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Gravitatie en kosmologie dinsdag 3 november 2015

OPGAVEN WEEK 10

Opgave 1. 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. (1)

Opgave 1a) Bewijs met behulp van de Riemann-Christoffel tensor dat deze ruimte vlak is.

Opgave 1b) Vind een nieuwe coördinaat X(x) waarvoor de metriek een constante is.

Opgave 2. 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), (2)

waarbij f(r) een functie is.

Opgave 2a) Bewijs dat dit oppervlak cylinder-symmetrisch is rond de as X1 = X2 = 0.

Opgave 2b) Laat zien dat de covariante geinduceerde metriek gegeven wordt door

g11(x) = 1 + f ′(r)2, g22(x) = r2, g12(x) = g21(x) = 0. (3)

Opgave 2c) Bereken de contravariante metriek.

Opgave 2d) Bereken de Christoffel symbolen.

Opgave 2e) Geef de geodeet-vergelijkingen, en de kinematische conditie (ẋi(s)ẋi(s) = 1 = gij ẋ
iẋj

waarbij de indices i en j de waarden 1 en 2 kunnen aannemen).

Opgave 2f) Bekijk de geodeet-vergelijking voor x2 = φ. Laat zien dat deze wordt opgelost door

dφ

ds
=
K

r2
, (4)

waarbij K een constante is.

Opgave 2g) Vul het bovenstaande resultaat in in de kinematische conditie, en laat zien dat

r2
(
1 + f ′(r)2

)(dr
ds

)2

= r2 −K2. (5)

Opgave 2h) Laat zien dat er een geodeet is waarvoor r(s) constant is. Bereken deze waarde van
r(s).

Opgave 2i) Laat zien dat een geodeet met gegeven waarde van K nooit tot r < K kan leiden.

Opgave 2j) Laat f(r) gegeven zijn door

f(r) =
√
1− r2 − 1

2
log

(
1 +
√
1− r2

1−
√
1− r2

)
(6)
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voor 0 < r ≤ 1, en gelijk zijn aan nul voor r > 1. Laat zien dat

f ′(r) =

√
1

r2
− 1 (7)

voor r < 1, en schets f(r).

Opgave 2k) Laat zien dat de geodeet in dit geval voldoet aan

dr

ds
=
√
r2 −K2. (8)

Opgave 2l) Laat zien dat de oplossing voor de geodeet wordt gegeven door

r(s) = K cosh (s− s0), φ(s) = φ0 +
1

K
tanh (s− s0), (9)

zolang r(s) < 1, waarbij s0 en φ0 constanten zijn.

Opgave 2m) Schets de projectie van de geodeet op het (X1, X2) vlak voor s0 = φ0 = 0 en K = 1.
Let op: geef jezelf goed rekenschap van de vorm van de geodeet voor r(s) > 1!

Opgave 3: In deze opgave werken we het onderwerp behouden grootheden nog wat verder uit.

(a) Laat zien dat als een vectorveld ξα voldoet aan de Killing vergelijking

∇αξβ +∇βξα = 0, (10)

dan langs een geodeet geldt dat pαξα = const. Dit is een coördinaten-onafhankelijke wijze
om de behoudswet die we uit vergelijking (7) (zie huiswerk vorige week) hebben afgeleid, te
karakteriseren. We hoeven enkel te weten of een metriek Killing velden toelaat.

(b) Vind tien Killing velden van de Minkowskimetriek.

(c) Laat zien dat als ~ξ en ~η Killing velden zijn, dan is α~ξ+β~η ook een Killing veld voor constante
α en β.

(d) Toon aan dat Lorentztransformaties van de velden in (b) de lineaire combinaties genoemd in
opgave (c) produceren.

(e) Gebruik de resultaten van (a) om de Killing vectoren van de metrieken in opgave 3 van vorige
week te bepalen.


