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Gravitatie en kosmologie maandag 24 november 2014

OPGAVEN WEEK 12

Opgave 1: De Robertson-Walker metriek is in het dictaat gegeven door

gµν =


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

 .

(a) Bereken de volgende componenten van de Riccitensor: R00, Rij , en laat zien dat de componen-

ten R0i alle gelijk zijn aan nul. U kunt hiertoe gebruik maken van de symmetrie-eigenschappen

van de Robertson-Walker metriek (diagonaal, niet plaats-afhankelijk) om uzelf veel overbodig

rekenwerk te besparen.

(b) Het ruimtelijk deel van de Riccitensor, Rij , kan worden geschreven als matrix, welke dan

diagonaal blijkt te zijn. Wat is de fysische betekenis hiervan?

(c) Gebruik uw uitdrukkingen uit opgave a) om de Riemannscalar te berekenen, R ≡ gµνRµν .
De gevonden uitdrukking is louter tijdsafhankelijk; wat is hier de fysische betekenis van?

(d) Vul uw uitdrukkingen voor de Riccitensor en Riemannscalar in in de Einsteinvergelijkingen,

tezamen met de uitdrukking voor de energie-tensor Tµν van een perfecte vloeistof Tµν = (ρ +
p) 1
c2
uµuν + gµνp, en gebruik de gelijkheid om de Friedmannvergelijkingen te vinden.

Opgave 2: In het dictaat wordt alleen de vlakke Robertson-Walker metriek behandeld, omdat

deze de isotropie en homogeniteit van het kosmologisch principe waarborgt. Het is echter niet

de enige mogelijkheid: in bolcoördinaten {t, r, θ, φ} wordt een andere metriek die voldoet aan

het kosmologisch principe, gegeven door

gµν =


−1 0 0 0
0 a2(t) 1

1−kr2 0 0

0 0 a2(t)r2 0
0 0 0 a2(t)r2 sin2 θ


Hierin is k een constante, die de waarden 0,±1 mag aannemen; elk van deze waarden leidt tot

een andere kromming van het heelal. De implicaties ervan worden onderzocht in deze opgave.

Om u wat rekenwerk te besparen, volgen hier alle niet-nul componenten van de Riccitensor:

Rtt = − 1

3c2
ä(t)

a(t)
,

Rrr =
1

1− kr2
(

2k + 2ȧ2(t) + a(t)ä(t)
) 1

c2
,

Rθθ = r2
(

2k + 2ȧ2(t) + a(t)ä(t)
) 1

c2
,

Rϕϕ = r2 sin2(θ)
(

2k + 2ȧ2(t) + a(t)ä(t)
) 1

c2
.

(a) Laat zien dat voor k = 0, de gegeven metriek overgaat in de vlakke Robertson-Walker

metriek uit opgave 1. Neem hiertoe de vlakke Robertson-Walker metriek en herschrijf deze naar

bolcoördinaten; laat dan vervolgens zien dat deze precies hetzelfde is als de metriek uit deze

opgave als daarin k = 0 wordt genomen.
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Uit uw laatste resultaat volgt dat de vlakke Robertson-Walker metriek slechts een speciaal geval

is van een meer algemene metriek. Het is om deze reden dat de gegeven metriek de algemene

Robertson-Walker metriek wordt genoemd. Deze algemene metriek heeft als eigenschap dat het

de mogelijkheid biedt een heelal te beschrijven dat, na verloop van tijd, ophoudt met uitdijen en

vervolgens in elkaar zal storten (de zogenaamde Big Crunch). Dit zal nu nader worden bekeken.

(b) Leid nogmaals de Friedmannvergelijkingen af, ditmaal voor de algemene Robertson-Walker

metriek.

(c) Gebruik de door u gevonden Friedmannvergelijkingen om een uitdrukking te vinden voor een

speciale waarde ρcritical van de energiedichtheid, waarvoor geldt dat het de waarde is waarbij

het heelal overgaat van uitdijing naar inkrimping. Deze waarde wordt de kritische dichtheid

genoemd.

(d) Laat, met behulp van de door u gevonden waarde van de kritische dichtheid ρcritical zien, dat
een heelal met k = 0 of k = −1 nooit zal stoppen met uitdijen, en dat een heelal met k = +1 op

den duur zal gaan inkrimpen (mits de hoeveelheid aanwezige energie maar groot genoeg is).

Opgave 3: Einstein was zich bewust van het feit dat zijn vergelijkingen leiden tot een heelal

dat inkrimpt of uitdijt, maar dacht dat dit in strijd was met de werkelijke aard van de evolutie:

in het begin van de 20e eeuw heerste de opvatting dat het heelal statisch was. In de hoop

een soortgelijk heelal te kunnen construeren, heeft Einstein zijn relativiteitstheorie kunstmatig

aangepast door een extra term Λgµν toe te voegen aan de Einsteintensor. Hierin is Λ een

constante. De Einsteinvergelijkingen zien er dan als volgt uit

Rµν −
1

2
gµνR+ Λgµν =

8πG

c4
Tµν .

In deze opgave zullen we de implicaties van deze extra term onderzoeken.

(a) Elke toevoeging aan de Einsteintensor Gµν is alleen toegestaan als er geldt Gµν ;µ = 0; dit
is niets anders dan eisen dat de energietensor ook voldoet aan Tµν ;µ = 0. Wat betekent deze

eis fysisch? Verder moet elke term toegevoegd aan de Einsteinvergelijkingen een tensor zijn.

Vanwaar deze eis?

(b) Neem de vlakke Robertson-Walker metriek uit opgave 1, en leid af wat de Friedmannverge-

lijkingen zijn volgend uit deze aangepaste Einsteinvergelijkingen.

(c) Laat zien dat de extra term in de Friedmannvergelijkingen equivalent is aan (dit wil zeggen:

dezelfde fysische implicaties heeft als) de kosmologische constante ρc, geïintroduceerd in het

dictaat.

In het dictaat is aangetoond dat een positieve kosmologische constante ρc leidt tot een heelal dat,

uiteindelijk, versneld zal uitdijen. Einstein was zich hiervan bewust, en gebruikte dit gegeven om

een model van het heelal te construeren dat statisch was: hij introduceerde een positief gekromde

Robertson-Walker metriek (i.e. k > 0) en voegde een positieve kosmologische constante toe:

het samentrekkende e�ect van k > 0 (door u aangetoond in opgave 2) wordt daarin precies

gecompenseerd door het uitdijende werking van de kosmologische constante (aangetoond in het

dictaat).

(d) In opgave c) heeft u laten zien dat de extra term in de Einsteinvergelijkingen opgevat kan

worden als een kosmologische constante. Gebruik dit gegeven in de Friedmannvergelijkingen van

Opgave 2, en laat zo zien dat een statisch heelal, ȧ(t) inderdaad een oplossing is voor een heelal

met k > 1 en een positieve kosmologische constante. Wat is de waarde van de `straal' a van dit

heelal?
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Einstein realiseerde zich dat dit model niet stabiel is: elke kleine afwijking van deze constante

waarde a zou desastreuze gevolgen hebben: een heelal dat direct inkrimpt of explosief uitdijt!

Toen ook nog eens experimenteel gemeten werd door Hubble in 1929 dat het heelal niet statisch

is, maar, inderdaad, uitdijt en wel in overeenstemming met Einsteins oorspronkelijke bevindin-

gen, noemde Einstein zijn statische model (en met name zijn introductie van de kosmologische

constante) de `grootste blunder van zijn leven'. Ironisch is, dat een kleine 50 jaar na Einsteins

dood, de COBE, WMAP en Planck satellieten experimenteel aantoonden dat er, inderdaad, iets

als een kosmologische constante bestaat; deze wordt in de moderne kosmologie aangeduid met

Donkere Energie.


