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• Alle opgaven tellen even zwaar (alle onderdelen ook).

• Gebruik van een rekenmachine is toegestaan; andere zaken (zoals boeken) niet.
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Opgave 1. Een foton heeft een frequentie ν zoals gemeten door een waarnemer in systeem O.
Het foton beweegt in O met een hoek θ ten opzichte van de x-as (kies de richting van de
coördinaatassen zodanig dat het foton beweegt in het xy-vlak). Laat systeem O′ met een snelheid
v bewegen in de x-richting ten opzichte van systeem O.

Opgave 1a) Bepaal de frequentie van het foton in systeem O′.

Opgave 1b) Een waarnemer die met bijna de lichtsnelheid ten opzichte van de kosmische micro-
golfachtergrond (CMB) beweegt, ziet een nauwe "tunnel" voor zich met daarin sterk blauwver-
schoven fotonen, en buiten deze "tunnel" sterk roodverschoven fotonen. De "tunnel" wordt
begrensd door een hoek θ waarbij er geen Dopplerverschuiving wordt waargenomen. Als de
relatieve snelheid toeneemt, dan wordt de "tunnel" van blauwverschoven fotonen steeds nauwer.

Laat zien dat de hoek θ waarvoor er geen Dopplerverschuiving wordt waargenomen in systeem
O′ gegeven wordt door

cos θ =
1

β

γ − 1

γ
.

Merk op: we de�niëren het systeem O zodanig, dat hierin de CBM zoveel mogelijk isotroop is.

Opgave 1c) Beschouw ultra-hoge energie kosmische straling. Hierbij botst een proton met energie
109mp ≈ 1018 eV, zoals gemeten in het rustsysteem van ons zonnestelsel, met een foton met
energie 2 × 10−4 eV van de kosmische microgolfachtergrond. Bepaal de maximum energie van
het verstrooide foton (in het rustsysteem van ons zonnestelsel).

Opgave 2. Een eendimensionale ruimte

We bekijken een eendimensionale ruimte voorzien van een coördinaat x. De metriek wordt
gegeven door de afstandsfunctie (ds)2 = g(x)(dx)2.

Opgave 2a) Bewijs met behulp van de Riemann-Christo�el tensor dat deze ruimte vlak is.

Opgave 2b) Vind een nieuwe coördinaat X(x) waarvoor de metriek een constante is.

Opgave 3. Een symmetrische ruimte

We bekijken een tweedimensionaal oppervlak ingebed in de vlakke driedimensionale Cartesische
ruimte met coördinaten XA, A = 1, 2, 3. Het oppervlak wordt voorzien van twee coördinaten
x1 ≡ r en x2 ≡ φ. De inbedding is als volgt:

X1 = r sinφ, X2 = r cosφ, X3 = f(r),

waarbij f(r) een functie is.

Opgave 3a) Bewijs dat dit oppervlak cylinder-symmetrisch is rond de as X1 = X2 = 0.

Opgave 3b) Laat zien dat de covariante geïnduceerde metriek gegeven wordt door

g11(x) = 1 + f ′(r)2, g22(x) = r2, g12(x) = g21(x) = 0.

Opgave 3c) Bereken de contravariante metriek.

Opgave 3d) Bereken de Christo�elsymbolen.

Opgave 3e) Geef de geodeet-vergelijkingen.

Opgave 3f) Laat zien dat de geodeet-vergelijking voor φ wordt opgelost door dφ
ds = K

r2
, met K

een constante.
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Opgave 4. We beschouwen de Robertson-Walker metriek (zie appendix). Voor de componenten
van de Riccitensor geldt

R00 = −3
ä

a

1

c2
, R0i = 0, Rij =

(
aä+ aȧ2

) 1

c2
δij . (1)

Opgave 4a) Wat is de fysische betekenis van het feit dat het ruimtelijk deel van de Riccitensor,
Rij , diagonaal is?

Opgave 4b) Gebruik de gegeven uitdrukkingen om de Ricciscalar te berekenen, R ≡ gµνRµν . De
gevonden uitdrukking is louter tijdsafhankelijk; wat is hier de fysische betekenis van?

Opgave 4c) Substitueer uw uitdrukkingen voor de Riccitensor en Ricciscalar in de Einstein-
vergelijkingen, tezamen met de uitdrukking voor de energie-impulstensor Tµν van een perfecte
vloeistof. Bepaal de (twee) Friedmannvergelijkingen. Deze vergelijkingen geven di�erentiaaluit-
drukkingen voor a (en ä en ȧ) als functie van energiedichtheid ρ en druk P .

Opgave 4d) Stel dat een sterrenstelsel wordt waargenomen met een roodverschuiving z = 1.
Neem aan dat we in een materie-gedomineerd FRW kosmologie leven. Op welke fractie t/t0 van
de huidige leeftijd van het universum verliet het licht dit sterrenstelsel?
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Nuttige formules:

Foton: relatie tussen energie en frequentie: E = hν

Viervectoren: bijvoorbeeld xµ = (ct, x, y, z), pµ = (E/c, px, py, pz) met px = γmvx, etc.

Minkowskimetriek:

ηµν =


−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1


Lorentztransformatie:

Λβ′α =


γ −βγ 0 0
−βγ γ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 , met γ = 1/
√

1− β2 en β = v/c

Christo�elsymbool

Γγβµ =
1

2
gαγ (gαβ,µ + gαµ,β − gβµ,α)

Riemanntensor

Rβαµν =
∂Γβαν
∂xµ

− ∂Γβαµ
∂xν

+ ΓγανΓβγµ − ΓγαµΓβγν

Geodetenvergelijking
d2xµ

ds2
+ Γµαβ

dxα

ds

dxβ

ds
= 0

Einsteinvergelijkingen

Rαβ −
1

2
gαβR =

8πG

c4
Tαβ

Energie-impulstensor van een perfecte vloeistof

Tαβ =
1

c2
(ρ+ P )UαUβ + gαβP

Robertson-Walker metriek

gµν =


−1 0 0 0
0 a2(t) 0 0
0 0 a2(t) 0
0 0 0 a2(t)

 .

Nuttige natuurconstanten:

Lichtsnelheid: c = 3, 00× 108 m/s

Massa van een elektron: me = 9, 11× 10−31 kg

Massa van een proton: mp = 1, 67× 10−27 kg

Elementaire lading: q = 1, 60× 10−19 C

Constante van Planck: h = 6, 626× 10−34 J · s


