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Verwijzingen naar het boek van Liddle worden met [L ”sectie”] aangegeven.

2.1 De Friedmannvergelijking [L 3.1]

Beschouw een uniform expanderende homogene gasbol. Dat wil zeggen, de beweging van
een gaselement kan beschreven worden door de volgende uitdrukking van de positievector

~r(t) = a(t)x̂ (1)

waarin ~r(t) de 3D-positie is van een bepaald gaselementje ten opzichte van een (willekeurig
gekozen) oorsprong, a(t) een willekeurige dimensieloze functie van de tijd die we de schaal-

factor noemen, en x̂ de zogenaamde meebewegende positievector (dimensie [lengte]). N.B.
Vanaf nu is a(t) dus niet meer de afstand tussen twee vast gekozen melkwegstelsels zoals in
werkcollege 1, maar een dimensieloze schaalfactor die evenredig met die afstand verandert
gedurende de expansie.
De dichtheid van het gas op moment t duiden we aan met ρ(t) (in kilogram per m3).
De wet van behoud van energie voor een massa-elementje m op afstand ~r(t) van het
centrum kunnen we nu schrijven als

U = T + V = constant, (2)
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waarin U de totale energie, T de kinetische energie en V de potentiële zwaartekrachtenergie

van massa-element m. M is de massa is van de bol met straal r(t).

Opgave 1: Leid uit het voorgaande de Friedmann-vergelijking af:
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waarin k = −2U/mc2x2 een constante is met dimensie [lengte]−2 en evenredig met de
universele totale energie U . Bespreek zowel de fysische oorsprong als het gevolg van de
drie termen op de evolutie.

Opgave 2: Wat kun je zeggen over a als functie van de tijd indien k > 0 (d.w.z. U < 0)?

Opgave 3: En als k = 0 (U = 0)?



Opgave 4: En tenslotte als k < 0 (U > 0)?

2.2 De gasvergelijking [L 3.4]

We beschouwen nu het gedrag van een adiabatisch expanderend gas met dichtheid ρ,
druk p, volume V en interne energie E.

Voor adiabatische verandering geldt

dE + pdV = TdS = 0 (6)

met T de temperatuur en S de entropie. Voor E kunnen we schrijven

E = ρc2V (7)

Voor V nemen we de meebewegende eenheidsbol, zodat

V =
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Opgave 5: Leid de gasvergelijking af:
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2.3 Kritisch heelal

We beschouwen nu een “kritisch” heelal waarin k = 0.

Opgave 6: Koud, niet-relativistisch gas [L 5.3.1]

Kies voor de toestandsvergelijking p = 0. Bereken uit de Friedmannvergelijking (5)
en de gasvergelijking (9) de evolutie van de schaalfactor, dus:

a(t) (10)

Opgave 7: Relativistisch gas [L 5.3.2]

Kies voor de toestandsvergelijking p = 1

3
ρc2. Bereken weer uit (5) en (9):

a(t) (11)

Opgave 8 [L 5.3.3]:

In welke fasen van ons heelal zijn (10) resp. (11) toepasbaar?

De oplossingen zullen worden besproken tijdens de werkcollege op 11.05.2011 vanaf 15:30
in HG 01.029.
College webpagina: http://particle.astro.ru.nl/goto.html?cosmology1011


