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Einstein’’s speciale re
elativiteitsth
heorie, maarr dan begrijp
pelijk (hoop ik)…
Einstein’’s speciale reelativiteitsthe
eorie wordt vaak als moe
eilijk en onbegrijpelijk geezien. In deze
e les ga
ik proberen jullie dezze theorie uiit te leggen een te laten ziien wat een aantal
a
gevolggen van deze
e theorie
zijn. Mett de stof die je op de mid
ddelbare sch ool in 4V hebt gehad kun
n je deze theeorie namelijjk al
afleiden en zelfs voo
or een groot deel begrijpeen.
Voordat we echter aan
a de relativviteitstheoriee beginnen iss er een basiisbegrip dat w
we eerst mo
oeten
begrijpen waar je waaarschijnlijk nog
n nooit vaan gehoord hebt.
h
Inertiaallstelsels
Het gaatt om het beggrip inertiaalstelsel . Een inertiaalstellsel is een asssenstelsel waaarin voorweerpen,
waar geeen kracht op
p werkt, rechtlijnig beweggen (of stilsta
aan). Er is du
us geen versnnellingvan heet stelsel
zelf aan de gang! (Vaaak doen we
e alsof wij oook in een inerrtiaalstelsel zitten,
z
maar aangezien we
w op de
aarde ro
onddraaien iss dat niet helemaal waarr. Er moet dan namelijk een
e versnellinng zijn. Bij
benaderring kunnen we
w dat echte
er wel aanneemen…).
Een inertiaalstelsel beweegt
b
dus met een connstante snelheid t.o.v. elk ander inerrtiaalstelsel.
Even een
n voorbeeld.. Je gooit een
n bal omhoo g. Dan gaat die
d bal rechtt naar boven en terug naar
beneden
n (fig 1a). Nu
u ga je in een vliegtuig meee dat met 1000
1
km/h vliegt en je goooit de bal weer
omhoogg. Ook dan ziie je de bal recht omhoo g gaan en weer naar ben
neden vallen , omdat je ze
elf in
hetzelfde stelsel als de
d bal zit.

Fig
F 1a

Fig 1b

Je kunt d
dus niet zien of je bewee
egt als je zelf in het in hettzelfde stelse
el zit (pas alss je uit het vliegtuig
kijkt, en je ziet het in
nertiaalstelse
el van de aarrde dan zie je
e dat ten opzzichte van dee aarde bewe
eegt, of
de aardee ten opzichtte van jou)!
Ga je ech
hter buiten het
h vliegtuig staan dan lijjkt de bal een boog te be
eschrijven. D
Dus door van buiten
naar een
n inertiaalsteelsel te kijken
n kun je wel zien dat er relatieve bew
weging is! (figg 1b)
Denk aan als je in eeen trein zit die wegrijdt e n je kijkt naaar de trein na
aast je, welkee trein rijdt dan?
d
Dat
ntie niet.
zie je in eeerste instan
Conclusiie: Je kunt sn
nelheid pas waarnemen
w
aals je ten opzichte van ie
ets anders beeweegt. De snelheid
s
van een inertiaalstelsel is alleen relatief te beepalen, maar nooit absoluut, want jee weet nooit wat stil
staat.

Newton had dit al go
oed door en postuleerdee dat de natuurwetten in alle inertiaaalstelsels gelijk
el geldt dat F = m x a, dan
n moet het ook
o in een w illekeurig ander
moeten zijn. Als in het ene stelse
stelsel geelden, je weeet immers niiet wat de snnelheid van het
h stelsel is en
e je kunt duus hier ook geen
rekening
g mee houdeen.
Dit blijktt ook te kloppen, want als je kijkt naaar F = m x a, dan zie je da
at:
m is in beide stelselss gelijk
a = Δv/Δ
Δt, en aangezzien de Δv en
n de Δt onafhhankelijk zijn
n van met we
elke snelheidd je begint is a ook
gelijk
Dus de formule geldtt in beide ste
elsels preciess hetzelfde. Je
J kunt bewiijzen dat dit voor alle
natuurw
wetten moet gelden, maa
ar dat zullen we nu niet doen.
d
De wetteen van Maxw
well
Tot aan het eind van
n de 19e eeuw
w was dit alggemeen aanvvaard en warren er geen pproblemen, totdat
t
omagnetismee opstelde.
Maxwelll zijn wetten voor elektro
In de weetten van Maaxwell kwam de snelheidd van het lich
ht voor (c = 299 792 458 m
m/s, we rond
den dit
voor hett gemak af op
p 3,0 x 108 m/s).
m
De vraaag die zich ge
elijk voordeed ten opzichhte van welk stelsel
moet je deze snelheiid dan neme
en? Stel dat j e zelf bewee
egt met 1,0 x 108 m/s, is ddan de lichtssnelheid
m of juist 4,0 x 108 m/s??
nog maaar 2,0 x 108 m/s
Dan zoud
den de wetten van Maxw
well dus afhaankelijk zijn van
v je eigen snelheid, enn dus niet me
eer
gelden in
n alle stelsels. Dat was ee
en serieus prrobleem dat in strijd wass met het poostulaat van Newton.
N
Als oplosssing bedach
ht men de ‘etther’ die de ruimte tusse
en de sterren
n en de planeeten zou vullen. De
snelheid
d was dan alttijd ten opzicchte van dezee ether die snelheid 0 zou hebben. M
Maar om dan te
kunnen ccorrigeren vo
oor de eigen
n snelheid mooest de snelheid van de aarde ten oppzichte van de
d ether
bepaald worden!
Experim
ment van Micchelson en Morley
M
Als de eiigen snelheid
d een verand
dering van dee snelheid vaan het licht tot
gevolg had moest ditt te meten zijn. Zeker alss je kijkt naarr de bewegin
ng
van de aaarde rond dee zon, die toch wel zo’n 330 km/s is. Dat
D is 1/1000
00
deel van
n de lichtsnellheid en dat is met nauw
wkeurige apparatuur
meetbaaar. Michelson
n en Morley verzonnen eeen experiment waarbij een
e
monochromatische (één
(
golflenggte, in fase) llichtbundel door
d
een
w
in twee
halfdoorrlatende spieegel werd gestuurd. De liichtbundel werd
stralen ggesplitst die loodrecht
l
op
p elkaar stonnden. Na een
n weerkaatsin
ng
kwamen
n ze weer sam
men en interrfereerden. A
Als er een verschil in snellheid
in de tweee richtingen
n was dan ko
on dit uit hett interferentiiepatroon
bepaald worden. Ondanks alle pogingen die ze deden zaggen ze nerge
ens een verscchil in de me
etingen.
maar tot één
n conclusie le
eiden, de lichhtsnelheid was
w in alle richtingen gelijjk, en dus alttijd
Dit kon m
hetzelfde, ongeacht je eigen snelheid.

Einstein
Einstein vatte dit sam
men in zijn sp
peciale relat iviteitstheorrie als volgt:
1) Alle natuurwetten
n gelden in alle inertiaalsstelsels
2) Licht h
heeft altijd dezelfde
d
lichttsnelheid in vvacuüm ongeacht de sne
elheid van dee waarnemer
Dit heeftt echter verggaande gevolgen.
We hebb
ben tot nog toe
t altijd geleerd dat v = s/t. Als vlicht constant is, ongeacht je eigen snelhe
eid, kan
dat alleeen maar beteekenen dat er
e iets aan dee hand moet zijn met de afstand en dde tijd. Deze moeten
dus veraanderen als jee snelheid ve
erandert, om
m te zorgen dat
d vlicht voor de waarnem
mer gelijk blijjft.
Hoe kan dat?
Daarvoo
or doen we een gedachte
enexperimennt, dat Einste
ein ook deed:
Stel je neeemt een lichtklok. Dat is een lichtbrron die een lichtpuls weg
g
stuurt naaar een spieggel en een detector die dde terugkaattsende lichtpuls
meet. Alls je de afstand precies weet
w
kun je ddit als klok ge
ebruiken omdat
de tijd altijd gelijk zal zijn. In ons voorbeeld zzetten we de spiegels op 15
es 1 ns (1 x 10‐9 s)
cm afstaand van elkaaar. Dan doet een lichtpulls hier precie
over.
Dit is op zich niet zo vreemd en denk
d
ik goed voor te stellen. Stel nu dat
d je
de klok in een langsvvliegende rakket zet die m
met een snelh
heid v
voorbijkomt.

onaut aan bo
oord ziet de lichtpuls nog steeds op en neer gaan en meet duss een tijd van
n 1ns.
De astro
De waarrnemer die op aarde staa
at ziet echterr de lichtbundel een veel langere wegg afleggen. Omdat
O
per defin
nitie de lichtsnelheid altijjd hetzelfde moet zijn, kan dat alleen
n maar als dee klok van de
e
persoon op aarde eeen langere tijjd aangeeft ddan de klok van
v de astronaut, immerrs c = s/t, als s langer
is en c geelijk, dan mo
oet t langer zijn.
z De vraagg is nu wat iss het verschil tussen de kklok van de astronaut
en de klo
ok van de peersoon op aarde?
Dit is meet simpele geeometrie af te
t leiden, en dat zullen we
w nu gaan doen.

Tijddilattatie (uitrekkking van de tijd)
t
even een affspraak over hoe we ding
We maken voor de duidelijkheid
d
gen noteren.. Voor de
nde waarnem
mer gebruike
en we kleinee letters voorr s en t, voorr de stilstaannde waarnem
mer
bewegen
gebruikeen we S en T voor de afsttand en tijd oom verwarrin
ng te voorko
omen.

Stel we zzetten de lich
htklok in een
n raket die m
met een snelh
heid v vliegt.
vT

S

L

vT/2

De waarrnemer op dee grond ziet de lichtstraaal dus schuin omhoog gaa
an en dan weeer terugkom
men op
een spieegel na een bepaalde
b
tijd T. De afstannd die de spie
egel dan hee
eft afgelegd iis vT.
In boven
nstaande figu
uur zie je me
et behulp vann Pythagorass dat het volg
gende verba nd voor de
afgelegd
de afstand to
ot de eerste spiegel
s
moett gelden:

2
Omdat d
de totale afsttand 2x deze
e afstand is ggeldt dus:

2

2

2

Volgens Einstein moet gelden da
at c = 2S/T (w
want c is consstant, dus ge
eldt ook hier !), dus:

2

2

Maar om
mdat de afstaand L in beide systemen gelijk is en de
d bewegend
de waarnemeer alleen de
lichtstraaal op en neeer ziet gaan geldt:
g
2

oftewel

2

Dit kun je invullen in de bovenstaande vergelijking, we vervangen dus L:

2

2

2

Kwadrateren geeft:
4

2

2

De 4 kunnen we wegstrepen tegen de gedeeld door 22, dus:

We brengen de T naar de éne en de t naar de andere kant:
→
Alles delen door c2 geeft:

Dit leidt tot:
1

→
1

Dit geeft de uiteindelijk formule van Einstein voor de zogenaamde tijddilatatie:

1
In deze formule zie je de tijd T voor een waarnemer op de grond en de tijd t voor iemand die
beweegt. Je kunt in deze formule zien dat de tijd t voor de bewegende waarnemer langzamer gaat
dan de tijd T van de stilstaande waarnemer, kijk maar:
Stel v = 0,8c en de tijd op de grond is T = 1,0 s, dit vullen we in:

1,0

1

0,8

→

1,0

1

0,8

0,6

Als je dus vliegt met 0,8x de lichtsnelheid duurt 1,0 s voor een externe waarnemer op jouw klok maar
0,6 s. Voor je zelf (jij zit in hetzelfde systeem als de klok) is er gewoon 1,0 s verlopen.
Bij 0,9c is dewaargenomen tijd nog maar 0,44 s, bij 0,99c nog maar 0,14 s totdat bij de lichtsnelheid
zelf de tijd voor de externe waarnemer tot stilstand komt!

Lengtecontractie (korter worden van de lengte)
Voor de bewegende waarnemer geldt het volgende:

En voor de stilstaande waarnemer geldt:

Aangezien bij allebei c gelijk moet zijn geldt dus:

Aangezien t ≠T moet ook gelden dat s ≠ S, blijkbaar verandert ook de lengte die waargenomen wordt:

1
De stilstaande waarnemer ziet dus alles korter in de bewegingsrichting (niet loodrecht erop!) van de
bewegende waarnemer, en ook andersom, dit noemt men de Lorentzcontractie. Dat het ook
andersom geldt komt doordat je niet weet welk voorwerp beweegt en welk voorwerp stil staat.
Contractie en tijddilatatie bij muonen
Muonen zijn deeltjes die ontstaan bij botsingen van kosmische straling op deeltjes in onze atmosfeer
op zo’n 10 km hoogte. Dit zijn instabiele deeltjes met een t1/2 = 2,2 x 10‐6 s. Deze deeltjes hebben een
snelheid van zo’n 0,998c.
Dit betekent dat de helft van de muonen niet verder komt dan 2,2 x 10‐6 x 3,0 x 108 = 660 m. Een
kwart komt niet verder dan 1320 meter enz. Dat betekent dat op het aardoppervlak nauwelijks
muonen zouden moeten worden waargenomen. In de praktijk zijn deze echter heel goed op het
aardoppervlak waar te nemen in veel grotere hoeveelheden dan je zou verwachten!
Hoe komt dat? Door de grote snelheid van de muonen is de relativiteitstheorie hier van groot belang.
De t1/2 van het muon geldt in het inertiaalsysteem van het muon, het is een deeltjeseigenschap. Dat
betekent dat een waarnemer op de grond een andere t1/2 waar zal nemen, namelijk:

1

2,2

10

1

0,998

5,5

10

Dit is dus 16x zo lang! Dat betekent dat het muon in ons inertiaalsysteem dus ook 16x zo ver kan
komen, namelijk 16 x 660 = 10,5 km. Dat is ver genoeg om waar te nemen op aarde.
Andersom kun je ook kijken naar de contractie die het deeltje zelf waarneemt. Dan zul je zien dat
voor het deeltje de 10,5 km naar het aardoppervlak maar 660 m lang lijkt te zijn.

Paradoxen
Hier volgt een tweetal paradoxen die de relativiteitstheorie lijken tegen te spreken:
Stel je hebt een trein van 500 m lang. Past die compleet in een tunnel van 200 m lang?
Ja, als hij maar hard genoeg zou gaan… Door de contractie zou hij dan helemaal in de tunnel passen
(de snelheid moet dan 0,92c zijn, reken maar na) gezien vanaf buiten de tunnel. Voor de persoon in
de trein zelf is echter de tunnel juist korter geworden en past hij er dus niet in! Dit komt doordat de
voor en de achterkant voor de persoon in de trein niet meer gelijktijdig in de tunnel zijn doordat hij in
een ander tijdskader zit dan de waarnemer buiten de tunnel…. Vreemd toch?
De tweelingparadox
Een bekend verhaal is de zogenaamde tweelingparadox.
Stel je hebt een tweeling. De éne helft van de tweeling wordt astronaut en meldt zich aan voor een
missie naar Alpha Centauri (de dichtstbijzijnde ster op 4 lichtjaar van de aarde). Hij vliegt met een
raket met 0,8c daarnaartoe, terwijl zijn andere broer op aarde blijft. Hij doet hier dus 5 jaar over
(4/0,8). Eénmaal aangekomen keert hij om en vliegt met dezelfde snelheid terug. Tien jaar na vertrek
komt hij dus op aarde aan. Omdat hij zelf met 0,8c vloog ging zijn klok 0,6x zo langzaam (zie eerder),
dus zijn er voor hem 6 jaar verstreken, en dus ook voor alle processen in zijn lichaam. Hij is dus nu vier
jaar jonger dan zijn tweelingbroer.
Maar als je nu kijkt vanuit de vertrekkende astronaut dan kun je ook zeggen dat hij stil staat (er is
geen absolute snelheid) en dat de broer op aarde met 0,8c wegvliegt. Dus dan zou die broer 4 jaar
jonger moeten zijn…
Zoals je ziet kan dit natuurlijk niet waar zijn. We moeten ergens een denkfout gemaakt hebben…
Het probleem zit hem erin dat hier geen sprake is van inertiaalstelsels. De broer die wegvliegt met de
raket moet versnellen naar 0,8c. Eenmaal aangekomen moet hij afremmen en omkeren en weer
versnellen. De broer die op aarde blijft versnelt en vertraagt echter niet (anders zou het hele heelal
moeten versnellen en vertragen, want daar zit hij in…). De speciale relativiteitstheorie is hier dus niet
zo simpel toepasbaar!

Sneller dan het licht?
Eén van de vragen die bij je op kan komen is natuurlijk wat als ik nu zelf met 0,8c vlieg en ik vuur een
kogel af met een snelheid van 0,8c? Gaat die kogel dan sneller dan het licht? Dat kan toch niet?
Het blijkt dat voor het optellen van snelheden je eigenlijk gebruik moet maken van een iets
complexere formule dan we tot nog toe altijd geleerd hebben, namelijk:

1
Waarin u en v de op te tellen snelheden zijn en vw de snelheid is die je dan als externe waarnemer
ziet. Als je met kleine snelheden werkt (v<<c) dan valt de term uv/c2 weg en staat hier gewoon:

Pas bij hoge snelheden ga je het verschil merken 1).
Stel dat je nu de twee snelheden van 0,8c op gaat tellen, dan krijg je het volgende:

1

0,8
0,8
0,8
0,8

1,6
1 0,64

0,98

Dit is nog steeds kleiner dan de lichtsnelheid. Je kunt bewijzen dat c zo nooit groter dan 1 kan
worden, en zelfs nooit precies 1 kan worden…
1) Bij twee snelheden van 0,1c is het verschil nog maar 0,1%, en dat is al ver boven de snelheden die
voor ons bereikbaar zijn!

