzie η jest macierzą metryki Minkowskiego:
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η =


−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 ,
natomiast ηµν jest elementem tej macieży, gdzie µ wskazuje na wiersz, ν na kolumnę ma-

cierzy.

Zad. 3. Dla metryki Minkowskiego wykonaj zamiane zmiennych do współrzednych sfe-
rycznych. Przyjmując (x0, x1, x2, x3) = (t, r, θ, φ) zapisz macierz metryki w tych współrzed-
nych.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dnych_sferycznych

Może Ci się przydać reguła łańcuchowa:

dxµ =
(
∂xµ

∂t

)
dt+

(
∂xµ

∂r

)
dr +

(
∂xµ

∂θ

)
dθ +

(
∂xµ

∂φ

)
dφ.

Zad. 4. Ważnym pojęciem w ogólnej teorii względności są symbole Christoffela. Dla me-
tryki g o macierzy diagonalnej (takiej, która ma same zera poza główną przekątną) wyrażają
się one wzorem:

Γαβγ = 1
2gαα

(
∂gαβ
∂xγ + ∂gαγ

∂xβ
− ∂gβγ

∂xα

)
.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Symbole_Christoffela

Wyznacz wszystkie symbole Christoffela dla metryki Minkowskiego we współrzędnych
sferycznych. Zanim poddasz się pod naporem ogromnej liczby symboli, przypatrz sie uważnie
macierzy metryki i wzorowi na Γαβγ i zastanów się, które z 43 symboli moga być niezerowe.
Może się też przydać obserwacja, że Γαβγ = Γαγβ.

(iii) Często w różnych zagadnieniach szukamy pochodnej jakiejś wielkości wektorowej. O
ile nie jest to zbyt skomplikowane we współrzędnych kartezjańskich, to dla współrzędnych
krzywoliniowych sprawa się nieco komplikuje. Weźmy wektor Ā = Axex + Ayey + Azez we
współrzędnych kartezjańskich. Jego pochodna cząstkowa np. po x wygląda następująco:

∂Ā
∂x = ∂Ax

∂x ex + ∂Ay
∂x ey + ∂Az

∂x ez ≡
∂Ai

∂x ei,

ponieważ wektory bazowe ei (wersory) są stałe, niezależnie od położenia, więc pochodna
wektora bazowego we współrzędnych kartezjańskich to 0. Jednak wektory bazowe współrzęd-
nych krzywoliniowych są różne w różnych pkt. przestrzeni. Dlatego przy liczeniu pochod-
nych wektorów zapisanych w bazie układu współrzędnych krzywoliniowych trzeba pamiętać
o zróżniczkowaniu samych wektorów bazowych. Jeżeli wektor Ā zapiszemy we współrzędnych
sferycznych to jego pochodna np. po r, to:

∂Ā
∂r = ∂Ai

∂r ei +Ai ∂ei∂r .

I ogólnie, pochodna wektora po dowolnej zmiennej xj to:

∂V̄
∂xj

= ∂V i

∂xj
ei + V i ∂ei

∂xj
.
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Ostatni człon tego równania można zapisać, jako:

∂ei
∂xj

= Γkijek,

ponieważ pochodna wektora bazowego też jest wektorem i można go rozłożyć w bazie
krzywoliniowej, w której tę pochodną liczyliśmy. Wówczas współczynniki takiego rozkładu
to symbole Christoffela, o których była mowa trochę wyżej. Po przemianowaniu niemych
indeksów (konwencja sumacyjna) można zapisać pochodną jako:

∂V̄
∂xj

=
(
∂V i

∂xj
+ V kΓikj

)
ei.

Jest ona wektorem, ale możemy wektor V̄ zróżniczkować też po innych zmiennych, two-
rząc wielkość tensorową (czyli po prostu możemy ją przedstawić w postaci macierzy) zwaną
pochodną kowariantną (B. F. Schutz „Wstęp do ogólnej teorii względności”, rozdział 5.3),
której składowe to:

V i
;j = ∂V i

∂xj
+ V kΓikj .

W bazie kartezjańskiej składowymi są po prostu pochodne cząstkowe - drugi człon się
zeruje.

Zad. 5. Policz pochodną kowariantną wektora V̄ we współrzędnych sferycznych, czyli
znajdź elementy V i

;j , mając dany rozkład V̄ we współrzędnych sferycznych:

V̄ = r2 er + 1
r sinφ eθ − cos θ eφ.

Żeby znaleźć pochodne wektorów bazowych układu sferycznego należy policzyć odpowied-
nie symbole Christoffela z definicji, dla metryki euklidesowej zapisanej we współrzędnych sfe-
rycznych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań dotyczących zadań, lub samych warsztatów i w
każdej innej sprawie nie wahajcie się do nas napisać:

Maciej Konieczka - konieczkamaciej@wp.pl

Tomek Raducha - tr306922@okwf.fuw.edu.pl

Powodzenia! :)

*Zadania 3 i 4 zostały zaporzyczone z zadań wstępnych do warsztatów na temat czarnych dziur
na WWW8, za uprzejmością Autora.
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