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7.3 Het standaardmodel Liddle Ch. 15

7.1 De singulariteit in het begin Liddle Ch. 14 

7.2 De toekomst



1.0 Overzicht van het college

‣ Geschiedenis 

‣ Het uitdijende Heelal

‣ Terug in de tijd: de oerknal en kosmische achtergrondstraling

‣ Hoe dijt het Heelal uit? De Friedmann vergelijkingen

‣ Moderne verassingen: versnelde uitdijing!

‣ De vorming van structuur: sterren en sterrenstelsels

‣ Metingen in het Heelal: het testen van het model

‣ Het vroege Heelal: nucleosynthese en fundamentele fysica

‣ Problemen en successen van ons begrip van het Heelal

‣ De toekomst
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Herhaling 5.2 De evolutie van het heelal 
(                          )

  Tijd   Temperatuur Wat is er gaande?

Speculatie

Vrije kwarks en leptonen

Vrije protonen/ neutronen
en leptonen

Vrije atoomkernen en 
Leptonen; straling 
overheerst

Vrije atoomkernen en 
leptonen maar materie 
overheerst

Atomen en vrije fotonen



7.1 Het vroegste heelal Liddle Ch. 14



7.1 Het vroegste heelal Baryogenese I

Boven                     

zijn de quarks een gas 

van vrije deeltjes en 

vormen  een 

quark-gluonplasma



7.1 Het vroegste heelal: Baryogenese II

Daarbeneden kombineren quarks en antiquarks tot 
gewone materie (baryonen):

p (=uud) en n (=udd).

Het heelal is dan  enkele microseconden oud.

   Evenwicht p en n via



7.1 Fasen in het vroegste heelal

‣Bekende fysica vanaf

Sterke wisselwerking zwakker bij hogere   energie/
temperatuur….



7.1 Unificatie van krachten



7.1 Het vroegste heelal 
De Plancktijd:

Algemene Relativiteits Theorie ongeldig indien 
virtuele quanta binnen hun eigen Schwarzschildstraal 

De Plancktijd:

de Planckmassa

Vóór de Plancktijd hebben we geen goede theorie.

>



7.2 De toekomst 



7.2 De toekomst 
Grenzen aan de tijd

“Bekende” geschiedenis tussen

Levensverwachting heelal 
> 4,75 . 1010 jr

Conservatieve schatting:

Waarschijnlijk:



7.1 Catastrofes voor aards leven

• Zon wordt rode reus: 5.109 jr
• Botsing met komeet of asteroide,
  elke 5.107 jr (klimaatsverandering)?
• Gamma Ray Burst in ons 
  melkwegstelsel (2.108 jaar)?
• Botsing Andromedastelsel 5.109 jr



7.1 Gamma-Ray Bursts: 
Merging neutron stars?



Botsing melkwegstelsels







Het Andromedastelsel M31







Bij de botsing van beide spiraalstersels vindt zelden een fysieke botsing van twee sterren 
plaats! Wél botst al het gas en stof in het ene stelsel met dat uit het andere. Spectaculaire 
geboortegolven van nieuwe zeer heldere sterren volgen elkaar op. Al het gas en stof wordt 
daarbij uit de stelsels omgezet in sterren dan wel verwijderd en de spiraalstelsels 
veranderen in elliptische zonder gas en stof.



Twee superzware zwarte gaten direct zichtbaar!



Uiteindelijk één superzwaar zwart gat in de kern
Met direct waarneembare bundels (‘jets’)



Na meer dan derig jaar werd het laatste signaal van  Pioneer 10 op 22 januari 
2003 waargenomen op een afstand van 82 AU van de zon. Voyager 1 bereikte 
de “termination shock” december 2004 op 94 AU en Voyager 2 op 30 
augustus, 2007 de TS op 84 AU.



Pioneer 10 en 11 plakettes

Hyperfijnovergang van neutraal waterstof

                                       Afmetingen mensenpaar tov silhouette ruimteschip

14 pulsars met relatieve afstanden tot Zon en hoogte tov galactisch vlak 
en binaire puls periode; 15e lijn (horizontaal) geeft afstand Zon – 
melkwegcentrum

Zonnestelsel met baan van Pioneer 10  en getallen voor relatieve afstanden



7.3 Het standaardmodel Liddle Ch. 15







Herhaling 1: 
Conclusie 1.3: Hot Big Bang Cosmology

O
er

kn
al



Herhaling:
 Herhaling 1: Conclusie 1.3: 



2: Uitdijing
3. CMB
4. Paradox van Olbers



Herhaling 2: 2.1 Friedmannvergelijkingen

F1

F2

F1+F2
Versnellingsvgl.



Herhaling 2.2 Is het heelal gekromd?



Newtoniaanse kosmologie 2010 Jan Kuijpers 34

Herhaling 2.2 De geometrie hangt af van k

  Kromming   Geometrie Som van 
hoeken 

in 
driehoek

Omtrek 
cirkel

Type Heelal

k>0 Bolvormig >180o <2πr Gesloten

k=0
Vlak 180o 2πr Vlak

k<0
Hyperbolisch <180o >2πr Open



Herhaling 3.1 Kritisch heelal met mengsel van koud 
materiegas en relativistisch gas (“straling”)

103 a(t)

stof

straling



Herhaling 3.2 Hubble- en dichtheidsparameter
4.1 De kosmologische constante

 F1:

F1:

ART: kosmologische constante in F1:

   F1:

Versn.vgl:



Herhaling 4.1 De kosmologische constante

 
Type Heelal

 
Voorwaarde

Open

Vlak

Gesloten



Herhaling 4.1 Gasvergelijking voor de kosmologische 
constante

F1

F2

Meer algemeen: Quintessence:

                           met w<-1/3 (zie versnellingsvgl.)

“Vacuumenergie”



Herhaling 4.1 
Heelalmodellen met kosmologische constante



Herhaling 4.2 De leeftijd van het heelal

‣ Lineaire benadering: de Hubbletijd; 

   is ook de echte leeftijd voor leeg heelal met k<0:

‣ Heelal met koude materie en k=0:

‣ Met kosmologische constante kan de leeftijd van een mogelijk heelal onbegrensd 
worden! 



Herhaling 4.3 Bepaling van gemiddelde massadichtheid

‣ Gemiddelde dichtheid niet ver van de kritische:

‣ Uit stertellingen (NB: afstandsbepalingen verondersteld):

‣ Voor gebonden systeem (door zwaartekracht):

   NB: ook hier afstandsbepaling nodig om R te bepalen

•  Rotatiekrommen van sterrenstelsels

•  Heet gas in clusters sterrenstelsels

•  Sterrenstelsels gebonden in cluster

•  Tijdige struktuurvorming na oerknal: het melkwegstelsel bestaat nu!

M



Herhaling 4.3 Massa meten: Het viriaaltheorema

• Kepler : cirkelbaan:

• Algemeen voor een door de zwaartekracht 
gebonden systeem geldt het viriaaltheorema:



Herhaling 4.3 Afstandsbepaling SN Type 1A



Herahling 4.3 Supernova Key Project HST

Meet afstand SN en roodverschuiving sterstelsel         H(t) !!!!



Herhaling 4.3 Conclusie Energie-inhoud

‣Er is veel meer “materie” dan je kunt zien: bedoeld wordt 
daarmee: er is veel meer energie aanwezig die 
zwaartekracht uitoefent via Einstein/Newton dan het gas of 
de sterren die licht uitstralen 

	
 DONKERE MATERIE

‣De totale effectieve energiedichtheid in het heelal – dwz de 
som van energie in donkere materie en in kosmologische 
constante – is in goede benadering de kritische dichtheid 

‣WE LEVEN IN EEN KRITISCH HEELAL! 



Herhaling 4.3 Energie-inhoud en evolutie



Fluctuaties in de CMB-temperatuur aan de hemel op een
schaal tussen 2,724 K (blauw) en 2.732 K (rood) met COBE.

Herhaling 5.1 Dipoolanisotropie: ΔT= ± 0,00335 K



Herhaling 5.1 Temperatuurfluctuaties na aftrekken van de 

dipoolcomponent:  van blauw naar rood ΔT = 0,000018 K



WMAP 2003

5.1 Kosmische Achtergrondstraling / 3K- / CMB
      Fluctuaties

Na aftrek van dipoolcomponent en galactische straling 
van stof (termisch), heet gas (vrij-vrij), 



1964 Penzias & Wilson  
Nobelprijs 1974

Herhaling 5.1 Kosmische Achtergrondstraling
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Herhaling 5.1 Kosmische Achtergrondstraling 

- Waarom Hot Big Bang?
- Hoe wanneer  blijft straling die van zwart lichaam / 
          thermisch / Plancks / één T?
= Neem vlak heelal zonder kosmologische const(ok in vroeg heelal)
= Voor straling geldt thans:
                                                                 

         
  dus thans is het heelal niet door straling gedomineerd.
= Echter :
   
   voor aanvankelijk thermische straling in een adiabatisch  
   expanderend heelal (zie F1 en F2 en gasvgl. voor straling!  
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Herhaling 5.1 Kosmische Achtergrondstraling

- Verhouding aantal fotonen / baryonen?
= De fotonendichtheid varieert met expansie precies zoals 
   de deeltjesdichtheid van baryonen, 
= De foton/baryonverhouding blijft dus constant zolang er 
   geen baryonen of fotonen gecreeerd / geannihileerd worden!
= Deze verhouding is    1.7 x109    en constant geweest 
   sinds het tijdperk van (re)combinatie.
= Waarom heeft de “entropiedichtheid” deze waarde?



Herhaling 5.1 (Re)combinatie

Waarvandaan komt de CMB?
En van hoe lang geleden?

Van het oppervlak van laatste verstrooiing
En van het `tijdstip van recombinatie van H

 t ~ enkele 100.000 jaren na de oerknal!
T ~ 3000 K , 1+z ~ 1000, a/ao  ~ 0,001



Herhaling 5.1 
Hoekverdeling 
van de 
temperatuurs-
fluctuaties

Plaats van de 
eerste piek bij
10: vlak heelal

Relatieve hoogte
van piek bij 0.50:
baryon/
non-baryon 10 0.50
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Herhaling 5.2 Het vroege heelal

- Waarom Hot Big Bang?
- Welke fysische component overheerst in het vroege heelal? 
= Omdat de energiedichtheid teruggaande in de tijd sterker 
   toeneemt dan materie domineert in het vroege heelal straling!
= NB1: Dit geldt ook voor de donkere materie die voor voldoend 
   vroege evolutiefase verwaarloosbaar is tov de straling!
= NB2: Dit geldt ook voor de (huidige) kosmologische constante die
   teruggaande in de tijd constant blijft en verwaarloosbaar wordt 
   tov de straling.
= NB3: Eigenlijk bestaat straling uit alle deeltjes zonder rustmassa,
   dus zowel uit fotonen als uit (massaloze) neutrinos. Dit levert een 
   kleine correctie.
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Herhaling 5.2 Het vroege heelal

- Waarom Hot Big Bang?
- Welke fysische component overheerst in het vroege heelal? 

= Dit levert een overgang van door straling
   naar door materie gedomineerd heelal toen
   en

= niet erg verschillend van tijd van (re)combinatie  /  ontkoppeling. 



Herhaling 5.2 Overgang van “straling” naar “stof ” 
ongeveer op zelfde tijd

Straling 

Stof
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Herhaling 5.2 De evolutie van het heelal 
(                          )

  Tijd   Temperatuur Wat is er gaande?

Speculatie

Vrije kwarks en leptonen

Vrije protonen/ neutronen
en leptonen

Vrije atoomkernen en 
Leptonen; straling 
overheerst

Vrije atoomkernen en 
leptonen maar materie 
overheerst

Atomen en vrije fotonen



Herhaling 6.1 De waarnemingen
‣Hieruit volgt dat de baryonfractie 
thans:

‣En vormt dus slechts klein deel van 
de materie!!!

‣ Dat de hot big bang de lichte 
elementen in het heelal kan 
verklaren is een van de grootste 
successen van het model!

‣NB: indien neutronen vervaltijd veel 
kleiner was zou alleen H gevormd 
zijn.

‣ Waarom is er geen antimaterie?



Herhaling 6.1 Expansieparameter a(t) 
“Straal” van het heelal

ontkoppeling

1+z1000 17

verste quasar nu
3 x 109

n/p vast,
helium

T(K)

1010 3000 2,726



WMAP 2003



6.2 Inflatie als oplossing



Herhaling: Oplossing van het 
horizon- of causaliteitsprobleem

Waarom is de toestand van B praktisch
dezelfde als van C? Zij zijn immers causaal 
niet met elkaar verbonden.

Een causaal verbonden gebied ten tijde van
t~10-34 s heeft afmeting ri~ ct ~ 3.10-22 m maar 
na inflatie: rf ~ e100 ri ~ 9.1017 m, d.w.z. >> df.

Zichtbare heelal voor A:
dH ~ ct0 ~ 1026 m

                      en op tf~10-32 s 
                     df~dH(tf/t0)1/2<100 m.

df~dH(tf/t0)1/2<100 m.


