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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 3.2 Hubble- en dichtheidsparameter
4.1 De kosmologische constante

 F1:

F1:

ART: kosmologische constante in F1:

   F1:

Versn.vgl:
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Herhaling 4.1 De kosmologische constante

 
Type Heelal

 
Voorwaarde

Open

Vlak

Gesloten
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Herhaling 4.1 Gasvergelijking voor de 
kosmologische constante

F1

F2

Meer algemeen: Quintessence:

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

“Vacuumenergie”
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Herhaling 4.1 
Heelalmodellen met kosmologische 
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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! 
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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
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Herhaling 4.3 Massa meten: Het 

• Kepler : cirkelbaan:

• Algemeen voor een door de zwaartekracht 
gebonden systeem geldt het viriaaltheorema:
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4.3 Afstandsbepaling SN Type 1A
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4.3 Supernova Key Project HST

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

	
è 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! 
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Herhaling 4.3 Energie-inhoud en evolutie
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5.1 De kosmische 
achtergrondstraling

Liddle Ch. 10

14



5.1 Anisotropie in CMB

	 Temperatuur van de CMB (Cosmic Microwave Background) 
     aan de hemel in kleurcode: 0 K is blauw en 4 K is rood (COBE).
	 Het melkwegvlak loopt horizontaal en het centrum van de figuur 
     is in de richting van het centrum van ons Melkwegstelsel. 

15



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

5.1 Dipoolanisotropie: ΔT= ± 0,00335 K
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5.1 Temperatuurfluctuaties na aftrekken van de 

dipoolcomponent:  van blauw naar rood ΔT = 0,000018 K
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5.1 Fluctuaties in achtergrondstraling!

Na aftrek van dipoolcomponent en galactische straling van 
stof (termisch), heet gas (vrij-vrij), 
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WMAP 2003

5.1 Kosmische Achtergrondstraling / 3K- / 
CMB
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1964 Penzias & Wilson  
Nobelprijs 1974

5.1 Kosmische Achtergrondstraling / 3K- / 
CMB
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5.1 Kosmische Achtergrondstraling / 3K- / 
CMB

- Waarom Hot Big Bang?
- Hoe wanneer  blijft straling die van zwart 
lichaam / 
          thermisch / Plancks / één T?
- Verhouding aantal fotonen / baryonen?
- Waar komt CMB vandaan?
	
 	
 - geometrisch?
	
 	
 - en fysisch?
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5.1 Kosmische Achtergrondstraling / 3K- / 
CMB

- 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:
           dus thans (                             ):
                                                      en

           

dus thans is het heelal niet door straling gedomineerd.
= Echter :              , dus            ,

   preciezer :

   voor aanvankelijk thermische straling in een adiabatisch  
   expanderend heelal (zie F1 en F2 en gasvgl. voor straling!  
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5.1 Kosmische Achtergrondstraling / 3K- / 
CMB

- Verhouding aantal fotonen / baryonen?
= De fotonendichtheid varieert met expansie precies zoals 
   de deeltjesdichtheid van baryonen, nl.:

    Thans:                              en
                                                                     

zodat 

= De foton/baryonverhouding blijft dus constant zoalng 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?
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5.1 Kosmische Achtergrondstraling / 3K- / 
CMB

- Waar komt CMB vandaan?
	
 	
 - geometrisch?
	
 	
 - en fysisch?
= Het heelal bestond, toen het nog in geioniseerde gasvorm was, 
   praktisch volledig uit donkere materie (thans 30%) en uit 
   waterstof en achtergrondstraling. De laatste twee componenten 
   waren met elkaar in thermisch evenwicht bij een en dezelfde T.
= NB1:  Waarom is donkere materie niet daarmee  in thermisch 
   evenwicht?
= NB2: We zullen later ingaan op de relatieve rol van de kosm. cst.
= De ionizatie-energie van waterstof is 13.6 eV. Zodra het mengsel
   kouder wordt dan 3000 K combineren vrije protonen en 
   elektronen tot neutraal waterstof.
= Dit gebeurde dus toen de schaalparameter 1000 maal kleiner 
   was dan nu en heet het tijdperk van ontkoppeling.
= Wij zien dus het oppervlak van laatste verstrooiing.
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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
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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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5.2 Het vroege heelal

Liddle Ch. 11
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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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5.2 Het vroege heelal

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

= zodat fotonen plus neutrinos een bijdrage geven van relativistisch
   stralingsgas thans:
= en in belangrijkheid evolueren volgens:

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

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

44



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

Straling 

Stof
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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

Idem maar materie 
overheerst

Atomen en vrije fotonen
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5.2 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
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WMAP 2003
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