
Opgaver til bogen Speciel Relativitetsteori af Ulrik I. Uggerhøj

Aarhus, December 2017
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Opgaver til Speciel Relativitetsteori

I mange af opgaverne refereres til et sidetal, eller et ligningsnummer, som i alle
tilfælde er fra bogen Speciel Relativitetsteori af Ulrik I. Uggerhøj, Aarhus
Universitetsforlag 2016, ISBN 978 87 7124 984 2.
Nogle af opgaverne er markeret med ♥, som indikerer at jeg mener de er lidt
lettere end de andre, og således måske egner sig til 3.g.

1. ♥ Et ur i bevægelse går langsomt [Kap. 2 ]
Benyt bogens ligning (2.10) til at bestemme med hvor stor en faktor et ur i
bevægelse går langsomt hvis

a) Hastigheden er givet ved v = c/2.
b) Hastigheden er givet ved v = 0.99c.
c) Hastigheden er givet ved v = 0.1c.
d) Hastigheden er givet ved v = 5 km/t (her kan rækkeudviklingen i

ligning (2.16) være nyttig).

2. ♥ Galileisk hastighedsaddition [Kap. 6 ]
Beboere fra en fremmed planet kommer rejsende direkte mod Jorden i et
rumskib, der bevæger sig med hastigheden v = c/2. Undervejs sender de en
lille sonde afsted mod Jorden, med hastigheden vs = 3c/4 i forhold til
rumskibet.

a) Hvad er hastigheden af sonden i forhold til Jorden, baseret på Galileisk
hastighedsaddition (se s. 32)?

b) Vil astronomer på Jorden, der retter deres teleskop i retning mod
sonden, kunne nå at se den, inden den rammer Jorden?

3. Arbejdssætningen [Kap. 6 ]
En partikel med masse m har ifølge Newtons 2. lov ~F =m~a en acceleration ~a
i laboratoriet (der antages at være et inertialsystem), hvis den er påvirket af
en konstant kraft ~F . I det følgende begrænser vi eksemplet til bevægelse i én
dimension x, dvs. F =ma, hvor a = d2x/dt2, og partiklen flytter sig i løbet af
tidsrummet ∆t = t2 − t1 fra punktet x1 til x2. Vi finder ændringen i kinetisk
energi i følge arbejdssætningen

1
2mv

2
2 −

1
2mv

2
1 = F(x2 − x1) (1.1)

Nu betragtes situationen fra et rumskib der bevæger sig jævnt langs x-aksen,
med hastigheden V , og det antages at Galileisk hastighedsaddition gælder
(se s. 32).
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a) Hvad er ændringen af den kinetiske energi set fra rumskibet,
1
2mv

′2
2 −

1
2mv

′2
1 i løbet af det samme tidsrum ∆t?

b) Hvilket arbejde udfører kraften F, set fra rumskibet, i løbet af
tidsrummet ∆t?

c) Gælder arbejdssætningen i rumskibets referencesystem?

4. Hastighedsaddition i én dimension [Kap. 10 og 19 ]
Et rumskib bevæger sig med hastigheden v = 0.3c i den positive retning
langs en x-akse, i forhold til Jorden.

a) Tegn for denne hastighed et rumtidsdiagram med akser ct,x og ct′,x′

tilhørende henholdvis Jord-systemet og rumskibets inertialsystem, som
i Figur 19.3.

b) Markér punktet (ct,x) = (4,2) i diagrammet, og bestem koordinaterne
(ct′,x′) ud fra din tegning

c) Læg en verdenslinie for en elektron med hastigheden vx = 0.5c ind i
din tegning, bestem grafisk denne linies hældning i både ct,x og ct′,x′

systemerne, og bestem derved v′x.
d) Bestem den numeriske værdi for (ct′,x′) – transformationen af

(ct,x) = (4,2) – vha. ligning (6.31) og ligning (6.32), og for v′x vha.
ligning (10.7), og sammenlign med de grafisk bestemte værdier.

5. Ombytning af tidslig rækkefølge [Kap. 11 ]
Klokken 22.00.00,0000 slår et lyn ned i Aarhus, målt med et ur i ECI
systemet (s. 256). Klokken 22.00.00,0001 slår et andet lyn ned i Paris,
ligeledes målt med et ur i ECI systemet. Afstanden mellem Aarhus og Paris
sættes til 970 km.

a) Bestem den mindste hastighed vmin et passerende rumskib kan have,
for at kaptajnen ombord vil måle, at lynnedslaget i Paris sker tidligere
end lynnedslaget i Aarhus.

b) I hvilken retning skal rumskibet bevæge sig for at svaret i 5a gælder:
fra Aarhus mod Paris, eller fra Paris mod Aarhus (se afsnit 3.2)?

c) Kan kaptajnen ombord måle, at lynnedslaget i Paris sker tidligere end
lynnedslaget i Aarhus, hvis rumskibet bevæger sig i en retning
vinkelret på linien mellem Paris og Aarhus?

6. Tvillingeparadokset [Kap. 20 ]
Stella rejser fra Jorden med konstant hastighed v = 0.4c. Et år senere, regnet
fra Jorden, rejser Stellas tvillingesøster, Terra, efter hende med konstant
hastighed v = 0.8c.

a) Hvem er ældst på det tidspunkt hvor Terra har indhentet Stella?
b) Hvor meget er den ene ældre end den anden på dette tidspunkt?
c) Betragt situationen fra Stellas hvilesystem, f.eks. ved en tegning af et

rumtidsdiagram, og kommentér om aldersfordelingen stemmer
overens med forventningen baseret på Kapitel 20, specielt Figur 20.1.
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7. ♥ Jordens ur går langsomt [Kap. 2 ]
Jordens banehastighed omkring Solen kan sættes til v = 2πr⊕/t⊕ hvor
r⊕ = 149.6 · 109 meter er middelafstanden til Solen, og t⊕ = 365.256 dage er
omløbstiden.

a) Bestem Jordens banehastighed omkring Solen, og find herfra hvor
mange sekunder et ur på Jorden taber om året, sammenlignet med et
ur i hvile i Solens referencesystem.

8. Lysuret og længdeforkortning [Kap. 2 og 4 ]
Antag, at et lysur er anbragt i hvile og liggende – dvs. roteret 90◦ i forhold
til Figur 2.1 – i systemet S ′, der har den konstante hastighed V i x-retningen
i forhold til S, dvs. således at lyspulsen udbreder sig langs x og x′ istf. som i
Figur 2.2 langs y og y′.

a) Bestem et udtryk for tiden t′− det tager lyspulsen at nå fra det venstre
spejl til det højre i S ′.

b) Bestem et udtryk for tiden t− det tager lyspulsen at nå fra det venstre
spejl til det højre i S.

c) Bestem et udtryk for tiden t′+ det tager lyspulsen at nå fra det højre
spejl til det venstre i S ′.

d) Bestem et udtryk for tiden t+ det tager lyspulsen at nå fra det højre
spejl til det venstre i S.

e) Bestem den tid det tager lyspulsen at løbe frem og tilbage T ′ = t′− + t′+ i
S ′.

f) Bestem den tid det tager lyspulsen at løbe frem og tilbage T = t− + t+ i
S.

g) Er dine udtryk i overensstemmelse med tidsforlængelse?

9. ♥Myonens levetid [Kap. 8 ]
Sandsynligheden pµ for at en myon i hvile er henfaldet efter tidsrummet ∆t
er givet fra et eksponentielt henfald som pµ = 1− exp(−∆t/τ) (dvs. 1 minus
sandsynligheden for at den ikke er henfaldet, se Figur 8.5, hvor også τ kan
findes). Antag at myonen produceres med v = 0.999c i en højde over Jorden
på 10 km.

a) Hvad er sandsynligheden for at myonen er henfaldet, hvis
tidsforlængelse ikke tages i betragtning?

b) Hvad er sandsynligheden for at myonen er henfaldet, med behørigt
hensyn til speciel relativitetsteori?

10. ♥ Reduceret hastighed [Kap. 12 og 19 ]
Det ligger implicit i f.eks. ligning (19.18) eller kommentaren efter
ligning (19.20), at

β =
pc

E
, (1.2)

men vi har faktisk ikke vist det. Det er let at vise ved at benytte
ligning (12.43) og (12.41), men her skal vi gøre det med
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Pythagoras-relationen, ligning (12.34), E2 =m2
0c

4 + p2c2, hvor totalenergien
er givet ved ligning (12.41), E = γm0c

2, og med definitionen af
Lorentz-faktoren, ligning (2.14), γ = 1/

√
1− β2.

a) Vis kvadratet på ligning (2.15), β2 = 1− 1/γ2, fra ligning (2.14).

b) Vis, at 1−m2
0c

4/E2 = p2c2.

c) Vis nu med 10a og 10b, at β = pc/E.

11. ’Tachyon-telefonen’ [Kap. 23 ]
Som i eksemplet i afsnit 23.2, antag at tachyoner kan afsendes med
hastigheden v = kc, hvor k > 1. Signalerne meddelt gennem tachyonerne
modtages af et rumskib med hastigheden βc i forhold til afsenderen, og
returneres straks med v = −kc.

a) Bestem den minimale hastighed βminc rumskibet skal bevæge sig med,
udtrykt ved k og c, for at retursignalet kan ankomme ved modtageren
inden det oprindelige blev afsendt (som i Figur 23.4).

b) Kunne kaptajnen i Apollo-10 rumskibet, som opnåede den maksimale
hastighed v = 39897 km/t i forhold til Jorden, teoretisk set have brugt
CERNs OPERA eksperiments oprindeligt målte tachyoner med
kopera = 1 + 2.48 · 10−5 (https://arxiv.org/abs/1109.4897v1) til at have
sendt beskeder bagud i tid?

c) Bestem βminc hørende til kopera, udtrykt i km/t.

Det viser sig, at tachyoner – såfremt de eksisterer, og bærer en elektrisk
ladning – udsender såkaldt Čerenkov-stråling hvorved de mister energi.
Denne stråling udsendes også for almindelige partikler, der bevæger sig
hurtigere end lyset i et medium, og tachyoner bevæger sig jo hurtigere end
lyset i vakuum. Men i modsætning til de kendte partikler, øger tachyoner
deres hastighed når de mister energi. Energitabet pr. vejlængde for en
enkeltladet partikel til Čerenkov-stråling er af størrelsesorden
dE/dx ' e2/(4πε0)c2ω2 hvor ω strålingens typiske vinkelfrekvens. Det kan
antages at ~ω ' 1 eV og energitabet omskrives til
dE/dx ' e2/(4πε0)~c · ~2ω2/~c med α = e2/(4πε0)~c ' 1/137 og ~c = 1973
eV·Å.

d) Bestem energitabet pr. vejlængde i MeV/km.

e) Idet det antages at tachyonens egen-masse µ opfylder |µ2|c4 = 1 TeV2,
hvorved den kunne være undsluppet detektion ved LHC, find
afstanden fra Jorden hvor tachyonen har mistet en energi svarende til
egen-massen.

Hastigheden af en tachyon ṽ findes ved et udtryk, der har samme form som
den velkendte v = pc2/E, dvs. ṽ = p̃c2/Ẽ der gennem Pythagoras-relationen,

ligning (12.34), Ẽ2 = µ2c4 + p̃2c2 giver ṽ =
√

1−µ2c4/Ẽc.

f) Bestem Ẽ der svarer til βminc.
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g) Under hensyntagen til 11d og 11e, kunne kaptajnen i Apollo-10
rumskibet teoretisk set have brugt tachyoner til at have sendt beskeder
bagud i tid?

12. ♥ Sorte huller [Kap. 17 ]
I den simple tilgang til sorte huller finder man en begivenhedshorisont ved
Rs = GM/c2 , ifølge ligning (17.2), dvs. en faktor 2 mindre end RS givet ved
ligning (17.3).

a) Benyt ligning (14.30) til at bestemme Lorentz-faktoren γ ved
r = R = Rs.

b) Passer dit svar i 12a med bemærkningen s. 295 at astronautens rejse
ind til begivenhedshorisonten – her sat til en afstand Rs fra det sorte
huls centrum – set udefra varer uendelig lang tid?

13. Mandelstam variable* [Kap. 24 ]
I en kollision mellem to partikler a og b, der fører til en sluttilstand med to
partikler c og d, er fire-impulsen bevaret

p
µ
a + p

µ
b = p

µ
c + p

µ
d , (1.3)

som det er tilfældet for to partikler der kolliderer uelastisk til én,
ligning (24.30). Nul-impuls, eller CM, systemet er defineret ved (med
stjernede variable i CM systemet og uden stjerner i laboratorie-systemet)

~p∗a +~p∗b = ~p∗c +~p∗d = 0 (1.4)

som i ligning (24.26).
For denne type processer, kan man definere de såkalte Mandelstam variable
s, t og u ved

s = W 2 = (p
µ
a + p

µ
b )2 = (p

µ
c + p

µ
d)2 = (Ea +Eb)

2 − (~pa +~pb)
2c2

t = −Q2 = (p
µ
c − p

µ
a )2 = (Ec −Ea)2 − (~pc −~pa)2c2

u = (p
µ
a − p

µ
d)2 = (p

µ
c − p

µ
b )2 (1.5)

Fordelen ved Mandelstam variable er, at skalarprodukter mellem
fire-vektorer er relativistiske invarianter. Størrelsen W kaldes ’den totale
massemidtpunkts-energi’, fordi i CM hvor ~p∗a +~p∗b = 0 er den givet ved
W = E∗a +E∗b. Variablene t og u er kvadrerede fire-impuls overførsler,
Q2 = −(p

µ
i − p

µ
f )2, med indices i og f for hhv. begyndelses- og slut-tilstande.

a) Vis, at s+ t +u = (m2
a +m2

b +m2
c +m2

d)c4, dvs. Mandelstam variablerne er
indbyrdes lineært afhængige.

b) Vis, at s = (m2
ac

4 +m2
bc

4 + 2Eambc2) i laboratorie-systemet, således at

energien til rådighed i CM systemet er W =
√
m2
ac4 +m2

bc
4 + 2Eambc2.

c) Vis, at

Ecm =W =
√

(ma +mb)2c4 + 2Tambc2 (1.6)

i laboratorie-systemet, hvor Ta er den kinetiske energi af partikel a.
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d) Vis, at den reducerede hastighed βcm og Lorentz-faktor γcm tilhørende
CM systemet, set fra laboratorie-systemet, er givet ved

βcm =
pac

Ea +mbc2 (1.7)

og

γcm =
Ea +mbc2

W
(1.8)

e) Vis vha. 13d, at partiklernes impulser i CM systemet er givet ved
pcm = pmbc2/Ecm.

f) Vis, ved hjælp af en Lorentz-transformation, at p sin(θ) = p∗ sin(θ∗) og
pcos(θ) = γ(p∗ cos(θ′) + βE∗/c)

g) Vis slutteligt, at

tan(θ) =
β∗ sin(θ∗)

γcm(βcm + β∗ cos(θ∗))
(1.9)

der er den relativistiske version af forbindelsen mellem vinkler i
laboratorie-systemet og CM systemet.

14. Tyngdepotential for jævn massefordeling [Kap. 14 ]
I denne opgave viser vi ligning (14.17) og ligning (14.18),

Φ(r) = −GM
r
, r ≥ R, (14.17)

Φ(r) = −GM(3R2 − r2)
2R3 , r ≤ R, (14.18)

hvor det som sædvanligt er valgt at Φ→ 0 for r→∞, og
funktionsafhængigheden af r er skrevet eksplicit. Tyngdepotentialet Φ for
et objekt med totalmasse M er defineret som den potentielle energi pr.
testmasse m, dvs.

Φ(r) ≡ U (r)
m

=
∫ r

∞

GM(r)
r ′2

dr ′ =
∫ r

∞
a(r ′)dr ′, (1.10)

hvor a(r) er accelerationen ved r.
Sæt massetætheden til ρ = ρ0 =M/(4πR3/3) overalt indenfor objektets
radius R, dvs. uafhængig af den radiale koordinat for r ≤ R, og ρ = 0 for
r ≥ R.

a) Bestem den totale masse M(r), der befinder sig indenfor afstanden r
fra centrum, udtrykt ved M, r og R, for både r ≥ R og r ≤ R.

b) Bestem Φ(R) for r ≥ R ved at benytte ligning (1.10), og vis dermed
ligning (14.17).

c) Bestem Φ(r) for r ≤ R ved at benytte ligning (1.10), men del integralet
op ved R – dvs. integrér fra∞ til R (som du fandt i 14a), og læg
integralet fra R til r til – og vis dermed ligning (14.18).
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15. Hastigheds-addition [Kap. 10 ]

a) Vis, at to på hinanden følgende Lorentz-transformationer langs
x-aksen, med hastighederne V1 og V2, svarer til en enkelt
Lorentz-transformation med hastigheden V , givet som i ligning (10.8)
ved

V =
V1 +V2

1 +
V1V2

c2

. (1.11)

16. Galileis faldeksperiment og hyperbolske funktioner [Kap. 14 ]
I eksemplet omtalt side 130 betragtes en tennisbold med massen m, der
falder frit i Jordens tyngdefelt, dvs. under påvirkning af Fg =mg, hvor der
her regnes positivt nedad. Det viser sig, at efter ganske kort tid, svarende til
en fald-afstand på få centimeter, bliver den dominerende kraft fra
luftmodstanden proportional med kvadratet på hastigheden, Fl = −Qv2,
hvor Q = ρCdA/2 med ρ som luftens massetæthed, Cd den såkaldte
træk-koefficient1, der er ' 0.6 for en tennisbold og A er reference-arealet
som for et sfærisk objekt er tværsnitsarealet, πr2. Efter et stykke tid opnår
bolden sin sluthastighed vter.

a) Bestem vter, udtrykt ved Q, m og g.

b) Vis, at a = dv/dt = g(1− v2/v2
ter)

Som for integralet i ligning (18.3), kan man udtrykke funktionen tanh, eller
faktisk den inverse, arctanh, ved et integral

1
a

arctanh(
u
a

) =
∫

du

a2 −u2 , (1.12)

hvor a er en konstant.

c) Vis, at hastigheden er givet ved v(t) = vter tanh(gt/vter).

d) Benyt ligning (19.10) og βter(t) = v(t)/vter til at argumentere for at
gt/vter er ‘det frie falds hyperbolske vinkel’, og kommentér på ‘et
stykke tid’, nævnt ovenfor.

17. Bundter i en accelerator [Del III ]
En af mine kolleger kontaktede mig på et tidspunkt med følgende, meget
relevante, spørgsmål, som han havde fået fra en studerende: “Antag, at vi
har en lagerring [en cirkulær accelerator] med en omkreds på 1000 m. I
denne drøner ladede partikler i bundter á 1 meter rundt. Antag γ=100. For
en observatør i laboratorie-systemet er længden af disse bundter 1 cm. Han
påstår derfor, at der kan være op til N = 100.000 af disse bundter ad gangen
i ringen. Men for en medfølgende observatør (én der rejser sammen med
bundterne) er længden af lagerringen kun 10 m og hun påstår derfor, at der

1 På engelsk, ‘drag-coefficient’, der kunne oversættes til drage-koefficient, men det giver forkerte associa-
tioner.
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kun kan være N = 10 af sådanne bundter. Men hvad hvis N < 1 for hende,
så kan eksperimentet jo ikke udføres...?”

a) Omform problemet til en lineær accelerator (derved er accelerationen
uden betydning), identificér hvilket paradoks dette er ‘i familie med’,
og forklar dermed det tilsyneladende paradoks.

b) Vend nu tilbage til den cirkulære udgave af problemet, og diskutér
relationen til Ehrenfests paradoks,
https://en.wikipedia.org/wiki/Ehrenfest_paradox

Som ‘relativist’ vil du af og til møde folk, der let kan opstille sådanne
tilsyneladende paradokser, og det er ikke altid let at indse hvad løsningen
er!

18. Præcise ure til varsling af jordskælv? [Kap. 14 og 29 ]
Læs de relevante dele af http://www.nature.com/articles/ncomms13349 og
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravimetry.

a) Vis, at en flytning på 1 m opad i Jordens tyngdefelt svarer til et skift på
∆g = 0.308 mGal, hvor 1 Gal – der er opkaldt efter Galilei – er
defineret som 1 cm/s2 og ‘normal-tyngdeaccelerationen’ er sat til
g0 = 9.80665 m/s2.

b) Benyt værdien |ATohoku| = 0.1 µGal, og bestem hvilken relativ præcision
et atomur mindst skal have for at kunne bestemme så små udsving i
Jordens tyngdefelt.

c) Ifølge http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0237, figur 1, har de bedste
atomures præcision udviklet sig til at være en faktor 10 mere præcise
ca. hvert 20/7 år. Tag udgangspunkt i en optimal relativ præcision på
2 · 10−18 i 2015 iflg. bogens reference [13], og bestem – under antagelse
af, at den nævnte tendens holder stik fremover – årstallet for hvornår
atomure (måske) kan bruges til at forudsige jordskælv.

19. Greisen-Zatsepin-Kuzmin (GZK) afskæringen for kosmiske protoner
[Kap. 24 ]
Et af kosmologiens bedste argumenter for den såkaldte Big-Bang model er,
at Universet er fyldt med stråling som fra et sort legeme, med en temperatur
der nu er 2.7260± 0.0013 K. Denne mikrobølgebaggrundsstråling blev
opdaget ved et tilfælde af amerikanerne Penzias og Wilson i 1964.
Fotonerne, som denne stråling består af, har et spektrum kaldet en
Planck-fordeling, der har en middel-fotonenergi givet ved
~ω = 2.701178kT , hvor kB = 8.617 · 10−5 eV/K er Boltzmanns konstant.
Allerede i 1966 fandt amerikaneren Kenneth Greisen – og kort derefter to
russere, der også har lagt navn til effekten – ud af, at en kosmisk proton
med en energi over en vis tærskel, Ea, ved en kollision med disse
baggrundsfotoner, hver af energi Eγ , kan danne en pion. Ved denne proces
mister protonen energi, hvorved protoner med energier over Ea ikke burde

8

https://en.wikipedia.org/wiki/Ehrenfest_paradox
http://www.nature.com/articles/ncomms13349
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravimetry
http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2011.0237


Opgaver til bogen Speciel Relativitetsteori af Ulrik I. Uggerhøj

kunne findes i den kosmiske stråling. Denne opgave handler om at
bestemme Ea, den såkaldte Greisen-Zatsepin-Kuzmin (GZK) afskæring.

a) Benyt ligning (24.24) og ligning (24.25) i ligning (24.31) til at vise, at
tærsklen er givet ved

Ea =
m2
c0c

4 −m2
a0c

4

4Eγ
, (1.13)

b) Sæt pionens masse til mc0 = 135 MeV/c2, protonens masse til
ma0 = 938.5 MeV/c2 og Eγ = ~ω, og bestem Ea i eV.

c) Kig på Fig. 29.8 i http:
//www-pdg.lbl.gov/2016/reviews/rpp2016-rev-cosmic-rays.pdf, og se
om der er nogenlunde overensstemmelse med dit svar i 19b.

20. Det gravitationelle rødskift [Kap. 14 og 16 ]
Som det er nævnt i fodnoten s. 121, er det ikke nødvendigt at begrænse
udregningen af det gravitationelle rødskift til en rækkeudvikling til første
orden. I denne opgave viser vi, at ligning (14.2) også kan opnås eksakt (eller
ligning (14.3) for et homogent tyngdefelt). Definér som i reference [86] (dog
med ∆H og H ombyttet) de dimensionsløse variable V ≡ v/c, T ≡ gt/c og
∆H ≡ gh/c2.

a) Vis, at ligning (16.13) kan skrives som V = T /(1 + T 2)1/2 for α = g.
b) Vis, at ligning (16.14) kan skrives som H = (1 + T 2)1/2 − 1 for α = g.
c) Vis, at ligning (7.9) eller ligning (7.12) kan skrives som
νB/νA = [(1−V )/(1 +V )]1/2.

d) Vis, med ∆H = ∆ν/νA = (νA − νB)/νA, at T =H +∆H .

21. Lorentz-transformation a la Ignatowsky [Kap. 6 ]
Opskriv transformationen fra koordinater i S givet ved (t,x,y,z) til
koordinater i S ′ kaldet (t′,x′, y′, z′), hvor S ′ bevæger sig med V langs
x-aksen i S (standard-konfigurationen) som

t′ = λt(t −κtV x), x′ = λx(x −κxV t), y′ = λyy, z′ = λzz, (1.14)

hvor symmetrien mellem rum og tid er delvist benyttet i de to første
ligninger, og λt,λx,λy ,λz,κt,κx er konstanter.

a) Bestem hver af koordinaterne (t,x,y,z) som funktioner af (t′,x′, y′, z′)
og konstanterne λt,λx,λy ,λz,κt,κx samt V , ved at isolere variable i
ligning (1.14).

b) Benyt kravet om, at der ikke er noget foretrukket referencesystem – at
transformationen fra S ′ til S er magen til dem givet i ligning (1.14),
blot med mærkede variable erstattet af umærkede og omvendt, samt
V →−V – til at fastlægge λy og λz.

c) Benyt igen kravet om, at der ikke er noget foretrukket referencesystem
til at vise at

λt = λx =
1√

1− v2κxκt
. (1.15)
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d) Vis fra ligning (1.15) at reelle værdier for de observable (t,x,y,z) og
(t′,x′, y′, z′) må betyde at v2 < 1/κxκt, hvor 1/κxκt således bliver en
øvre grænse for hastigheden.

e) Argumentér – f.eks. baseret på Figur 5.2 – for at kvadratet på lysets
hastighed er givet ved c2 = 1/κxκt, og dermed via et
dimensionsargument i ligning (1.14), at κx = 1 og κt = 1/c2, hvorved
Lorentz-transformationerne er eftervist.

22. Afbøjningen af lys i Solens tyngdefelt* [Kap. 14 og 17 ]
I maj 1919 blev Einstein verdensberømt ’henover natten’, da bl.a. Eddington
observerede Solens tyngdekrafts indflydelse på lys der passerede tæt på
Solens overflade, under en solformørkelse, se f.eks.
https://doi.org/10.1098/rsta.2014.0287.
Denne – temmelig lange – opgave omhandler afbøjningen af lys i Solens
tyngdefelt, med en beskrivelse alene baseret på den specielle
relativitetsteori. Udledningen – inspireret af Leonard Schiffs,
http://dx.doi.org/10.1119/1.1935800 – er derfor ikke fuldstændig
fyldestgørende, men bringer adskillige relevante pointer frem, og giver det
korrekte resultat.
Tyngdepotentialet udenfor overfladen af et objekt med masse M er givet
ved ligning (14.18).

a) Genlæs afsnit 14.2 og vis fra ligning (14.9) at tiderne målt på to ure, A
og B (istf. 1 og 2, for at bevare Schiffs notation), anbragt i tyngdefeltet
er relateret gennem

dτB ' dτA(1 +G
M

rAc2 −G
M

rBc2 ). (1.16)

b) Overbevis dig selv om at ligning (1.16) også må gælde, men i formen

dτB ' dτA(1 +G
MA

RAc2 −G
MB

RBc2 ), (1.17)

såfremt der er tale om ure anbragt på overfladerne af 2 kosmiske
objekter (en planet og en stjerne, f.eks.) med masserne MA og MB, og
radierne RA og RB.

c) Vis, at spektrallinierne målt på Jorden A fra en stjerne B med masse M
og radius R er rødforskudte med det relative bidrag

G
M

Rc2 , (1.18)

hvor bidraget fra Jordens tyngdepotential kan antages at være
negligibelt.

d) Benyt argumenter som i afsnit 14.2 til at vise, at længder l i den radiale
retning er relateret næsten som givet i ligning (1.16), nemlig ved

dlB ' dl1(1−G M

rAc2 +G
M

rBc2 ), (1.19)
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mens længder vinkelret på radius er upåvirkede. Man bemærker, at
fortegnsskiftet mellem ligning (1.16) og ligning (1.19) skyldes at
tidsforlængelse erstattes af længdeforkortning.

En observatør anbragt på overfladen af B – herfra og i det følgende kan man
tænke på Solen som B – vil måle en lokal lyshastighed på c (et relativt kort
argument herfor, baseret på ækvivalensprincippet, findes i Schiffs artikel, s.
342). En observatør på Jorden vil dog måle en anden, global hastighed for
lyset, c′, og denne hastighed vil – i hovedsagen forklaret vha. ligning (1.16)
og ligning (1.19) – være afhængig af den højde over Solens overflade som
lyset passerer i. Lidt løst sagt vil den øverste del af strålen bevæge sig
hurtigere end den nederste, set fra Jorden, men ikke lokalt. I tråd med
Huygens princip vil strålen derfor afbøjes omkring Solen. Det er vinklen θ
for denne afbøjning vi nu skal finde. Under passagen nær Solens overflade

y	  

x	  

r	  

dx	  

dr	  dz	  

B	  

Figur 1.1: En lysstråle bevæger sig i x-retningen mod Jorden, og passerer ved x = 0 tæt
forbi Solens overflade, i afstanden y fra Solens centrum. Under passagen måler den
lokale observatør B, at lysstrålen tilbagelægger dx i tidsrummet dt, hvor c = dx/dt. Det
differentielle stykke dx kan opdeles i komposanter dr, parallel med radialen til B, og dz
(som her ikke er vinkelret på x og y), vinkelret på radialen til B.

måler den lokale observatør B, at lyset tilbagelægger dx i tidsrummet dt,
hvor c = dx/dt.

e) Vis, at A må benytte den radiale afstand dr ′ ' dr(1−GM/rc2), og
dz′ = dz, hvorved dx′ må være givet ved

dx′ =
√
dr ′2 + dz′2 '

√
dr2(1− 2GM

rc2 ) + dz2 = dx

√
1− 2GM

rc2 (
dr
dx

)2,

(1.20)
der med dr/dx = x/r giver

dx′ ' dx(1−GMx
2

r3c2 ), (1.21)
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f) Vis, at lysets hastighed, set fra Jorden A, givet ved c′ = dx′/dt′ er givet
som

c′ ' dx
dt

(1−GMx2/r3c2)
(1 +GM/rc2)

' c(1− GMx
2

r3c2 −
GM

rc2 ), (1.22)

g) Vis at den partielle afledede af c′ med hensyn til r er givet ved

∂c′

∂r
' cGM

c2 (
3x2

r4 +
1
r2 ). (1.23)

Hele udledningen er baseret på effekter til første orden (første
korrektionsled i en rækkeudvikling). Vi kan derfor sætte c ' c′ i
ligning (1.23) og finde variationen af lysets hastighed med højden y ved i
ligning (1.23) at indsætte y/r til første orden i led med 1/rn (og det er bl.a.
her, at argumentet er lidt svagt) til at give

1
c′
∂c′

∂y
' GM

c2 (
3x2y

r5 +
y

r3 ). (1.24)

Igen til laveste orden kan y erstattes af Solens radius R, og
vinkelafbøjningen udregnes som

θ '
∫ ∞
−∞

[
1
c′
∂c′

∂y
]y=Rdx (1.25)

h) Vis, at afbøjningsvinklen kan udregnes vha.

θ ' GM
c2

∫ ∞
−∞

(
3x2R

(x2 +R2)5/2
+

R

(x2 +R2)3/2
)dx, (1.26)

For det sidste led i integralet i ligning (1.26) kan man slå op i en
integraltabel at ∫

Rdx

(x2 +R2)3/2
= R

x

R2
√
R2 + x2

, (1.27)

der tenderer mod ±1/R for x→±∞.

i) Vis, at det sidste led i ligning (1.26) bidrager med

θ2 =
2GM
Rc2 (1.28)

til θ.

Det er straks værre med det første led i integralet i ligning (1.26). Det kan
man ikke slå op i en integraltabel (jeg har i hvert fald ikke fundet det), og så
må man jo selv regne det ud.

j) Benyt substitutionen x = Rsinh(u), som medfører dx = Rcosh(u)du,
regnereglerne for de hyperbolske funktioner der bla. førte fra
ligning (18.3) til ligning (18.4), og integralet∫

du

coshn(Ru)
=

sinh(Ru)

R(n− 1)coshn−1(Ru)
+
n− 2
n− 1

∫
du

coshn−2(Ru)
(1.29)
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og vis med asymptoterne cosh(u)→∞, sinh(u)→±∞ og tanh(u)→±1
for u→±∞, at det første led i ligning (1.26) ligeledes bidrager med

θ1 =
2GM
Rc2 (1.30)

til θ. Den totale afbøjningsvinkel θ = θ1 +θ2 findes således som

θ =
4GM
Rc2 , (1.31)

der er denne opgaves hovedresultat.

k) Udregn størrelsen af afbøjningsvinklen for en lysstråle der passerer
lige henover Solens overflade, fra ligning (1.31), målt i buesekunder
(1′′ = 1/3600 af en grad), f.eks. ved at benytte ligning (17.3),
ligning (17.4) og R�6.957 · 105 km. Sammenlign med den vinkel Solens
radius udspænder, set fra Jorden, ca. 16 bueminutter (1′ = 1/60 af en
grad).

Selvom ligning (1.31) blev opnået gennem en del approksimationer, er det
det korrekte svar, i overensstemmelse med Schwarzschild-løsningen. Det
vigtige her er, at både ændringen af tiden, ligning (1.16), og af rummet,
ligning (1.19), skal medtages for at opnå det rigtige svar. Einsteins eget
første bud, udgivet i 1911 (http://dx.doi.org/10.1002/andp.200590033),
benyttede kun den tidslige ændring, og gav dermed kun det halve af det
korrekte svar. Den tyske astronom Johann Soldner udledte et med
ligning (1.28) identisk udtryk allerede i 1804. Efter udgivelsen af den
generelle relativitetsteori 25.11.1915
(http://adsabs.harvard.edu/abs/1915SPAW.......844E), mente Einstein ikke
at de ikke-lineære ligninger tillod eksakte løsninger. Kort derefter fandt
Karl Schwarzschild dog en løsning af ligningerne for et massivt, sfærisk,
ikke-roterende og uladet legeme, sendt til Einstein i et brev 22.12.2015 og
senere udgivet (http://adsabs.harvard.edu/abs/1916SPAW.......189S).
Derefter fandt Einstein hurtigt det korrekte svar for afbøjningsvinklen,
ligning (1.31), som blev udgivet i 1916
(http://dx.doi.org/10.1002/andp.200590044).

23. Jordens stærke magnetfelt [Kap. 25 ]
Som det er diskuteret efter ligning (25.51) bliver invarianten χ, der
beskriver et elektromagnetisk felts styrke, set for en partikel med impuls ~p,
givet fra |χ| = γβB/B0. Dette under betingelse af, at B er et rent (i det
pågældende system) magnetfelt, og såfremt ~p ⊥ ~B. Det kritiske magnetfelt
er her givet fra ligning (25.38) som B0 =m2

0c
2/e~ = 4.414 · 109 T.

Under normale omstændigheder betragter vi Jordens magnetfelt som
værende ganske svagt, men vi skal i denne opgave se, at visse typer af
kosmiske stråler kan ’opfatte’ Jordens magnetfelt som værende meget
stærkt.
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a) Vis fra ligning (25.51), at χ for en foton med impulsen ~p = ~
~k , med

~k ⊥ ~B og ω = kc, hvor k og ω er henholdsvis fotonens bølgetal og
vinkelfrekvens, er givet ved

χ = γp
B
B0
, hvor γp ≡

~ω

m0c2 , (1.32)

hvor m0 her er elektronens hvilemasse.
Læg mærke til at γp’s definition minder om en Lorentz-faktor, men
ikke er en ’normal’ Lorentz-faktor, idet fotonen ikke har noget
hvilesystem.

b) Idet det kan antages at B = 0.53 gauss i Jordens hvilesystem, ved det
såkaldte Pierre Auger Observatory, https://www.auger.org/, bestem
energien E1 = ~ω1 af en kosmisk foton for hvilken χ = 1. For sådanne
fotoner ’opfattes’ Jordens magnetfelt som værende meget stærkt,
hvorved de konverterer til elektron-positron par.

Konverteringen af fotoner i Jordens ’stærke’ magnetfelt kan bl.a. findes
beskrevet i U.I. Uggerhøj: An experimental foundation for electromagnetic
shower formation in the geomagnetic field, Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 122,
357 (2003), http://dx.doi.org/10.1016/S0920-5632(03)80418-8. Der findes
kosmiske stråler med energier som E1, men det er dog usandsynligt at det er
fotoner.

24. X-partiklen [Kap. 24 ]
Med mellemrum optræder der i eksperimentalfysik ’anomalier’, der enten
viser sig at være ny fysik (sker sjældent), eller som viser sig at forsvinde
(hvad oftest sker), efterhånden som den statistiske usikkerhed formindskes,
eller målefejl opdages. Et eksempel på dette, der var noget omdiskuteret i
2016, var den såkaldte X-partikel, eller ’light, neutral boson’, angiveligt
observeret i henfald til elektron-positron par, se
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.042501.

a) Benyt den invariante masse, ligning (24.29) (under udarbejdelse)

25. Gravitationelle linser [Kap. 14 og 17 ]
Vi så i ligning (1.31) at i en afstand ξ fra et kosmisk objekt med massen M
kan lyset blive afbøjet med en vinkel α′(ξ) givet ved

α′(ξ) =
4GM
ξc2 , (1.33)

og denne afbøjning kan give anledning til 2 (eller flere) kopier af kildens lys,
idet lyset kan blive afbøjet flere veje omkring det centrale massive objekt L,
som vist i figur 1.2. Vi følger her i nogen grad afsnit 3 i
http://www.livingreviews.org/lrr-1998-12.

a) Antag, at alle vinkler i figur 1.3 er små, og vis relationen

θDS ' βDS +α′DLS (1.34)
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S	  O	   L	  

S2	  

S1	  

Figur 1.2: Princippet bag en gravitationel linse, hvor lyset fra kilden S udbreder sig ad de
krumme linier, i henhold til ligning (1.31) omkring L med massen M, og dermed set for
observatøren O synes kilden at ligge i punkterne S1 og S2.

S	  

O	  
L	  

S1	  

α’	  

η	  
ξ	  

β	  θ	  
α	  

DL	   DLS	  

DS	  

Figur 1.3: Princippet bag en gravitationel linse, der antages værende ‘tynd’, dvs. alle
vinkler θ, α, β og α′ = 4GM/ξc2, givet fra ligning (1.33), er små, hvilket er en rigtig god
approksimation i stort set alle forekommende astrofysiske tilfælde.

b) Vis, at den reducerede afbøjningsvinkel α, stadig under antagelse af at
alle vinkler er små, er givet som

α(θ) ' (DLS /DS)α′(θ) (1.35)

c) Vis, at
β ' θ −α(θ) (1.36)

d) Vis nu, at

β ' θ − DLS
DLDS

4GM
c2θ

(1.37)

hvor ξ 'DLθ.

e) Udled udtrykket for den såkaldte Einstein ring vinkel-radius θE , for et
kilde-objekt S direkte bag det mellemliggende kosmiske objekt L (dvs.
β = 0)

θE '
√

DLS
DLDS

4GM
c2 (1.38)

og se på https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_ring for eksempler.
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At der er flere kopier – og i særlige tilfælde ligefrem en ring, Einstein ringen
– for gravitationelle linser, giver anledning til en forstørrelse (dvs. øgning) af
lyset fra kilden. Effektivt set kan man fra Jorden se kilden fra flere sider end
ellers, hvorfor dens lys bliver stærkere. Vi skal nu finde denne forstørrelse,
µ.

f) Vis, at ligning (1.37) kan skrives som

β ' θ −
θ2
E

θ
, (1.39)

og løs denne ligning for at finde de to vinkler θ1 og θ2 givet ved

θ1,2 = 1
2(β ±

√
β2 + 4θ2

E). (1.40)

g) Vis at forstørrelsen µ er givet ved

µ ' θ
β
dθ
dβ
, (1.41)

da rumvinklen udspændt af kilden S er proportional med sin(β)dβ, og
rumvinklen udspændt af kildens billede S1 er proportional med
sin(θ)dθ.

h) Vis, at forstørrelsen kan omskrives til

µ1,2 '
(
1−

θ4
E

θ4
1,2

)−1
=

u2 + 2

2u
√
u2 + 4

± 1
2
, (1.42)

hvor ‘impakt-parameteren’ u er defineret som vinkeladskillelsen
mellem linse-centeret og kilden, i enheder af Einstein vinklen, dvs.
u = β/θE .

i) Vis slutteligt, at summen af forstørrelserne er givet ved

µ = µ1 +µ2 '=
u2 + 2

2u
√
u2 + 4

. (1.43)

Summen af forstørrelserne µ kan direkte måles, se f.eks.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_microlensing, dog med en
modifikation der skyldes kildens endelige udstrækning (idet ellers µ→∞
for u→ 0).

26. Gravitationsbølger – ’kvidre-massen’ * [Kap. 28 ]
En central parameter i LIGOs måling af gravitationsbølger er den såkaldte
’kvidre-masse’, eller på engelsk “chirp-mass”. Kvidre-massen er givet ved

M =
(m1m2)3/5

(m1 +m2)1/5
, (1.44)

og denne opgave skal hjælpe med at forstå de umiddelbart lidt underlige
eksponenter iM, samt give et nærmere indblik i gravitationsbølger, og
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fortolkningen af figur 28.1. Adskillige af argumenterne er baseret på
plausibilitet eller dimensionsargumenter, snarere end stringens, men giver
alligevel – eller måske snarere derfor – en god fornemmelse af det basale.
Men først et par indledende bemærkninger, hvor vi som i bogen starter med
elektromagnetisme før vi går til gravitation.
Som det er vist i bogens figur 25.8, oprinder stråling (såvel
elektromagnetisk som gravitationel) fra en ændring af bevægelsen af
‘ladninger’ (elektriske ladninger eller masser) i tid. Hvis ikke deres
bevægelse ændrer sig, opstår de transversale komponenter vist i figur 25.8
ikke, og så er der ingen udbredelse af stråling.
Definitionen på stråling er energi, der ‘bæres ud til uendelig’. Da overfladen
af en kugle er 4πr2 må fluxen Φs (energi pr. areal pr. tid) altså højst aftage
som 1/r2, idet f.eks. en flux, der aftager som 1/r3 ikke giver et integral
forskelligt fra nul ‘ved uendelig’. Da fluxen er proportional med kvadratet
på amplituden, må amplituden h altså være proportional med 1/r.
For en ladningsfordeling ρe(~r ) er monopol-momentet∫

ρe(~r )d
3r, (1.45)

som er totalladningen Q. Da Q grundet ladningsbevarelse ikke kan variere i
tid, eksisterer elektromagnetisk monopol-stråling således ikke. Næste
moment i rækken er dipolmomentet∫

~rρe(~r )d
3r, (1.46)

der ikke har nogen tilknyttet bevarelseslov, så elektrisk dipol-stråling findes.
Tilsvarende kan man se på strømme der varierer, hvor det laveste betydende
moment er ∫

~r × v(~r )ρe(~r )d
3r, (1.47)

hvis variation svarer til magnetisk dipol-stråling.
Nu skifter vi fokus til det gravitationelle tilfælde hvor massetætheden – der
via E =m0c

2 tilsvarer en energitæthed – er givet ved ρ(~r ). Her er
monopol-leddet, svarende til ligning (1.45)∫

ρ(~r )d3r, (1.48)

der er den totale energi eller masse i systemet, og dermed er bevaret, så
heller ikke i det gravitationelle tilfælde findes monopol-stråling.
Dipol-leddet som svarer til ligning (1.46) er∫

~rρ(~r )d3r, (1.49)

der er massemidtpunktet, se ligning (12.9). I massemidtpunktsystemet er
der altså ingen dipol-stråling, og det kan der derfor heller ikke være i andre
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systemer, idet eksistensen af stråling er uafhængig af referencesystemet. For
leddet svarende til ligning (1.47)∫

~r × v(~r )ρ(~r )d3r, (1.50)

er der tale om systemets impulsmoment, der også er bevaret, og dermed
heller ikke giver anledning til stråling. Næste led i rækken af momenter er
kvadrupolmomentet

Iij =
∫
ρ(~r )rirjd

3r, (1.51)

som ikke er bevaret, så den dominerende gravitationelle stråling er
kvadrupol-stråling.
Dimensionen af Iij i ligning (1.51) er MR2 hvor M er massen, og R angiver
størrelsen af objektet, og ovenfor blev der argumenteret for at amplituden h
må være proportional med 1/r så

h ∼MR2/r. (1.52)

For gravitationsbølger er h dimensionsløs, da den angiver en strækning pr.
længde, og der må være nogle tids-afledede involveret, da et statisk system
ikke kan udsende stråling. Som ligning (1.18), der også er dimensionsløs,
viser, må GM/c2 have dimension som en længde, og derfor må GM/c3 have
dimension som tid. Så i enheder med G = c = 1 er tid, længde og masse af
samme dimension hvorved

h ∼ 1
r

∂2(MR2)
∂t2

(1.53)

bliver dimensionsløs. Går man herfra tilbage til normale enheder, skal de
rette potenser af G og c indsættes, hvilket fører til

h ∼ G
c4

1
r

∂2(MR2)
∂t2

. (1.54)

Idet G er lille, og c er stor, er front-faktoren lillebitte. Så medmindre M
og/eller R er store, og systemet ændrer sig hurtigt, bliver
strålings-amplituden h forsvindende.
Vi fortsætter nu fra Keplers 3. lov, ligning (14.27), omskrevet med
vinkelfrekvensen Ω = 2π/T til

Ω2a3 = GM, (1.55)

og ser på to sorte huller med masserne m1 og m2 i et binært system, hvor
den halve storakse i banen er a. Den samlede masse er M =m1 +m2 og den
reducerede masse er µ =m1m2/M.

a) Benyt ∂2/∂t2 ∼Ω2, MR2 ∼ µa2 og ligning (1.54) til at vise

h ∼ G
2

c4

1
r

µM

a
. (1.56)
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b) Benyt ligning (1.55) og Ω = 2πf , med frekvensen f , til at omskrive
ligning (1.56) til

h ∼
M2/3f 2/3µ

r
=
M5/3f 2/3

r
, hvorM5/3 ≡M2/3µ. (1.57)

c) Vis, at definitionen påM i ligning (1.57), fører til ligning (1.44).

Det kan vises (se næste opgave), at

M =
c3

G
(

5
96
π−8/3f −11/3ḟ )3/5, (1.58)

med notationen ḟ = df /dt.

d) Vis, at frekvensen for gravitationsbølger udsendt fra indspiraleringen
af to sorte huller er givet cirka ved skaleringen

f ∼ 1
√
M
, (1.59)

og strækningen cirka ved
h ∼M2, (1.60)

hvorved ’kvidre-massen’M givet i ligning (1.44) skalerer både
frekvens og amplitude i gravitationsbølgen fra et binært system.

En korrekt udregning giver, at amplituden A af den gravitationelle bølge er
givet ved

A(t) =
2(GM)5/3

c4r

( π
P (t)

)2/3
, (1.61)

hvor P = 1/f er den gravitationelle bølges periode og r er
luminositets-afstanden til det binære system. Potenserne af G og c kunne
man have fundet ved en dimensions-analyse, men at konstanten bliver
2π2/3 kan ikke umiddelbart ses fra ovenstående. Strækningen h er således
givet ved

h(t) =A(t)cos(φ(t)), (1.62)

med fasen

φ(t) = φ0 + 2π
∫ t

0

dt′

P (t′)
(1.63)

hvor begyndelsesfasen benævnes φ0.

27. Gravitationsbølger målt ved LIGO [Kap. 28 ]
I enheder med G = c = 1 er tid, længde, masse og energi af samme
dimension, og da energitætheden ε – som i disse enheder bliver
energi/længde3 =energi/tid3 =tid/tid3 =tid−2 – i en bølge er proportional
med kvadratet på amplituden A, der som h er dimensionsløs, må
energitætheden være proportional med ω2A2 hvor ω er (vinkel-)frekvensen,
der netop giver ε den rette enhed, da [ω] =tid−1. Tilgangen, og resultatet, er

19



Opgaver til bogen Speciel Relativitetsteori af Ulrik I. Uggerhøj

tæt på at være det samme som for en mekanisk bølge, se [3], ligning (15.24).
Fluksen Φ , som er energi pr. tid og pr. overfladeareal, finder man ved at
dele energitætheden ε med c, dvs.

Φ ∝ω2A2/c (1.64)

a) Benyt ligning (1.61) til at vise, at fluksens proportionalitet er

Φ ∝
(GM
P (t)

)10/3 1
r2 (1.65)

således at den totale udstrålede energi pr. tid dEtot/dt = Ltot må være

Ltot ∝
(GM
P (t)

)10/3
(1.66)

Den totale energi i systemet af to ens masser M er givet som

Etot = 2(1
2MV

2)− GM
2

2R
(1.67)

hvor V er massernes hastighed og R er radius i kredsløbet.

b) Benyt tyngdekraften som den resulterende kraft og vis, at
totalenergien via Keplers 3. lov kan skrives som

Etot = −GM
2

4R
= −1

4M
(4πM
P (t)

)2/3
G−1/3 (1.68)

hvor P (t) igen er perioden, der på grund af tabet af energi til
udsendelse af gravitationsbølger bliver mindre, hvorved P (t) iflg.
ligning (1.68) aftager – de sorte huller bevæger sig altså med aftagende
periode, dvs. hurtigere og hurtigere: det såkaldte ‘chirp’ eller på dansk,
‘kvidr’.

c) Differentiér ligning (1.68) med hensyn til tiden t og vis
proportionaliteten

dEtot

dt
∝

( M
P (t)

)5/3dP (t)
dt

(1.69)

således at man med ligning (1.66) og L ∝ dEtot/dt kan opnå

dP (t)
dt
∝

( M
P (t)

)5/3
, (1.70)

hvor en korrekt udregning med de rette konstanter (og ’kvidre-massen’
M istf. M) giver

dP (t)
dt

= −96
5
π41/3

(2πGM
P (t)c3

)5/3
, (1.71)

der med f = 1/P er i overensstemmelse med ligning (1.58).
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d) Vis nu, at løsningen til ligning (1.71) er givet ved

Porb(t) = (P 8/3
0 − 8

3
kt)3/8 med k ≡ 96

5
(2π)8/3

(GM
c3

)5/3
(1.72)

Med ligning (1.61), ligning (1.62), ligning (1.63) og ligning (1.72) med den
observerede periode Pobs(t) = 1

2Porb(t), kan gravitationsbølgerne observeret
ved LIGO nu approksimeres – et eksempel er vist i figur 1.4.

Tid [s]
0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46

S
tr

æ
kn

in
g,

 h

#10-21

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5
Signal, LIGO Hanford-detektor

Data
Beregnet

Figur 1.4: Udregning af gravitationsbølgernes endelige ‘kvidr’, op til sammensmeltningen
af de to kolliderende sorte huller, baseret på ligning (1.61), ligning (1.62), ligning (1.63)
og ligning (1.72) med den observerede periode Pobs(t) = 1

2Porb(t), sammenlignet med data
fra den første observation fra LIGO. Matlab-koden til beregningen (der også kan køres i
free-ware programmet Octave, https://www.gnu.org/software/octave/), kan hentes fra
http://users-phys.au.dk/ulrik/specrel/gravwave.html.

28. Forlængelse af levetid ved øgning af hastighed [Kap. 16 og 17 ]
I bogens reference [99] er det diskuteret hvordan man ved kraftig
acceleration af Ps−-ionen kan forlænge dens levetid – som i hvile er ca. 0.5
ns – betragteligt.

a) Kommer snart ;-)

29. ♥ SuperNova SN1987A [Kap. 12 ]
I supernovaen SN1987A, observeret 23. januar 1987, i en afstand på
160.000 lysår (160 kly) fra Solsystemet, se
https://doi.org/10.1146/annurev.aa.27.090189.003213, blev 20 neutrinoer
observeret indenfor et tidsvindue på 10 s, og deres energier målt til at ligge
mellem 7.5 og 40 MeV.

a) Hvis neutrinoerne har massen mν , udled et udtryk for hvor lang tid det
vil tage en neutrino med totalenergien Eν at rejse de 160 kly.
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b) Antag at 40 MeV neutrinoerne ankom først, og 7.5 MeV neutrinoerne
sidst, og vis dermed at den øvre grænse for mν er 15.2 eV/c2.

Den øvre grænse for mν er i dag sat gennem tritium beta-henfald til at være
2 eV/c2. På den anden side ved man fra neutrino-oscillationer (en type
neutrino kan blive til en anden, f.eks. elektron-neutrino til myon-neutrino),
at neutrinoerne må have en hvilemasse forskellig fra nul. I eksperimentet
IceCube, på Sydpolen, kan man detektere høj-energi neutrinoer. I skrivende
stund er rekordholderen Eν = 2.6± 0.15 PeV (1 PeV, en peta-elektronvolt, er
1015 eV), se http://antarcticaneutrinos.blogspot.dk/2015/08/
the-most-energetic-neutrino-in-picture.html.

c) Antag, at mν = 1 eV/c2, bestem neutrinoens Lorentz-faktor hvis
Eν = 2.6 PeV, og bestem dermed hvor stor diameteren af Mælkevejen,
sat til 180 kly, ser ud for neutrinoen.

30. Kosmisk overlyshastighed? [Kap. 2, 10 og 23 ]
Kig på animationen på http://eros.in2p3.fr/EchoesSN1987a/, og læg især
mærke til den gule linie, der markerer længdeskalaen. Animationen er
baseret på billeder taget gennem knapt 7 år, og de ser ud som om lyset fra
SN1987A udbreder sig omkring 50 lysår i løbet af det tidsrum, altså med en
øjensynlig hastighed på cirka 7 gange lysets. Et lignende fænomen gør sig
gældende ved udstrømning fra visse kvasarer, som f.eks. kvasar 3C345, se
http://dx.doi.org/10.1038/319733a0.
Betyder det, at der alligevel er fænomener der udbreder sig med
overlyshastighed?

SN/kvasar	  Jord	  

O	  

P’	  

P	  
Q	  

θ	  θ’	  

Figur 1.5: Lys udsendes fra en kvasar eller supernova i punktet Q, i en vinkel θ i forhold
til sigtelinien mod Jorden, der befinder sig i O. Dette lys reflekteres mod Jorden ved
vekselvirkning med et andet kosmisk objekt ved P , og fortsætter mod Jorden med en
vinkel θ′ i forhold til linien OQ.

a) Antag, at tidsintervallet mellem udsendelsen af lyset ved Q, og dets
ankomst ved P er ∆t0, se figur 1.5. Vis, at hvis θ er lille, er
tidsintervallet mellem modtagelsen på Jorden af lyset udsendt ved Q,
og modtagelsen på Jorden af lyset udsendt ved P givet ved
∆t ' (1− v/c)∆t0.

b) Vis, at den øjensynlige transversale hastighed er givet som

vt ≡
P P ′

∆t
' θ′OP

(1− v/c)(QP /v)
(1.73)
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c) Antag, at OP /QP ' 100 og θ′ ' 1”. For hvilke værdier af v overstiger vt
lysets hastighed, c?

31. Blandford-Znajek mekanismen [Kap. 17 ]
I centeret af mange galakser findes sorte huller, og i tilfældet med galaksen
M87, er det centrale sorte hul et såkaldt supermassivt sort hul, med en
masse på cirka 5 millarder gange Solens. Fra sådanne sorte huller strømmer
ofte store mængder energi, i form af en ‘jet’, og de kaldes derfor Aktive
Galakse-Kerner (AGN, på engelsk). For M87 ses denne jet tydeligt på et foto
optaget af Hubble Rumteleskopet, https://arxiv.org/pdf/1508.02302v2.pdf,
og den totale effekt i den er cirka P ' 2 · 1042 erg/s, hvor 1 erg= 10−7 J. I
denne opgave – som igen ikke er helt stringent, men i nogen udstrækning
beror på dimensionsargumenter – ser vi på den mekanisme, der kan give
anledning til effekter P af den rette størrelsesorden, den såkaldte
Blandford-Znajek mekanisme. Som i adskillige andre tilfælde, benyttes
paralleller mellem elektrodynamik og gravitation.
Vi betragter indledningsvis en cylindrisk leder med radius r, der roterer
med vinkelfrekvensen Ω omkring sin længde-akse, og er anbragt i et
magnetfelt ~B der ligeledes peger langs længde-aksen.

Figur 1.6: En elektrisk leder roterer med vinkelfrekvensen Ω i et homogent magnetfelt ~B.
Fra lederens rotationsakse udgår en ledning der via en modstand RL er ført til en anden
leder der omkranser cylinderen.

Cylinderen er valgt for at forenkle udregningen, men noget tilsvarende
gælder andre rotationssymmetriske legemer, som f.eks. en kugle.
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a) Bestem vha. Lorentz-kraften, ligning (24.74), størrelsen af den kraft en
partikel med ladning q, anbragt i afstanden ρ ≤ r fra rotations-aksen,
er påvirket af, udtrykt ved Ω, q, ρ og B, og bestem kraftens retning.

b) Idet forskellen i elektrisk potential er givet ved

V =
∫
C

~E · d~S =
1
q

∫
C

~F · d~S, (1.74)

hvor integrationen over strækningen d~S følger kurven C, vis at
potential-forskellen kan udtrykkes som

V =
ΩΦB

2π
, (1.75)

hvor C går fra c0: cylinderens rotationsakse ρ = 0 på dens endeflade, til
c1: dens radius r, midt på cylinderen, og ΦB er den totale magnetiske
flux gennem endefladen af cylinderen.

c) Antag, at en ydre modstand RL forbindes fra c0 til c1, at lederens
modstand er R, således at strømmen bliver I = V /(R+RL) og vis, at den
maksimale effekt der kan afsættes i den ydre modstand bliver

Pm =
Ω2Φ2

16π2R
(1.76)

d)

32. Fermi acceleration [Kap. ]

a) Kommer snart ;-)

33. Atomart stærkt felt [Kap. 25 ]
I ligning (25.37) er det kritiske felt givet som
E0 =m2

0c
3/e~ = 1.323 · 1016 V/cm. Betragt nu en atomkerne med ladning Ze

omgivet af kun én elektron, dvs. et brintlignende system, og antag, at den til
kernen bundne elektron er i grundtilstanden. For denne tilstand er radius i
elektronens bane (kvantemekanisk set den radius hvor det er mest
sandsynligt at finde elektronen), givet ved

r1s =
a0

Z
=

(4πε0)~2

Zme2 , (1.77)

hvor a0 = 5.292 · 10−11 m er den såkaldte Bohr radius, og dens i den
ikke-relativistiske grænse hastighed er givet ved

v = Zv0 =
Ze2

(4πε0)~
(1.78)

hvor v0 = 2.188 · 106 m/s er den såkaldte Bohr hastighed.

a) Vis, at i denne approksimation overstiger elektronens hastighed lysets,
såfremt Z > 137.
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b) Vis, at det elektriske felt fra kernen, som elektronen er udsat for i sin
bane ved r1s, er af størrelse givet ved

E = E0α
3Z3, (1.79)

hvor α = e2/(4πε0)~c ' 1/137 er finstruktur-konstanten.

Såfremt man kunne lave en kerne med ladningstal Z = 137, ville elektronen
i denne approksimation altså være udsat for et kritisk felt.

34. Elektronens klassiske radius [Kap. ]
Denne opgave omhandler spørgsmålet om elektronens masse kan skyldes
elektromagnetisk energi.
Antag, at elektronen er en kugle med radius a, og at den har en
ladningsfordeling ρ(r) der afhænger af afstanden fra centrum r som:

ρ(r) = ρ0(
r
a

)x for r ≤ a, ρ(r) = 0 for r > a (1.80)

hvor x er et reelt tal og ρ0 angiver skalaen for ladningen.

a) Vis at totalladningen Q er givet ved

Q = 4πρ0
a3

x+ 3
(1.81)

for x , −3 og argumentér for, at resultatet er korrekt for x = 0.

b) Vis at størrelsen af det elektriske felt E er givet ved

E =
Q

4πε0

rx+1

ax+3 (1.82)

for r ≤ a.
c) Vis at det elektriske potential V (r) for r ≤ a er givet ved

V (r) =
Q

4πε0

1
(x+ 2)a

[x+ 3− (
r
a

)x+2] (1.83)

for x , −2,−3, når potentialet er sat til nul i det uendeligt fjerne,
V (∞) = 0.

d) Vis at totalenergien af ladningsfordelingen W er givet ved

W =
Q2

4πε0

x+ 3
(2x+ 5)a

(1.84)

for x , −5/2,−2,−3.

e) Hvis totalenergien af ladningsfordelingen W i ligning (1.84) er lig mc2,
hvor m er elektronens hvilemasse og c er lysets fart, Q er lig
elektronens ladning, e, og a er givet som den såkaldte ’klassiske
elektronradius’, i.e. a = re hvor

re =
e2

4πε0mc2 (1.85)

hvad skal x - uanset øvrige betingelser - så være?
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35. Formationslængde for stråling [Kap. 25 ]
En lidt naiv tilgang til dannelsen (’formationen’, hvis man tager det
engelske udtryk) af en foton fra en elektron, er at betragte fotonen som
dannet, når dens afstand til elektronen er ca. lig dens bølgelængde, λ. Et
lidt mere præcist argument vil vise, at den afgørende afstand er x = λ/2π.

a) Betragt en relativistisk elektron, med Lorentz-faktoren γ , og vis at
elektronen med hastigheden v skal rejse en afstand

lf =
2γ2c

ω
, (1.86)

før den har dannet fotonen, der altid rejser med c.

b) Vis, at ligning (1.86) også kunne findes ved at benytte lf = c/ω for en
elektron i hvile, og tidsforlængelse samt Doppler-skift.

Formationslængden for stråling kan måles direkte, i princippet med en
mikrometer-skrue, se https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.071802.

c) Bestem formationslængden, i mikrometer, for en 1 GeV foton dannet
fra en 200 GeV elektron.

36. Synchrotronstråling [Kap. 25 ]
En ladet partikel, der passerer et magnetfelt B, vil i følge Lorentz-kraften
blive accelereret, og derved udsende stråling. I tilfældet med et magnetfelt
og partikler med høj energi E = γm0c

2, γ � 1, kaldes denne type stråling
magnetisk bremsestråling (da den medvirker til nedbremsning af partiklen),
eller synchrotron-stråling. Partiklens energi-ændring pr. tidsenhed er i
passende enheder givet ved

dE
dt

= −2
3
α2γ2B

2

B2
0

c
r0
mc2, (1.87)

hvor r0 = e2/(4πε0)m0c
2 = αoc er elektronens ’klassiske radius’,

α = e2/(4πε0)~c ' 1/137 er finstruktur-konstanten og B0 = 4.414 · 109 T er
det kritiske magnetiske felt, ligning (25.38). Antag at partiklen har energien
E0�m0c

2 til tiden t = 0, og at den forbliver relativistisk.

a) Vis, at partiklens energi som funktion af tiden t kan beskrives med

E(t) =
E0

E0 + t/τ
, (1.88)

hvor τ = (2α2γ2B2/B2
0c/3r0)−1 er den karakteristiske tid for

synchrotron-strålingsprocessen.

37. ♥ Kosmiske neutroner [Kap. 2 og 12 ]
Ifølge Fig. 29.5 og afsnit 29.3.3 i
http://www-pdg.lbl.gov/2016/reviews/rpp2016-rev-cosmic-rays.pdf, er ca.
10% af de primære kosmiske stråler over p = 1 GeV/c neutroner. Enkelte af

26

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.071802
http://www-pdg.lbl.gov/2016/reviews/rpp2016-rev-cosmic-rays.pdf


Opgaver til bogen Speciel Relativitetsteori af Ulrik I. Uggerhøj

disse neutroner har impulser på pm = 103 GeV/c. Middellevetiden af en
neutron i hvile kan sættes til 880,2± 1 s
(http://pdg.lbl.gov/2016/listings/rpp2016-list-n.pdf).

a) Bestem middellevetiden af en kosmisk neutron med pm = 103 GeV/c,
og bestem derfra hvilken middelafstand fra Jorden sådanne neutroner
kan komme fra.

38. Invers Compton-spredning [Kap. 26 ]
I ligning (26.7) er sammenhængen mellem den indkommende og udgående
fotons bølgelængder ved Compton-spredning givet. I udledningen af den er
det antaget, at elektronen er i hvile inden stødet. I denne opgave kigger vi på
tilfældet hvor elektronen ikke er i hvile i laboratoriet, men tværtimod har en
høj energi. Antag, at en foton med energi Eγ = ~ω0 og impuls ~pγ , udsendt
fra en laser, sendes direkte mod elektronen med energi Ee og impuls ~pe, dvs.
~pγ og ~pe er modsat rettede, men ikke nødvendigvis lige store.

a) Bestem fotonens energi i elektronens hvilesystem.

b) Benyt, at fotonen i elektronens hvilesystem spredes i henhold til
Compton-formlen, ligning (26.7), og vis, at den tilbage-spredte foton i
laboratoriet opnår den maksimale energi ~ωm givet fra

~ωm = Ee
x

x+ 1
(1.89)

hvor Ee = γm0c
2 og x er givet ved

x =
4Ee~ω0

m2
0c

4
(1.90)

c) Hvad er den maksimale foton-energi ~ωm, hvis Ee = 150 GeV og
laserlysets foton-energi har den realistiske værdi ~ω0 = 1.17 eV?

Invers Compton-spredning, beskrevet her, er således en mulig metode til at
danne meget energirige lyskvanter.

39. Snells lov [Kap. 10 og 25 ]
Denne opgave omhandler strengt taget ikke et rent relativistisk fænomen,
men snarere en generel metode, der her er anvendt med lysets hastighed – i
vakuum såvel som i et medium – som eksempel. Samtidig er den en slags
‘opvarmning’ til den følgende opgave.
Som det er beskrevet i [4], s. 118-120, med et eksempel der handler om en
livredder, er Fermats princip om den minimale tid bredt anvendeligt i
fysikken. Vi betragter lys der sendes fra et medium med brydningsindeks
n1 (f.eks. vakuum, dvs. n1 = 1), hvor det har hastigheden c/n1, ind i et andet
medium med brydningsindeks n2, hvor det har hastigheden c/n2.

a) Vis, at lysets transporttid t fra A til B er givet ved

t =
n1

c

√
a2 + x2 +

n2

c

√
b2 + (l − x)2. (1.91)
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b) Differentiér t fra ligning (1.91) med hensyn til x og eftervis:

dt
dx

=
n1

c
x

√
a2 + x2

− n2

c
l − x√

b2 + (l − x)2
, (1.92)

således at tiden har et ekstremum når

n1

c
x

√
a2 + x2

=
n2

c
l − x√

b2 + (l − x)2
, (1.93)

som kan udtrykkes ved hjælp af vinkler som

n1 cos(θ1) = n2 cos(θ2), (1.94)

der er Snells lov for brydningvinklen.

Lyset vælger altså den rute gennem mediet, der minimerer transporttiden.

40. Klassisk parproduktion* [Kap. 17 og 25 ]
I forlængelse af den forrige opgave, ser vi nu på en partikel der trænger ind
i et elektrisk felt, inspireret af Feynmans artikel:
https://doi.org/10.1103/PhysRev.74.1430. I det følgende er der dog tale om
rumtids-diagrammer, og ikke bevægelse afbildet i 2 rumlige dimensioner
som ovenfor. Efter en lidt lang introduktion, der kursorisk behandler den
såkaldte Lagrange-funktion og begrebet ‘virkning’ (inspireret af [28]), er
målet at vise, at elektron-positron par-produktion kan finde sted i et
elektrisk felt, også klassisk (dvs. ikke-kvantemekanisk) set. Det klassisk set
nødvendige elektriske felt er en faktor 1/α = ~c/e2 ' 137 større end det
kvantemekanisk korrekte kritiske felt, givet som
E0 =m2

0c
3/e~ = 1.323 · 1016 V/cm iflg. ligning (25.37). At det er tilfældet,

kan tilskrives kvantemekanisk tunnelering, omtalt s. 98, hvilket vi dog ikke
viser.

Som med Fermats princip om den mindste tid, kan bevægelsesligninger
formuleres udfra det såkaldte mindstevirkningsprincip. I fysikken er
begrebet ‘virkning’ meget fundamentalt, omend ikke meget omtalt i
indledende kurser. Enheden for virkning, typisk skrevet som S, er energi
gange tid. Plancks konstant h, der i skrivende stund er bestemt til
6.626070040(81) · 10−34 J·s, er et kvantemekanisk udtryk for den mindste
virkning, deraf navnet virkningskvantet.
Lagrange-funktionen L for et system, er defineret som

L = T −V , (1.95)

hvor T er den kinetiske energi og V den potentielle energi. For en
ikke-relativistisk partikel med masse m, der bevæger sig langs x-aksen i et
tidsuafhængigt potential fås

L =
1
2
mẋ2(t)−V (x(t)), (1.96)
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med notationen ẋ(t) = dx(t)/dt.
Virkningen S er defineret som

S =
∫
P
L(t)dt, (1.97)

som er et såkaldt funktional, dvs. en operation på en funktion, her L(t), der
fører til et tal (hvorimod en funktion er en operation på en variabel som
f.eks. t, der fører til et tal). Notationen P viser, at integrationen udføres
langs en mulig linie for partiklens bevægelse. Med ligning (1.96) fås altså

S[x] =
∫ tf

ti

(
1
2
mẋ2(t)−V (x(t)))dt, (1.98)

der kan beregnes for enhver rute fra xi = x(ti) til xf = x(tf ). Ifølge det
såkaldte Hamilton’ske princip vil den rute som partiklen følger, være den
hvor S ikke varierer til første orden, når ruten varieres – flyttes – med δx(t).
Rutens variation er altså x(t)→ x(t) + δx(t), hvor endepunkterne ligger fast,
δx(ti) = δx(tf ) = 0.
Virkningen for den flyttede rute kan nu udregnes

S[x+ δx] =
∫ tf

ti

(
m
2

(
d
dt

(x(t) + δx(t)))2 −V (x(t) + δx(t)))dt, (1.99)

der kan rækkeudvikles til første orden til

S[x+ δx] = S[x] +
∫ tf

ti

(mẋ(t)
d
dt
δx(t)−V ′(x(t))δx(t))dt. (1.100)

En fri partikel med energien E, der bevæger sig ind i et konstant elektrisk
potential φ, vil få reduceret sin kinetiske energi, E→ E− eφ, hvorved dens
hastighed reduceres.

a)

41. Lorentz-transformation af transversal acceleration [Kap. 16 ]
I forbindelse med ligning (16.3) omtaltes en Lorentz-transformation af
transversal acceleration. Den skal vi nu udlede. Det antages, som vanligt, at
den indbyrdes bevægelse mellem systemerne S og S ′ foregår langs deres
sammefaldende x-akser, og idet y- og z-komposanterne er ens, er det
tilstrækkeligt at betragte den ene, f.eks. ay .

a) Begynd med

ay =
duy
dt

=

duy
dt′
dt
dt′

(1.101)

og vis, at resultatet for transformationen bliver

ay = a′y
1

γ2
(
1 +

u′xV

c2

)2 − a
′
x

1

γ2
(
1 +

u′xV

c2

)3

u′yV

c2 (1.102)
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hvoraf man ser, at både u′x, u
′
y , a′x og a′y indgår i transformationen for

ay .

b) Overbevis dig selv om, at den omvendte transformation er givet ved

a′y = ay
1

γ2
(
1− uxV

c2

)2 + ax
1

γ2
(
1− uxV

c2

)3

uyV

c2 , (1.103)

eller, med andre ord, hvorfor fortegnene på hastighederne skifter, men
fortegnene på accelerationerne tilsyneladende ikke gør.

42. Tennisbold og relativitetsprincippet [Kap. 1 ]
En tennisbold bevæger sig vandret mod venstre med hastigheden v, og
kolliderer med en væg i et fuldstændig elastisk stød. I væggens hvilesystem
S er boldens hastighed før stødet −v, og efter stødet er den v.

a) Hvad er hastighederne før og efter stødet i et referencesystem S ′, der
bevæger sig mod højre med hastigheden V i forhold til væggen?

b) Hvad er tabet af kinetisk energi, ∆K = Ke −Kf = 1
2mv

2
e − 1

2mv
2
f i S ′?

c) Betyder det at kollisionen i S ′ ikke er elastisk, og
Relativitetsprincippet, Postulat 1, ikke er overholdt?

43. Vilkårlig aberrationsvinkel [Kap. 10 ]
Antag, at i æter-systemet S har Jorden hastigheden ~V , se Figur 10.3, dog
med den ændring, at stjernen hvorfra lyset observeres gennem teleskopet
ikke befinder sig i zenith, men i vinklen θ regnet i forhold til V (dvs. ifht.
x-aksen i Figur 10.3).

a) Benyt Galileisk hastighedsaddition~c′ =~c − ~V til at vise
sammenhængen mellem vinklerne θ og θ′ i hhv. æter-systemet S og
Jord-systemet S ′, givet ved

tan(θ′) =
sin(θ)

cos(θ) +V /c
(1.104)

b) Vis, at det stemmer overens (i hvilken grænse for γ?) med
ligning (10.23) for θ′ = 90°.

44. Længdeforkortning og Lorentz-transformation [Kap. 4 ]
Et rumskib har hastigheden v = 0.80c i forhold til Jorden. I sit eget
hvilesystem har rumskibet længden 300 m fra den ene ende til den anden,
den såkaldte hvilelængde. Betragt en lyspuls afsendt fra den ene ende af
rumskibet til den anden, i samme retning som ~v .

a) Hvor lang tid t′ tager lyspulsen om at nå fra den ene ende af rumskibet
til den anden, regnet i rumskibets hvilesystem?

b) Hvor lang tid t tager lyspulsen om at nå fra den ene ende af rumskibet
til den anden, regnet i Jordens hvilesystem, hvor der skal tages hensyn
til længdeforkortning?
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c) Passer dit svar i b) med en Lorentz-transformation af dit svar i a)?

45. Synkronisering ved lyssignaler langs ækvator [Kap. 3 og Figur 29.2]
Antag, at vi ved hjælp af en serie af ideelle spejle langs ækvator kan tvinge
en lyspuls hele vejen rundt om Jordkloden. Fra et bestemt sted på ækvator,
sendes et lyssignal vestover, og et andet lyssignal sendes samtidigt østover.
Det forsøges dermed at udnytte proceduren vist i Figur 3.1 til at
synkronisere ure langs ækvator.

a) Idet der tages hensyn til Jordens rotation (og evt. kan man have fordel
af at kigge på Figur 29.2), bestem hvilket signal der kommer frem til
udsendelsespunktet først, og med hvor mange sekunder?

Dette resultat viser, at i et roterende koordinatsystem kan ure ikke
synkroniseres vha. proceduren beskrevet i Kapitel 3.
Lad os nu alligevel antage, at en observatør sender lyspulserne den ene og
anden vej, og lokalt kan måle lysets hastighed c, til at være den samme –
begge veje – med en opstilling lignende den fra A til B i Figur 5.1. Hun ved
også, at den lyspuls hun sender ud den ene vej løber lige så langt som den
hun sender den anden vej, men hun kender ikke umiddelbart ’rummets’
beskaffenhed (altså at lyspulsernes baner er krumme, og at hun befinder sig
på overfladen af en planet der roterer), idet hun kun kan lave lokale
målinger. Men nu kan hun ud fra lyspulsernes forskellige forsinkelser
konkludere, at hun befinder sig i et roterende system. Et helt tilsvarende
resultat (hvor man kan udnytte Ehrenfests paradoks,
https://en.wikipedia.org/wiki/Ehrenfest_paradox, til at drage en parallel
fra det roterende system til rumtidens krumning/gravitation), den såkaldte
Shapiro-forsinkelse, optræder i den generelle relativitetsteori, for lyspulser i
en krum rumtid, se bogens reference [112], ligning (9.92). At lysets
hastighed lokalt er den samme overalt, nemlig c, gælder både i den specielle
og den generelle relativitetsteori. Men hvad hastigheden er globalt (dvs. over
større afstande), kan man ikke umiddelbart vide. Hastighed er en lokal
egenskab, hvorimod middelhastighed er en global egenskab (hvis det tager
1 time at køre 100 km, kan man ikke nødvendigvis konkludere at
hastigheden i alle punkter har været 100 km/t).

46. Synkronisering af ure langs ækvator [Kap. 3 og 6 ]
Her fortsætter vi den foregående opgave ved at betragte en serie af n ure,
anbragt langs ækvator, med små afstande ∆x hverimellem. To naboure har
derfor næsten samme jævne, og ensrettede rotationshastighed V =ωR mod
øst, regnet i forhold til Jordens centrum.

a) Benyt ligning (6.23) til at vise, at der mellem to naboure – for at de er
synkroniserede – bør være en tidsforskel givet ved

V∆x

c2
1

√
1−V 2/c2

' V∆x/c2 =ωR∆x/c2 (1.105)
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b) Idet vi i østgående retning justerer naboure i henhold til
ligning (1.105), hvad er tidsskiftet mellem det første og andet ur?
Mellem det første og tredje ur? Mellem det første og n’te ur? Hvad er
den numeriske værdi af tidsforskellen mellem det første og n’te ur?

c) Hvis vi i stedet for at gå (n− 1) skridt i østlig retning som i b), går 1
skridt i vestlig retning, hvad er da tidsforskellen mellem det første og
n’te ur?

Uoverensstemmelsen mellem resultaterne i b) og c) viser, at det ikke er
muligt at synkronisere ure i et roterende koordinatsystem ved at antage at
de approksimativt bevæger sig lineært. I praksis benyttes derfor ECI
systemet, beskrevet under Figur 29.2.

47. Et cykelhjul og tidsforlængelse [Kap. 2 og 10 ]
Et cykelhjul med radius R drejer med vinkelfrekvensen ω om sin
symmetriakse, der ligger langs x-aksen i laboratoriet. Fælgens og egernes
hastigheder er således i yz-planen. En observatør passerer med hastigheden
V langs x-aksen.

a) Find den transversale hastighed for et punkt på fælgen, f.eks. v′y , set for
den passerende observatør, udtrykt ved V , c, R og ω.

b) Hvad er vinkelfrekvensen ω′, set for den passerende observatør,
udtrykt ved V , c og ω?

c) Passer svaret i b) med tidsforlængelse?

48. Stive legemer og Lorentz-transformationer [Kap. 6 ]
En lige, stiv stang med længde 2L er anbragt i xy-planen, og roterer gennem
sit midtpunkt omkring z-aksen med vinkelfrekvensen ω. I x,y,z-systemet,
S, forbliver stangen fuldstændig lige til ethvert tidspunkt, og punkterne på
stangen kan beskrives med en parameterfremstilling

x = l cos(ωt) og y = l sin(ωt), (1.106)

hvor l er en parameter der går fra −L til L. Systemet S ′ med koordinaterne
x′, y′, z′, bevæger sig langs x-aksen med hastigheden V , i
standard-konfigurationen hvor y- og z-akserne er sammenfaldende til tiden
t = t′ = 0.

a) Benyt ligning (6.16) og ligning (6.20) i ligning (1.106) til at finde y′

udtrykt ved x′, t′, ω, V og c

b) Hvordan ser stangen ud til tiden t′ = 0 for små x′ (hvor tan(kx′) ' kx′),
er den lige?

49. Spejling og Snells lov [Kap. 10, 12 og 13 ]
Ved spejling af lys i hvilesystemet for et fladt spejl, gælder Snells lov, at
indfaldsvinkel er lig udfaldsvinkel. Antag nu, at spejlet bevæger sig med
hastigheden V i laboratorie-systemet S, i samme retning som dets
fladenormal, og at indfaldsvinklen i S, regnet ifht. fladenormalen, er θi .
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a) Benyt hastighedsaddition til at bestemme udfaldsvinklen θu i S.

b) Er θu større eller mindre end θi?

c) Kunne man have gættet det kvalitative resultat i b) ved at bruge
resultatet i 42c?

50. ♥ Lorentz-transformationer i grænsen v� c [Kap. 2, 6 og App. B ]
Det er i bogen s. 33 nævnt, at det må være et krav at
Lorentz-transformationerne i grænsen v� c tenderer mod
Galilei-transformationerne. Dette må kræves, idet man ved at
Galilei-transformationerne er en meget præcis beskrivelse af
naturfænomener ved små hastigheder.

a) Benyt en rækkeudvikling af Lorentz-faktoren γ til at vise, at den ene af
Lorentz-transformationerne, ligning (6.14), x′ = γ(x −V t), tenderer
mod den tilsvarende Galilei-transformation for v� c.

Betragt nu en anden af Lorentz-transformationerne, ligning (6.19),
t′ = γ(t −V x/c2) i formen for intervaller, ligning (6.23),
∆t′ = γ(∆t −V∆x/c2).

b) Vis, at hvis Galilei-transformationen ∆t′ = ∆t skal blive resultatet for
v� c må det kræves, at V � c og/eller ∆x� c∆t, således at
V∆x/∆tc2� 1.

c) Hvad må der gælde om begivenheder hvorimellem ∆x/∆t > c?

51. To ure i bevægelse fra A til B [Kap. 20 ]
To identiske ure, X og Y , bevæger sig ad hver deres verdenslinie, begge fra
punktet A, x = 0 hvor de starter til tiden t = 0, til samme punkt B, x = xB
hvor de ankommer til tiden t = tB. Ur X bevæger sig som x = vt, hvor
v ≤ c/2 er konstant, og ur Y bevæger sig som x = 1

2at
2, hvor a er konstant.

a) Tegn begge partiklers verdenslinier i et (x,ct)-diagram.

b) Bestem for hvert ur den forløbne egentid, hhv. T0X og T0Y , hvor det kan
udnyttes, at

∫
udx = 1

2(xu + a2 sin−1(x/a)) med u =
√
a2 − x2.

c) Hvilket ur har den største egentid?

d) Kunne man have gættet svaret til c) ved et skift i inertialsystem og brug
af resultaterne fra tvillingeparadokset?

52. Farven efter reflektion fra et spejl i bevægelse [Kap. 7 ]
Antag, at du sender et lyssignal med frekvens ν0 vinkelret ind mod et spejl
der bevæger sig direkte hen mod dig med hastigheden v.

a) Hvad er frekvensen af det reflekterede lys?

53. Invariant produkt med energi og impuls [Kap. 13 ]

a) Vis, at størrelsen E · t −~p ·~x – der er meget vigtig som bølgefunktionens
fase i kvantemekanikken – er invariant, dvs. ændrer sig ikke, under
Lorentz-transformationer.
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Denne opgave bliver let at løse, når man er fortrolig med Kap. 24, men det
er en sund øvelse at se udregningen eksplicit.

54. Wien-filter [Kap. 25 ]
Et såkaldt Wien-filter er et homogent elektrisk felt ~E , der er vinkelret på et
homogent magnetisk felt ~B, i et område.

a) Vis, at hvis man sender en elektrisk ladet partikel ind i Wien-filteret
med hastigheden ~v = ~E ×~B/B2, vil partiklen passere uden at blive
afbøjet.

b) Gælder a) både relativistisk og ikke-relativistisk?

c) Hvad sker der hvis E > Bc i Wien-filteret?

55. Planck-massen i flere dimensioner og størrelsen af de ekstra
dimensioner [Kap. 17 og 26 ]
Hvis vi lever i et Univers med flere end 4 dimensioner – hvor de ekstra
dimensioner, dvs. dem udover de 4 der udgør rumtiden, er ‘krøllet sammen’
så de ikke umiddelbart påvirker os – kunne sorte huller og deres tilhørende
Hawking-stråling sandsynligvis observeres, f.eks. ved CERNs LHC
accelerator. I denne opgave følger vi [28] og regner på fundamentet til
hvorfor. Den såkaldte Planck-masse – foreløbigt i de velkendte 4
dimensioner – udgøres af den rette kombination af de fundamentale
konstanter c, ~ og G, der således udtrykker at Planck-massen må være en
relativistisk, kvantemekanisk tyngdekraft-størrelse.

a) Find den rette kombination af c, ~ = 4.135667662(25) · 10−15

eV·s= 6.626070040(81) · 10−34 J·s og G = 6.67408(31) · 10−11m3kg−1s−2

(gældende i 4 dimensioner, hvor tallene i parentes viser usikkerheden),
der giver en masse, den såkaldte Planck-masse mP , som resultat, og
bestem størrelsen af mP i eV/c2 og i kg.

b) Bestem tilsvarende Planck-længden lP i 4 dimensioner.

Vi benytter nu en notation med et ‘superscript’ der indikerer det totale antal
af dimensioner D, f.eks. G(5) der er tyngdekonstanten i 5 dimensioner. Idet
det antages, at der altid er én tidsdimension, er antallet af rumdimensioner
d således givet fra D = d + 1. Tyngdepotentialet går som 1/rd−2 og kraften
mellem to masser som 1/rd−1 idet – lidt løst sagt – de kraftbærende kvanter
for flere dimensioner kan strømme ud i flere retninger, dvs. gennem en
større overflade, og således aftager hurtigere i tæthed. Som velkendte
eksempler er en 2-dimensionel ‘kugles’ overflade 2πr, mens en
3-dimensionel kugles overflade er 4πr2.
Sammenhængen mellem tyngdekonstanternes dimensioner må således være
givet udfra

[G(D)]
M

LD−2 = [G(4)]
M

L2 , (1.107)

hvor G(4) er den velkendte Newtons tyngdekonstant G.
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c) Benyt de foregående delopgavers resultater til at vise at
tyngdekonstantens dimension i D dimensioner er givet ved

[G(D)] =
[c]3[L]D−2

[~]
, (1.108)

og bestem herfra ved erstatningen L→ l
(D)
P Planck-længden i D

dimensioner som (
l
(D)
P

)D−2
=
~G(D)

c3 = l2P
G(D)

G
, (1.109)

Hvis de ekstra dimensioner ‘krøller ind i sig selv’ – lidt som en gammeldags
telefonledning, der på afstand ser 2-dimensionel ud, men er 3-dimensionel –
kan man vise at (

lC
)D−4

=
G(D)

G
, (1.110)

hvor lC er størrelsen af den ekstra dimension.

d) Vis, at (
l
(D)
P

)D−2
= l2P

G(D)

G
= l2P

(
l
(D)
C

)D−4
, (1.111)

Det kan antages, at
(
l
(D)
P

)D−2
= 10−18 cm, så de mindste skalaer man kan

teste ved moderne acceleratorer (ca. 10−16 cm) ikke kan have set fænomener
fra Planck-skalaen.

e) Vis, at l(5)
C ∼ 1012 cm, dvs. mere end 20 gange afstanden fra Jorden til

Månen, hvorfor D = 5 (i denne model) kan udelukkes.

f) Vis, at l(6)
C ∼ 10−3 cm, og sammenlign med hvor store længder man kan

måle gravitation over (se
http://pdg.lbl.gov/2017/reviews/rpp2017-rev-extra-dimensions.pdf,
s. 4, 117.2.2), og vis således at D = 6 (i denne model) ikke kan
udelukkes.

56. Neutrinoer fra GRB 170817A [Kap. 12 ]
Vi ser i denne opgave på detektionen af et kort ‘gamma-stråle glimt’
(‘gamma-ray burst’), kaldet GRB 170817A, og en mulig senere detektion af
neutrinoer derfra. Afstanden d til galaksen NGC 4993 hvor GRB 170817A
fandt sted kan findes i http://dx.doi.org/10.1038/nature24471.

a) Vis, at en neutrino med hvilemassen m0 bevæger sig med en hastighed
vν givet fra

v2
ν

c2 = 1−
m2

0c
4

E2 , (1.112)

hvor E er dens totalenergi. Ligning (1.112) er i tråd med Clifford Will’s
ligning (137) i https://link.springer.com/article/10.12942/lrr-2014-4
(der er udregnet med en graviton som eksempel, men det er
underordnet hvilken type massiv partikel der er tale om).
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b) Bestem neutrinoens rejsetid fra GRB 170817A, tν , udtrykt ved d og vν
fra ligning (1.112), i grænsen m0c

2� E (men ikke ved at sætte
m0c

2/E = 0).

c) Lys fra GRB 170817A sættes her til at ankomme til Jorden til tiden t0,
og det antages at lys og neutrinoer udsendes samtidigt derfra. Bestem
hvor meget senere, ∆t = tν − t0, en neutrino med energien 1 TeV (som
er nedre grænse for IceCube detektoren, se
https://arxiv.org/abs/1710.05839 s. 15) og hvilemassen m0 = 2 eV/c2

vil ankomme.

d) Bestem hvor meget senere, ∆t = tν − t0, en neutrino med energien 1
MeV (som er nedre grænse for IceCube detektorens ‘neutrino burst
signal’, se https://arxiv.org/abs/1710.05839 s. 16) og hvilemassen
m0 = 2 eV/c2 vil ankomme.

57. Gravitationsbølger fra et binært neutronstjernesystem [Kap. 12 og 28 ]
En af de største nylige opdagelser, med en stærk relation til relativitetsteori,
er målingen af gravitationsbølger fra et binært neutronstjernesystem, kaldet
GW170817, og stort set sammenfaldende – i både tid og rum – detektionen
af et kort ‘gamma-stråle glimt’ (‘gamma-ray burst’), kaldet GRB 170817A.

a) Vis ligning (1) i https://doi.org/10.3847/2041-8213/aa920c, baseret
på informationerne i afsnit 4.1 i artiklen. Hvad må konklusionen være?

58. Tidsforlængelse for en roterende skive [Kap. 2 og 14 ]
Vi betragter en skive med radius R, der roterer jævnt med vinkelfrekvensen
ω omkring sin symmetriakse. Centripetal-accelerationen som funktion af
afstanden fra centrum r er således givet ved ~a = −ω2rr̂, r ≤ R, hvor r̂ er en
enhedsvektor i den radiale retning, med retning fra centrum mod periferien.
Der er tale om et accelereret system, men hvis vi benytter metoden fra
kapitel 16 kan vi ‘fastfryse’ situationen i et øjeblik og knytte et passende
inertialsystem dertil (altså f.eks. at dette systems x-akse er rettet langs
skivens tangentialhastighed i det punkt på periferien vi betragter).

a) Benyt periferiens hastighed til at afgøre hvor meget et ur går
langsomt/hurtigt på periferien i forhold til i centrum, og konstatér at
uret i stigende grad går langsomt for voksende r.

b) Benyt ækvivalensprincippet og ligning (14.16) til at afgøre hvor meget
et ur går langsomt/hurtigt på periferien i forhold til i centrum.

c) Er dine svar i a) og b) ens? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvilket et af dem må
være ‘det eksakte’?

d) Lav en rækkeudvikling af dine svar i a) og b), se om de nu passer
sammen, og svar på c) igen.

e) Sammenlign dit svar med bogens reference [88] - fandt du det korrekte
fortegn?

59. Gravitationel rødforskydning i Schwarzshild-geometrien [Kap. 14 og
17 ]
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I den foregående opgave – som skal løses før denne – betragtes en skive,
men det kunne lige så vel være et kugleformet objekt. Som du formentlig
indså i opg. 58c er det 58a der er ‘det eksakte’ dvs.

t = t0
1√

1− ω
2r2

c2

. (1.113)

Erstat nu accelerationen som funktion af afstanden a =ω2r i skive-tilfældet
med den samme acceleration, men hidrørende fra et legeme med massen M,
dvs. ω2r→ GM/r2. Bemærk, at afhængigheden af r er helt forskellig,
således at det r der skal benyttes i skivetilfældet for at finde en bestemt
acceleration er forskelligt fra det r der skal benyttes med massen for at finde
den samme acceleration.

a) Benyt ligning (1.113) til at bestemme ‘det eksakte’ udtryk for
tidsforlængelsen fra det massive legeme, set fra ‘uendelig afstand’
(hvor accelerationen er nul, som den er det i centeret af skiven i den
foregående opgave).

Funktionsudtrykkets form i opg. 59a er det korrekte, hørende til
Schwarzschild-geometrien omkring et sfærisk legeme, som f.eks. en stjerne.
Men der kunne godt være en positiv frontfaktor foran GM, lad os kalde den
k.

b) Benyt en rækkeudvikling af det udtryk du fandt i 59a, men med k > 0
inkluderet og bestem derfra k ved at sammenligne med udtrykket der
gælder når r � GM/c2

ω∞ =ω0

(
1− GM

rc2

)
, (1.114)

der findes fra ligning (14.16) hvori du benytter ligning (14.17) og
Φ(∞) ≡ 0.

Du har nu (forhåbentlig) vist det korrekte udtryk for tidsforlængelsen –
eller rødforskydningen af en bølges vinkelfrekvens ω – hørende til
Schwarzschild-geometrien omkring et sfærisk legeme, som f.eks. en stjerne,
givet ved

ω∞ =ω0

√
1− 2GM

rc2 (1.115)

c) Find den procentvise afvigelse mellem det tilnærmede udtryk
ligning (1.114) og det korrekte udtryk ligning (1.115) for overfladen,
dvs. r = R, af Jorden, Solen, en hvid dværg og en neutronstjerne.

d) Observér at forudsætningen for ligning (1.114) ikke gælder for
‘overfladen’ af et sort hul, dvs. hvor r = RS givet ved ligning (17.3),
mens ligning (1.115) fungerer fint: hvor stort er rødskiftet, og giver
sætningen “på selve begivenhedshorisonten står tiden stille, [. . . ] set
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udefra, og derfor kaldte man før slutningen af 60’erne sorte huller for
’frosne stjerner’” [5, s. 46] således mening?
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