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Gravitatie en kosmologie maandag 16 september 2013

OPGAVEN WEEK 3

Opgave 1: Er geldt n = 3 en we hebben de compacte uitdrukking yi = arixr, waarbij we gebruik
maken van de Einsteinsommatieconventie.
(a) Schrijf expliciet de vergelijkingen op die worden voorgesteld door de uitdrukking yi = arixr.
(b) Verklaar waarom een uitdrukking als aiixi zonder enige betekenis is.
(c) Gebruik de sommatieconventie om

a11b
11 + a21b

12 + a31b
13 + a41b

14 (1)

compact weer te geven (ken ook een waarde toe aan n).
(d) Idem voor

a11b
11 + a12b

12 + a13b
13 + a14b

14 + a15b
15. (2)

(e) Idem voor
c1i1 + c2i2 + c3i3 + c4i4 + c5i5 + c6i6 + c7i7 + c8i8. (3)

Opgave 2: Als aij constanten zijn, bereken dan de partiële afgeleiden

∂

∂xk
(aijx

ixj). (4)

Opgave 3: Beschouw het parabolische coördinatensysteem p, q zoals gegeven in de figuur. De
transformatiefuncties van gewone cartesische coördinaten x, y naar deze coördinaten zijn

p(x, y) = x en q(x, y) = y − cx2, (5)

met c een constante. De inverse transformatiefuncties zijn

x(p, q) = p en y(p, q) = cp2 + q. (6)

(a) Laat zien dat vergelijking (6) inderdaad de correcte inverse transformaties voorstelt.

(b) Bereken alle acht partiële afgeleiden ∂xµ′/∂xν en ∂xµ/∂xν′.
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(c) De metrische tensor voor cartesische coördinaten x, y is ds2 = dx2 + dy2, en hiermee kunnen
we de metrische tensor voor deze coördinaten schrijven als

gαβ =

(
1 0
0 1

)
. (7)

De metrische tensor transformeert volgens

g′µν =
∂xα

∂xµ′
∂xβ

∂xν′
gαβ. (8)

Bereken de metrische tensor voor het p, q systeem.

(d) Stel dat vector ~A in het systeem p, q de componenten Ap = 1, Aq = 0 heeft. Bepaal voor
deze vector de componenten in het x, y systeem. Begrijp je waarom deze componenten er zó uit
dienen te zien? (teken ~ep en ~eq op een typisch punt). Toon verder aan dat A2 = ~A · ~A van deze
vector dezelfde waarde heeft in beide systemen.

Opgave 4: De metrische tensor ηµν voor de minkowski-ruimte voor coördinaten xµ = (ct, x, y, z)
wordt gegeven door

ηµν =


−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 . (9)

De elektromagnetische veldtensor gegeven wordt door

Fµν =


0 Ex Ey Ez
−Ex 0 Bz −By
−Ey −Bz 0 Bx
−Ez By −Bx 0

 , (10)

met (Ex, Ey, Ez) de componenten van de elektrische veldvector ~E en (Bx, By, Bz) de compo-
nenten van de magnetische veldvector ~B. Lorentztransformaties Λν′µ geven het verband tussen
systeem xµ′ en xµ die met constante snelheid ten opzichte van elkaar bewegen als xν′ = Λν′µx

µ

(a) Toon aan dat geldt
ηαβ = ηµνΛµαΛνβ. (11)

(b) Toon aan dat geldt
Fµνηµαηνβu

αuβ = 0. (12)

Opgave 5: We bevinden ons in de minkowski-ruimte en hebben tensor Xµν en vector V µ met
componenten

Xµν =


2 0 1 −1
−1 0 3 2
−1 1 0 0
−2 1 1 −2

 , en V µ = (−1, 2, 0,−2). (13)

Bepaal de componenten van

(a) Xµ
ν

(b) X ν
µ

(c) Merk op dat we voor een gegeven tensor elk willekeurig aantal indices kunnen symmetriseren.
We geven dit aan door deze indices tussen ronde haakjes te plaatsen, zoals X(µν). Om te
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symmetriseren nemen we de som over alle permutaties van de relevante indices en delen door het
aantal termen. Bepaal X(µν).

(d) We kunnen ook antisymmetriseren, waarbij in de som elke term die een oneven aantal per-
mutaties vereist een minteken krijgt. We geven dat aan met vierkante haakjes [..]. Bepaal X[µν].

(e) Xλ
λ

(f) V µVµ

(g) VµXµν

Opgave 6: We bekijken nu wat lineaire algebra met tensoren.
(a) Toon aan dat geldt

(x1, x2, x3)

 a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

 x1

x2

x3

 = aijx
ixj . (14)

(b) Schrijf de kwadratische vorm 3x2 + y2 − 2z2 − 5xy − 6yz = 10 door gebruik te maken van
een symmetrische matrix.
(c) In een orthonormaal coördinatenstelsel wordt de afstand d(~x, ~y) tussen de punten met plaatsvec-
toren ~x en ~y gegeven door

d(~x, ~y) = |~x− ~y| =
√

(~x− ~y)T (~x− ~y). (15)

We voeren de coördinatentransformatie ~x ′ = A~x of ~x = B~x ′ met B = A−1 uit. Wat is de
formule voor de afstand d(~x ′, ~y ′) in het getransformeerde systeem?

Maak zoveel mogelijk opgaven. De correct gemaakte opgaven worden als credit bij het tentamen
gebruikt (maximum 20%).


