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8 Relativistische sterren

8.1 Schwarzschild metriek

Om de kracht van ART te waarderen, gaan we in dit hoofdstuk kijken naar de meest eenvoudige
metriek naast de Minkowski metriek. Dat is de metriek voor een sferisch symmetrisch en asymp-
totisch vlakke vacuüm oplossing, ook wel de Schwarzschild metriek genoemd. Er geldt

ds2 = −
(

1− 2M

r

)
dt2 +

1

1− 2M
r

dr2 + r2
(
dθ2 + sin2 θdφ2

)
. (483)

De conditie dat de metriek sferisch symmetrisch is, is behalve voor wiskundig gemak ook fysisch
wezenlijk van belang. De meeste bronnen voor gravitatie zijn bij benadering namelijk een bol (of
een punt), die vanwege deze symmetrie ook een sferisch symmetrische metriek met zich dragen.
Verder, wanneer we naar een geïsoleerd systeem kijken, is het fysisch intuïtief om te eisen dat
in de limiet van r →∞ de metriek die van een vlakke Minkowski ruimtetijd is, omdat het e�ect
van de bron steeds minder meetbaar is.

Het is belangrijk om in te zien dat de Schwarzschild metriek een enorme simpli�catie introduceert:
tien onbekende metrische functies van vier variabelen zijn gereduceerd tot twee onbekende func-
ties van een variabele, en tien niet-lineaire di�erentiaalvergelijkingen worden gereduceerd tot
twee niet-lineaire gewone di�erentiaalvergelijkingen. De Schwarzschild metriek zal een ideale
opstap zijn naar de discussie van astrofysische objecten zoals neutronensterren en zwarte gaten.

8.2 Theorema van Birkho�

De Schwarzschild metriek beschrijft de externe metriek voor alle sferisch symmetrische en asymp-
totisch vlakke systemen, zelfs systemen die pulseren, exploderen of ineenstorten. Om dit te
bewijzen bekijken we eerst naar de meest algemene vorm voor het symmetrische lijnelement,

ds2 = −A(r, t)dt2 + 2B(r, t)drdt+ C(r, t)dr2 + r2
(
dθ2 + sin2 θdφ2

)
. (484)

De termen giθ en giφ zijn nul vanwege sferische symmetrie. Als deze termen niet nul zouden zijn,
dan is het interval ds2 niet behouden onder de rotaties θ → θ′ en/of φ → φ′, hetgeen vereist is
voor een sferisch symmetrisch systeem. Verder is het fysisch intuïtief om de metriek asymptotisch
over te laten gaan in de Minkowski metriek.

We hebben de mogelijkheid om grt nul te stellen door een coördinatentranformatie uit te voeren
van de vorm

t→ t+ f(r, t). (485)

We schrijven t = t′ + f(r, t′) en substitueren dit in de metriek. De drdt′-kruisterm luidt

2drdt

[
A
∂f

∂r
+B

(
1 +

∂f

∂t

)]
. (486)

Een geschikte keuze voor f zorgt ervoor dat deze term nul wordt. We kunnen dan ook grt = 0
stellen in onze algemene metriek. Na herlabelen van t en t′, kan deze op zijn beurt weer geschreven
worden als

ds2 = −e2Φ(r,t)dt2 + e2Λ(r,t)dr2 + r2
(
dθ2 + sin2 θdφ2

)
. (487)
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Gebruikmakend van de metriek is het triviaal (huiswerkopgave) om de componenten van de
Einsteinvergelijkingen te verkrijgen voor een systeem in vacuüm. We vinden

Gtt =
1− e−2Λ

r−2
+

2Λ,r
r
e−2Λ = 0 (i),

Grt =
2Λ,t
r
e−(Λ+Φ) = 0 (ii),

Grr =
2Φ,r

r
e−2Λ +

e−2Λ − 1

r2
= 0 (iii),

Gφφ =

(
Φrr + Φ2

,r − Φ,rΛ,r +
Φ,r

r
− Λ,r

r

)
e−2Λ =

(
Λ,tt + Λ2

,t − Λ,tΦ,t

)
e−2Φ = 0 (iv),

Gθθ = sin2 θGφφ = 0 (v).

(488)

8.2.1 Schwarzschild metriek is statisch

Om te bewijzen dat de metriek daadwerkelijk statisch is, kijken we naar

(ii)→ Λ,t = 0→ Λ(r, t) = Λ(r),

(i) + (iii)→ Λ,r + Φ,r = 0→ Φ(r, t) = −Λ(r) + f(t).

(489)

Door tijd te herde�niëren met dt̃ = ef(t)dt verkrijgen we de volgende, statische metriek

ds2 = −e−2Λ(r)dt2 + e2Λ(r)dr2 + r2
(
dθ2 + sin2 θdφ2

)
. (490)

8.2.2 Vacuüm oplossing van de Schwarzschild metriek

De volgende stap is om de O.D.E van (i) op te lossen

−1 + e2Λ + 2rΛ,r = 0. (491)

Gebruikmakend van de substitutie e−2Λ = 1 +D(r), vinden we

D,r

D
= −1

r
. (492)

Dit heeft als oplossing (waarbij M een willekeurige integratieconstante is)

D(r) = −2M

r
→ Λ =

1

2
ln

∣∣∣∣1− 2M

r

∣∣∣∣. (493)

Tot slot kan men zien dat deze oplossing ook voldoet aan de conditie dat de metriek asymptotisch
vlak moet zijn. Namelijk

lim
r→∞

Λ(r) = 0→ lim
r→∞

ds2 = −dt2 + dr2 + r2
(
dθ2 + sin2 θdφ2

)
. (494)

Dit laat zien dat de eerdere uitdrukking van de Schwarzschild metriek de unieke representatie
is voor alle sferisch symmetrische en asymptotisch vlakke vacuum metrieken. De Minkowski
metriek kan altijd worden verkregen door Λ = 0 te stellen.
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8.3 Interpretatie van de Schwarzschild coördinaten

Omdat men in de algemene relativiteitstheorie arbitraire coördinaten mag kiezen, is de fysieke
signi�cantie van grootheden of tensoren niet altijd meteen duidelijk. Er zijn bepaalde coördi-
naten waarbij de interpretatie wel nauw samenhangt met grootheden en tensoren in de speciale
relativiteitstheorie. Een voorbeeld hiervan is het centrale punt van een lokaal inertiaalsysteem,
waar het equivalentieprincipe ons toestaat om alle lokale grootheden (dus grootheden die niets
te maken hebben met de kromming) en tensoren te beschouwen als zijnde die uit de speciale
relativiteitstheorie. Het is volledig arbitrair om coördinaten aan te duiden met verschillende
symbolen zonder de fysische interpretatie te wijzigen. Men had dus net zo goed een transfor-
matie t̃ = θ en r̃ = φ etc. kunnen doen, zonder daarbij de achterliggende fysica te wijzigen. Dus
wat betekenen de coördinaten {t, r, θ, φ} in de Schwarzschild metriek? In het vervolg zullen we
zien dat de Schwarzschild coördinaten, net zoals het centrale punt in een lokaal intertiaalsysteem,
dezelfde eigenschappen hebben als de coördinaten in de speciale relativiteitstheorie.

8.3.1 De hoeken θ en φ

In de twee-dimensionale hypervlakken waar r = constant en t = constant, kunnen we het interval
schrijven als ds2 = r2dΩ2. Dit is hetzelfde als de beschrijving van een bol met een constante
radius r in de speciale relativiteitstheorie.

De hoeken θ en φ zijn de hoeken op een bol

8.3.2 De straal r

Om de straal van de Schwarzschild coördinaten te bekijken moeten we kijken naar het oppervlak
van de bol met hoeken θ en φ. In gekromde ruimte en tijd wordt het oppervlak gegeven door

A =

∫ √
g(2)d2x =

∫
r2 sin θdθdφ = 4πr2. (495)

Hier staat g(2) voor de gereduceerde metriek. Dit geeft ons een natuurlijke manier om de straal
te meten, namelijk: meet het oppervlak van een bol die bestaat uit alle punten die, rotatie
uitgezonderd, equivalent zijn aan een punt P waar r(P) gemeten is in eigenlengte eenheden.
Dan wordt de Schwarzschild straal gegeven door

r(P) =

√
Ã

4π
. (496)

De straal r is gegeven door het oppervlak van een bol

8.3.3 De tijd t

De Schwarzschild metriek is gekozen vanwege het gemak om analytische vormen te verkrijgen.
Deze eigenschap maakt het helaas moeilijker om tijd te kunnen meten in vergelijking met de
andere drie coordinaten r, θ, φ. Wel heeft de tijdcoördinaat de volgende geometrische eigen-
schappen:

1. tijdsonafhankelijke afstanden (∂gαβ/∂t = 0) tussen de lijnen van constante r, θ, φ.

2. Orthogonaliteit (gtr = 0, gtθ = 0, gtφ = 0) tussen deze lijnen en de t = constant hyper-
vlakken.

3. In de limiet van r →∞, is de Schwarzschild tijd equivalent aan de Minkowski tijd.
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8.4 Schwarzschild oplossingen buiten relativistische sterren

To do:

1. roodverschuiving

2. geodeten

3. kruskal coordinaten

4. precessie van het perihelion

5. afbuiging van het licht

6. tijdvertraging van het licht

7. Kerr metriek

8. dustball

8.5 Schwarzschild oplossingen en de structuur van relativistische sterren

In de subsecties hiervoor hebben we gekeken naar de oplossingen voor symmetrische systemen in
het vacuüm. In het vervolg laten we dit varen en gaan we de oplossing bekijken voor systemen
waarin de energie-impuls tensor niet gelijk is aan nul (Tµν 6= 0). We keren dus terug naar de
algemene metriek

ds2 = −e−2Λ(r)dt2 + e2Λ(r)dr2 + r2
(
dθ2 + sin2 θdφ2

)
. (497)

8.5.1 Statisch, perfecte vloeistof

We zijn geïntereseerd in statische sterren waarin de vloeistof niet in beweging is. De viersnelheid
heeft dan alleen een U0 component. De normalisatie van de viersnelheid UµUµ = −1 geeft dan
vervolgens

U0 = e−Φ, U0 = −e−Φ. (498)

De energie-impuls tensor ziet er als volgt uit

T00 = Ttt = (P + ρ)U0U0 = ρe−2Λ,

Trr = Pe2Λ,

Tθθ = Pr2,

Tφφ = sin2 θ.

(499)

Dat is gelijk aan wat we eerder hebben gezien, alleen metm(r) in plaats vanM . We introduceren

grr = e2Λ =

(
1− 2m(r)

r

)−1

. (500)
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8.5.2 Einsteinvergelijkingen

De vergelijking Gtt = 8πTtt impliceert dan

dm(r)

dr
= 4πr2ρ(r), (501)

hetgeen lijkt op de klassieke formule die de massa geeft als een omsloten dichtheid. Er zijn
echter subtiele verschillen tussen de klassieke theorie en deze formule. In gekromde ruimtetijd is
namelijk de proper massa een integratie van de dichtheid over het proper volume. Er geldt

Mp =

∫
ρ(r)

√
−g(3)d3x. (502)

De vergelijking Grr = 8πTrr geeft

dΦ

dr
=
m(r) + 4πr3P

r(r − 2m(r))
. (503)

8.5.3 Energie-impulsbehoud

Omwille van behoud van energie-impuls, Tµν,µ = 0 krijgen we ook, door bijvoorbeeld ν = r te
nemen (vanwege symmetrieën verdwijnen de andere vergelijkingen)

(ρ+ P )
dΦ

dr
= −dP

dr
. (504)

Dit stelt een balans voor van de drukgradiënt en de gravitatiegradiënt.

8.5.4 Druk-dichtheid relatie

Tot slot gaan we er vanuit dat er voor een vloeistof een druk-dichtheid relatie is. Voor een
simpele vloeistof die in een thermodynamisch equilibrium is, kunnen we altijd een relatie tussen
druk, dichtheid en speci�eke entropie schrijven als

P = P (ρ, S). (505)

Vaak zijn we in een situatie waar de entropie klein en constant is. Dit houdt in dat

P = P (ρ). (506)

8.5.5 Structuurvergelijkingen voor relativistische sterren

We hebben dus dusver vier vergelijkingen

dm(r)

dr
= 4πr2ρ(r),

dΦ(r)

dr
=
m(r) + 4πr3P (r)

r(r − 2m(r))
,

(ρ(r) + P (r))
dΦ(r)

dr
= −dP (r)

dr
,

P = P (ρ).

(507)

Hiervan is alleen de laatste vergelijking onbekend. Deze hangt af van de speci�eke bronnen die
we bekijken. Desalniettemin zijn we hiermee in staat om de vier variabelen m,Φ, P en ρ te
bepalen.
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8.5.6 Tolman-Oppenheimer-Volkof vergelijking

Door dΦ
dr te elimineren krijgen we de Tolman-Oppenheimer-Volkof vergelijking

dP

dr
= −(ρ+ P )(m+ 4πr3P )

r(r − 2m)
. (508)

Dit stelt ons in staat om voorm(r), ρ(r) en P (r) op te lossen. De eerste twee di�erentiaalvergelij-
kingen vereisen ook twee integratie constanten. We kiezen ervoor om te zeggen datm(r = 0) = 0,
dat er geen massa is in de limiet dat r → 0 voor "normale objecten". Verder stellen we ook dat
P (r = 0) = Pc, dat er dus een centrale druk is. Tot slot de�niëren we de straal van het object
als het punt waarop er geen druk meer is P (R) = 0.

8.5.7 Constante dichtheid

We maken de situatie nog eenvoudiger door ervan uit te gaan dat de dichtheid een constante is,
ρ = ρc. Hoewel dit natuurlijk een approximatie is (zelfs een redelijke approximatie in het geval
van neutronensterren), moet de lezer zich ervan bewust zijn dat het slechts gaat om een model
en dat in werkelijkheid de druk nooit uniform is. Met deze aanname krijgen we meteen

m(r) =
4πr3

3
ρ voor r < R. (509)

Buiten de ster hebben we nog steeds

M =
4πR3

3
ρ. (510)

Zodoende, wordt de TOV-vergelijking

dP

dr
= −4φr

3

(ρ+ P )(ρ+ 3P )

1− 8πr2ρ/3
. (511)

Deze kunnen we, vanuit een arbitraire centrale dichtheid, integreren tot

ρ+ 3P

ρ+ P
=
ρ+ Pc
ρ+ Pc

√
1− 2m

r
. (512)

Er volgt verder dat de straal gegeven wordt door

R2 =
3

8πρ

(
ρ+ Pc
ρ+ 3Pc

)
(513)

en dus is de centrale dichtheid gegeven door

Pc = ρ
1−

√
1− 2M/R

3
√

1− 2M/R− 1
. (514)

Dit gebruiken we weer in de uitdrukking voor de druk

P = ρ

√
1− 2Mr2/R3 −

√
1− 2M/R

3
√

1− 2M/R−
√

1− 2Mr2/R3
. (515)

Tenslotte kunnen we de vergelijkingen oplossen voor Φ. Aangezien we aannemen dat de metriek
aan de rand van de ster geen discontinuiteit bevat, weten we dat voor r = R

g00(R) = −
(

1− M

R

)
. (516)
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Dus verkrijgen we

eΦ(r) =
3

2

√
1− 2M

R
− 1

2

√
1− 2Mr2

R3
. (517)

Met deze vergelijking hebben we de gehele geometrie aan de binnenkant van een relativistische
ster beschreven (voor het geval van een constante dichtheid). We merken op dat alsM/R→ 4/9
we een oneindig grote centrale druk (Pc → ∞) nodig hebben om de ster in balans te houden.
Buchdahl heeft aangetoond dat dit niet alleen geldt voor sterren met een constante dichtheid,
maar ook voor sterren met ρ > 0 en dρ/dr ≤ 0, ongeacht de toestandsvergelijking. Dus als men
een ster vormt met een straal van R = 9M/4 en we geven deze een kleine naar binnen gerichte
impuls, dan moet deze in zichzelf storten. De straal van het object zal kleiner en kleiner worden,
maar de buitenkant van de ster zal nog steeds door een Schwarzschild metriek beschreven worden.
Dit proces wordt ook wel complete gravitationele ineenstorting genoemd en zal uiteindelijk een
Schwarzschild zwart gat vormen.


