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3.2 Waargenomen parameters Liddle Ch. 6

3.1 Eenvoudige evolutiemodellen Liddle Ch. 5



Herhaling 1: 
Conclusie 1.3: Hot Big Bang Cosmology



Herhaling:
 Herhaling 1: Conclusie 1.3: 



Herhaling 1:
1.2 Waarnemingen 
	
 	
 	
  1. Heelal is homogeen op >1 Gpc

2: Uitdijing
3. CMB
4. Paradox van Olbers



Herhaling 2: 2.1 Friedmannvergelijkingen

F1

F2

F1+F2
Versnellingsvgl.



3.1 Evolutie van het heelal Liddle Ch. 5



Herhaling 2.2 Big crunch of oneindige uitdijing

Toekomst hangt af van k

NB: ipv “k” staat nu voor “kc2”  
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Eindig in ruimte en tijd!

Oneindig in ruimte en tijd!
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k<0: “hyperbolisch”

k=0

k>0: “bolvormig”
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Vlak ofwel Euclidisch
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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
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2.2 De ouderdom van het heelal hangt af van de
zwaartekrachtsvertraging dus de massainhoud



Herhaling 2.2 Huidige leeftijd als functie van Ω  











3.1 Twee modellen voor kritisch (k=0) heelal

‣ Twee 1e orde (Friedmann)vergelijkingen voor a(t) en ρ(t) met k=0 en te 
kiezen  toestandsvergelijking p(ρ) 

‣ Kies p(ρ)

‣ Los op voor a(t) en ρ(t)

‣ Koud materiegas (“stof ”): 

‣ Relativistisch gas: 



3.1 Kritisch heelal met koude materie

‣ Invullen in F2:

‣ Invullen in F1: 





3.1 Kritisch heelal met relativistisch gas (“straling”)

‣ Invullen in F2:

‣ Invullen in F1: 



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

103 a(t)

stof

straling











3.1 Evolutie van energiedichtheden

‣ Deeltjesbehoud bij afwezigheid van creatie/annihilatie: 

‣ Koud gas:

‣Straling:





3.1 Parameter van Hubble en schaalparameter a(t)

‣ Wet van Hubble:

 

 

‣ Relatie met schaalparameter:

 

‣ F1: 







3.1 Roodverschuiving als Dopplereffect

‣ Met expansie meebewegende waarnemers/objecten leiden tot roodverschuiving:

‣ 

‣  



3.1 Doppler effect



3.1 Roodverschuiving als Dopplereffect

‣ Homogene en isotrope uitdijing

‣ Definieert “meebewegende” 
rustramen zonder “eigenbeweging”

t2
        a(t1)

a(t2)

t1







3.1 Evolutie voor niet-kritisch heelal 

‣ k negatief: uiteindelijk vrije expansie:

‣ k positief: uiteindelijk implosie:



3.1 Evolutie voor niet-kritisch heelal

t/tH

?
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3.2 De Hubble parameter        [NB:        hangt van tijd af]

‣ Een van de moeilijkst waarneembare grootheden tgv

‣ Aanname van “standard candles”: welke keuze te maken?

‣ Absolute calibratie lastig: we kunnen er niet heen reizen en afstand 
opmeten

‣ Afwijkende “eigenbeweging” van sterstelsels ten opzichte van Hubble-
uitdijing

‣ H is lokaal terwijl goede metingen van verweg dus lang geleden

‣ Daarom introductie van h:

‣ Beste schatting van h is momenteel:

24



3.2 De dichtheidsparameter

‣ De “kritische” dichtheid: de dichtheid waarvoor k=0 
(NB Indien dit op enig moment t optreedt, blijft de 
dichtheid altijd de kritische volgens F1!)



3.2 De vertragingsparameter

‣ Taylorontwikkeling van

‣En, na introductie van de vertragingsparameter

‣ Bijv. voor een door koude materie (“stof ”) gedomineerd heelal is



3.3 Vraag: Zien we in uitdijend heelal steeds meer?

‣Heelal heeft begin in de tijd (oerknal)

‣Licht reist met lichtsnelheid c

	
à maximale afstand waarvandaan licht ons kan bereikt (horizon): 

   r = c t

‣ Deze horizon (“straal van het zichtbare heelal”) neemt toe in de tijd

‣ Betekent dit – in het uitdijende heelal – dat we steeds meer zien?  

Horizon 
Bol met miljard 

sterstelsels


