
1 INLEIDING 91 InleidingGravitatie is universeel en werkt aantrekkend tussen objeten die massa hebben. Het beinvloedtalle lihamen op dezelfde wijze (dit werd ontdekt door Galileo Galileï en wordt tot uitdrukkinggebraht in het equivalentieprinipe) en kan niet afgeshermd worden, zoals dat wel mogelijk isvoor bijvoorbeeld elektrishe velden met een kooi van Faraday. Gravitatie beshrijft de banenvan projetielen op aarde, en van planeten rond de zon. Gravitatie beheerst de evolutie van hetuniversum en voorspelt exotishe objeten als neutronensterren en zwarte gaten.De natuurkunde bestudeert materiële systemen zoals planeten, sterren en quasars en de arenawaarin het fysish gebeuren plaatsvindt is de ruimte en tijd. Ruimte en tijd zijn fundamentelebegrippen in de fysia. In de geshiedenis van de natuurkunde zijn ruwweg vier onepties metbetrekking tot ruimte en tijd te ondersheiden.Ruimte en tijd volgens AristotelesDit beeld komt overeen met het idee dat de `gemiddelde mens' heeft van ruimte en tijd. Deruimte is drie-dimensionaal en eulidish (E3) en de tijd is één-dimensionaal en eulidish (E1).De bewering dat een objet in rust is heeft in dit beeld van ruimte en tijd objetieve betekenis.Ruimtetijd is het artesishe produt E
1×E

3. Een punt in ruimtetijd heeft oördinaten (t, x, y, z)en het stelt dus een gebeurtenis op een sherp bepaalde tijd t en met de preies bepaalde plaats
(x, y, z) voor. Een dergelijke gebeurtenis noemen we een puntgebeurtenis. Ruimtetijd is dusde verzameling van alle mogelijke puntgebeurtenissen. Voor twee puntgebeurtenissen (t1, ~r1) en
(t2, ~r2) kunnen we spreken van de afstand |~r1 − ~r2| en over het tijdvershil t1 − t2 van beidepuntgebeurtenissen. Afstand en tijdvershil hebben absolute betekenis.Ruimtetijd volgens GalileïDit is het beeld van ruimte en tijd zoals dit in de klassieke mehania van Newton voorkomt. Be-langrijk hierin is het relativiteitsprinipe van Galileï1. Dit prinipe wordt als volgt geformuleerd:er bestaan inertiaalsystemen; inertiaalsystemen bewegen met onstante snelheid ~v ten opzihtevan elkaar en vershillende inertiaalsystemen zijn equivalent met betrekking tot de wetten vande klassieke mehania. We herinneren nog even aan de de�nitie van een inertiaalsysteem. Eeninertiaalsysteem is een referentiesysteem waarin ieder vrij deeltje eenparig en rehtlijnig beweegt.Het begrip rust verliest hier zijn absolute betekenis. Immers als een deeltje in rust is in één iner-tiaalsysteem, is het niet in rust ten opzihte van een inertiaalsysteem dat beweegt ten opzihtevan het eerste inertiaalsysteem. De afstand tussen twee puntgebeurtenissen heeft geen absolutebetekenis meer. Immers als we twee puntgebeurtenissen p en q beshouwen op dezelfde plaats tenopzihte van de aarde met een tijdvershil van 1 s, dan is de afstand tussen beide 0 m. De afstandvan beide puntgebeurtenissen ten opzihte van het inertiaalsysteem dat rust ten opzihte van dezon is 30 km, omdat de aarde met een snelheid van 30 km/s om de zon beweegt. Tijdvershillenhebben nog wel absolute betekenis.Ruimtetijd volgens Einstein - MinkowskiDit is het ruimtetijd beeld van de speiale relativiteitstheorie (Einstein 1905). Het is ontstaanuit de onfrontatie van de klassieke mehania van Newton en de elektrodynamia van Maxwell.Speiale relativiteitstheorie steunt op het volgende tweetal postulaten:

• Relativiteitsprinipe van Einstein: er bestaan inertiaalsystemen en deze zijn equivalent metbetrekking tot alle fysishe vershijnselen.1Galileo Galileï heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van wetenshap gehad: hij was van meningdat wetenshap gebaseerd diende te zijn op zorgvuldig experimenteel onderzoek. Ook beshreef hij waarnemingenwiskundig. Hij formuleerde het equivalentieprinipe, liet zien dat de versnelling van de zwaartekraht uniform is(g = 9.8 m/s2), toonde dat horizontale en vertiale bewegingen afzonderlijk beshreven kunnen worden, en gafons het prinipe van relativiteit. Galileï was hiermee de eerste relativist.
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• Er bestaat een eindige maximale signaalsnelheid en deze is gelijk aan de voortplantings-snelheid van liht in vauüm.In het bijzonder kan liht liht niet inhalen. In de speiale relativiteitstheorie is het geboden omruimte en tijd niet meer apart te beshouwen. In de woorden van H. Minkowski: "M.H.! DieAnshauungen über Raum und Zeit, die ih Ihnen entwikeln möhte, sind auf experimentell-physikalishen Boden erwahsen. Darin liegt ihre Stärke. Ihre Tendenz is eine radikale. VonStunde an sollen Raum für sih und Zeit für sih völlig zu Shatten herabsinken, und nur noheine Art Union der beide soll Selbständigkeit bewahren".We zullen zien dat in de speiale relativiteitstheorie naast afstanden ook tijdvershillen hun ab-solute betekenis verliezen. In plaats van beide komt de minkowskimetriek, die wèl een invariantebetekenis heeft. Het mathematishe model voor ruimtetijd is de minkowskiruimte, dit is eenvier-dimensionale vlakke ruimte met een inde�niete metriek met signatuur −2.Ruimtetijd volgens EinsteinDit is het ruimtetijd beeld van de algemene relativiteitstheorie. Einstein formuleerde haar in1915. Deze theorie is ontstaan uit de onfrontatie van de speiale relativiteitstheorie en detheorie van de gravitationele wisselwerking. Ruimtetijd is in de algemene relativiteitstheorie eenriemannse ruimte met signatuur −2. In het speiale geval dat gravitatie te verwaarlozen is, krijgtmen de minkowskiruimte terug. Een drastish vershil tussen de ruimtetijd in de speiale en dealgemene relativiteitstheorie is dat in de laatste de strutuur van ruimtetijd (in het bijzonderde metriek) wordt bepaald door de materie. Het begrip materie wordt hier gebruikt in een zeerruime betekenis en het omvat naast deeltjes ook het elektromagnetishe veld, et.In het volgende zullen we aspeten van de algemene relativiteitstheorie bespreken. Hierbij spelendrie essentiële ideeën een rol. Het eerste is dat, zoals gezegd, ruimtetijd beshreven kan wordenals een gekromde, vier-dimensionale wiskundige strutuur die we een pseudo-riemannse variëteitnoemen, dat is een di�erentieerbare variëteit met een metriek met signatuur −2. Het komt eropneer dat tijd en ruimte samen een gekromde vier-dimensionale niet-eulidishe geometrie vormen.Het tweede idee is dat er op elk ruimtetijd punt, dus op elke puntgebeurtenis, een lokaal inertiaalreferentiesysteem bestaat dat orrespondeert met lokaal vlakke oördinaten die gedragen wordendoor waarnemers die in vrije val zijn. Voor deze waarnemers is de natuurkunde beshrevendoor de algemene relativiteitstheorie niet te ondersheiden van die beshreven door de speialerelativiteitstheorie. Dit is het beroemde sterke equivalentieprinipe van Einstein en dit maakt dealgemene relativiteitstheorie tot een extensie van de speiale relativiteitstheorie voor gekromderuimtetijd. Het derde idee is dat massa (en ook energie en impuls�ux) kromming van ruimtetijdveroorzaakt op een wijze die beshreven wordt door de tensorveld vergelijkingen van Einstein.We zullen de onderliggende ideeën in de volgende hoofdstukken bespreken. Klassieke mehaniawordt besproken in hoofdstuk 2, waar we zullen zien dat zowel de afbuiging van liht rond de zonalsook het bestaan van zwarte gaten mogelijk zijn binnen de klassieke natuurkunde. Ook wordthier het formalisme van Lagrange besproken met het bijbehorende prinipe van extreme atie.We besluiten met een disussie van het prinipe van Mah. Vervolgens geven we in hoofdstuk 3een overziht van astrofysishe objeten en fenomenen die een quantummehanishe beshrijvingbehoeven. In hoofdstuk 4 de�niëren we ruimtetijd op een mathematishe wijze. Als belangrijksteobjet van ruimtetijd vinden we de metriek. Als we de metriek kennen, dan kunnen we een goedebeshrijving geven van ruimtetijd. Als voorbeeld behandelen we de metriek van de lege ruimtetijd,de minkowskimetriek, en leiden hieruit de postulaten van de speiale relativiteitstheorie (SRT)af in hoofdstuk 5. Conventioneel wordt de SRT gemotiveerd door uit te gaan van Einsteinstwee postulaten, en wordt op basis daarvan de wiskunde ontwikkeld, en dan met name de vormvan de metriek. Wij bewandelen hier een omgekeerde route: hier zal eerst de metriek wordengepostuleerd, en wordt op basis daarvan getoond dat Einsteins postulaten volgen. De reden van



1 INLEIDING 11deze `omgekeerde' aanpak is de volgende: in de algemene relativiteitstheorie (ART) (de laterehoofdstukken) is het vrijwel altijd zo dat eerst de metriek bekend is, voordat de rest volgt. SRTis ook om deze reden speiaal te noemen: het is een van de weinige voorbeelden in de relativiteitdat de metriek af te leiden is uit gedahtenexperimenten; vrijwel in alle andere gevallen zijn zulkegedahtenexperimenten niet uit te voeren, en is de metriek niet een gevolg, maar een startpunt.Het is om deze reden dat in dit hoofdstuk ook deze route bewandeld zal worden. Als de maniervan redeneren dan begrepen is, is de overstap naar de ART in aansluitende hoofdstukken, snelgemaakt.De wiskundige beshrijving van systemen in gekromde oördinaten, maar voor vlakke eulidisheruimten, wordt gegeven in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 beginnen we met de behandeling van deART. We behandelen de beweging van objeten in de ART, terwijl ook de einsteinvergelijkingenworden besproken in dit hoofdstuk. In hoofdstuk 8 starten we met de Friedmann metriek engeven we een uiteenzetting van de huidige inzihten met betrekking tot kosmologie. De oerknalen dan met name in�atie wordt behandeld in hoofdstuk 9.In appendix A zullen we de di�erentiaalmeetkunde in historish perspetief plaatsen. Diverseeigenshappen van gekromde ruimten waren reeds ontdekt door wiskundigen als C.F. Gauss, J.Bolyai, N.I. Lobahevski en B. Riemann. We bespreken aspeten van meetkunde in eulidishe enniet-eulidishe ruimten. Lineaire algebra en eigenshappen van vetorruimten worden besprokenin appendix B. Fundamentele natuuronstanten zijn gegeven in appendix C. Oefenopgaven metuitwerkingen zijn het onderwerp van appendix E, terwijl een beknopt overziht van tensorengegeven wordt in appendix F.


