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6.2 Inflatie Liddle Ch. 13

6.1 Nucleosynthese Liddle Ch. 12
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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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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= ± 
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Herhaling 5.1 Temperatuurfluctuaties na aftrekken van de 

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

4



WMAP 2003

5.1 Kosmische Achtergrondstraling / 
      3K- / CMB Fluctuaties

Na aftrek van dipoolcomponent en galactische straling 
van stof (termisch), heet gas (vrij-vrij), 
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1964 Penzias & Wilson  
Nobelprijs 1974

Herhaling 5.1 Kosmische Achtergrondstraling
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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

7



Newtoniaanse kosmologie 2010 Jan Kuijpers 3

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
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6.1 Nucleosynthese Liddle Ch. 12
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6.1 Nucleosynthese I

neutronen en protonen met 
elkaar in evenwicht

n/p vriest in omdat e+/e- annihileren
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6.1 Nucleosynthese II

Beneden                 kombineren neutronen
en protonen, eerst tot Deuterium en 
vervolgens tot Helium (~ 25 %):
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De ouderdom van het heelal is dan 4 minuten!
NB: Halfwaarde tijd verval vrije neutronen 614 s!

Waarom duurt dit kort?
T te hoog: kernen vernietigd
T te laag: geen fusie meer

6.1 Nucleosynthese II
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6.1 Vorming van helium

‣Moeilijk om elementen zwaarder dan He te maken 
(geen stabiele elementen met A=5,6)

‣‘Alle’ neutronen gebruikt voor vorming He
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20

abundance of light nuclei
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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?
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differences between nucleosynthesis & decoupling
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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
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WMAP 2003
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6.2 Inflatie

‣Het vlakheidsprobleem

             zeer waarschijnlijk kritische dichtheid                 waarom?
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ΔT = ±  0,00001 K

Gladheidsprobleem

De fluctuaties op z=1000 zijn zo klein
dat de eigen gravitatie te langzaam verloopt 
om op z=1 sterstelsels te laten vormen tenzij 

het heelal ongeveer de kritische dichtheid heeft:
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Horizon- of causaliteitsprobleem
6.2 Inflatie

Het horizonprobleem:
Waarom is de toestand Van B practisch dezelfde 
als van C? 
Zij zijn immers causaal niet met elkaar 
verbonden?
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6.2 Inflatie

‣ Probleem van de afwezigheid van magnetische monopolen
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6.2 Inflatie als oplossing
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6.2 Inflatie als oplossing

‣ Het vlakheidsprobleem

‣ Het horizonprobleem

‣ De afwezigheid van monopolen
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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.
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inflation and the horizon problem
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