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Samenvatting

Inleiding

We leven in een immens heelal, gevuld met gas, sterrenstelsels, sterren en planeten. Toch kan
de grootschalige evolutie van het heelal beschreven worden met verassend weinig parameters.
Het meest succesvolle model van het heelal tot op heden telt slechts 6 parameters. Dit is de
conclusie die de wetenschap heeft opgemaakt bijna 100 jaar na de introductie van Einstein’s
zwaartekrachtswetten. Deze wetten maakten het voor het eerst mogelijk een dynamisch heelal
te beschrijven en uit te rekenen. Ruwweg kunnen deze 6 parameters als volgt worden opgedeeld:

• Interacties in het heelal (1)

• Samenstelling van het heelal (3)

• Begincondities (2)

Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op de begincondities van het heelal. De moderne
kosmologie verteld ons dat het 13.7 miljard jaar geleden ontstond uit de oerknal. Als we in
dit proefschrift spreken over begincondities, bedoelen we met ‘begin’ niet het moment dat
de oerknal plaats vond. In deze samenvatting zal ik uitleggen dat de begincondities die we
kunnen meten en waarmee we mogelijk onbekende fysica kunnen onderzoeken, zijn ontstaan in
een periode vlak na de oerknal. In die periode was het heelal zeer heet, dicht en energetisch.
Het interessante aan deze periode is dat de natuurkunde die een rol moet hebben gespeeld
bij deze extreme omstandigheden, slecht bekend is. Er zijn wel ideeën hoe de natuur zich
gedraagt onder deze buitengewone omstandigheden, maar deze ideeën zijn uiterst moeizaam
te toetsen omdat we niet in staat zijn deze extreme omstandigheden na te bootsen in een lab
op aarde. Aan de andere kant biedt de oerknal ook een mogelijkheid om de natuur onder
deze omstandigheden te bestuderen. Dit is ook meteen de motivatie van het onderzoek in
dit proefschrift. De uitdaging ligt in het achterhalen van de juiste begincondities en die te
relateren aan de fundamentele wetten in de natuur. Kortweg hebben we in dit proefschrift
twee vragen proberen te beantwoorden: Gegeven een theorie die de meest extreme toestand in
het heelal omschrijft, wat is de voorspelling voor de begintoestand? en Hoe achterhaal ik de
werkelijke begintoestand met behulp van een kosmologische waarneming? Zodra beide vragen
zijn beantwoord ontstaat de mogelijkheid om te achterhalen wat de juiste beschrijving is van
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Samenvatting

de natuur bij de meest extreme omstandigheden in het vroege heelal. Voor dat ik kan uitleggen
hoe ik heb geprobeerd deze vragen te beantwoorden, zal ik eerst een korte samenvatting geven
over de onstaansgeschiedenis van het heelal.

Einstein’s Zwaartekracht

Met de introductie van de moderne zwaartekracht theorieën van Einstein aan het begin van de
vorige eeuw (1905-1916), werd het mogelijk om de evolutie van het heelal te beschrijven. De
essentiële postulaten van deze theorie vertellen ons dat ruimte en tijd aan elkaar gerelateerd
zijn (ruimtetijd), dat de vorm van ruimtetijd (de geometrie) is gerelateerd aan de inhoud (de
energie) en dat er een eindige snelheid bestaat waarmee informatie zich kan verplaatsen. Met
deze postulaten is het mogelijk om ons heelal te beschrijven en voorspellingen te doen over hoe
het heelal er vroeger uit heeft gezien, en mogelijk over hoe het heelal er in de toekomst uit gaat
zien.

De rede dat we spreken over ruimtetijd wordt gemotiveerd door Einstein’s bevinding dat
ruimte en tijd niet invariant (=onveranderd) zijn onder de bewegingstoestand van een waarne-
mer. Dat wil zeggen dat zowel afstanden als tijdsintervallen afhankelijk zijn van de waarnemer.
Een waarnemer in rust zal bijvoorbeeld een andere tijdswaarneming hebben dan een waarne-
mer die met een constante snelheid beweegt. De verschillen tussen de metingen nemen toe
naarmate de relatieve snelheid tussen de waarnemers groter wordt. De maximale snelheid is
de licht snelheid en zodra die bereikt wordt, zijn de verschillen tussen de metingen van beide
waarnemers maximaal. Als je natuurwetten formuleert zou je graag willen dat deze natuur-
wetten waarnemer onafhankelijk zijn. Einstein liet zien dat hoewel ruimte en tijd allebei niet
invariant zijn onder de bewegingstoestand van de waarnemer, de combinatie ruimtetijd dat wel
is; de verschillen tussen de aftanden en tijdsintervallen die beide waarnemers meten, heffen
elkaar als het ware op. De bepaling van de invariante ruimtetijd kunnen we doen met behulp
van een zogenaamde metriek; de metriek is eigenlijk een soort voorschrift voor afstanden in
ruimtetijd en hangt af van de vorm van ruimtetijd. Om de Einstein’s wetten te gebruiken in
de kosmologie zullen we een metriek moeten vinden die we kunnen gebruiken voor ruimtetijd
in het Universum. De metriek die hoort bij ons Universum, de zogenaamde FRLW metriek
(vernoemd naar Friedmann, Robertson, Lemâıtre en Walker), is afgeleid van de waarneming
dat het heelal op grote schaal isotroop en homogeen is. Dat wil zeggen, het heelal is vanuit
elk punt in de ruimte hetzelfde in elke richting. Daarnaast hebben we kunnen afleiden uit de
waarnemingen dat het heelal vlak is. Net zoals een oppervlak gekromd kan zijn, bijvoorbeeld
de buitenkant van een voetbal, kan een hoger dimensionale ruimte ook gekromd zijn. In dit
geval gaat het om de 3 ruimtelijke dimensies waarin wij ons voort bewegen. Het is wellicht
moeilijk voor te stellen hoe een 3 dimensionale gekromde ruimte eruit ziet, toch kunnen we
metingen verrichten die aangeven of onze ruimte gekromd is. Zo blijkt dat de som van de
hoeken in een gelijkzijdige driehoek in een gekromde ruimte verschilt van die in een vlakke
ruimte. Deze verschillen stellen ons in staat af te leiden of het heelal vlak is of niet, en uit de
recente metingen blijkt dat het heelal niet gekromd is.

Het tweede postulaat vertelt ons hoe de geometrie, opgelegd door de metriek, afhangt van
de inhoud van de ruimtetijd, de massa of energie (massa is ook gerelateerd aan energie via de
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welbekende relatie E = mc2). Dus, als we iets in het heelal stoppen, bijvoorbeeld 1 deeltje,
hoe verandert dan het ruimtetijd interval tussen twee objecten als functie van plaats en tijd.
De theorie van Einstein maakte het mogelijk om te onderzoeken hoe het heelal zich ontwikkelt
in de tijd, gegeven de metriek en de inhoud. Stel je nu eens voor dat je leefde in de tijd van
Einstein. Je keek omhoog naar de sterrenhemel en je probeerde te begrijpen hoe het heelal
mogelijk zou kunnen veranderen in de tijd. De meest voor de hand liggende waarneming die
je zou maken is dat het heelal helemaal niet verandert. Dit is dezelfde conclusie die Einstein
trok (en vele voor hem) en hij probeerde een oplossing te vinden van zijn eigen theorie die
dit als antwoord gaf. Tot zijn eigen verbazing vond hij deze niet; alle oplossingen van zijn
vergelijkingen leidde tot een dynamisch heelal. Hij heeft geprobeerd om dit kunstmatig op te
lossen, maar later werd bewezen door de Nederlandse natuurkundige Willem de Sitter dat ook
dit niet werkte; het heelal kon niet anders dan evolueren. Je kunt je wel voorstellen dat dit
een enorme ontdekking was. Zijn bevinding impliceerden dat het heelal er hoe dan ook in het
verleden anders uit moet hebben gezien1.

De eerste aanwijzing dat het heelal daadwerkelijk evolueerde werd gevonden door Edwin
Hubble in 1929. Hij ontdekte dat verre sterrenstelsels van ons vandaan bewogen. Bovendien
bepaalde hij dat deze snelheid toenaam naarmate de sterrenstelsels verder van ons vandaan
stonden. Dit zou betekenen dat het heelal aan het uitdijen was. Uiteraard was deze waarneming
in eerste instantie behoorlijk controversieel, maar het weerhield verschillende mensen er niet
van om te filosoferen. Zo werd beredeneerd dat als het heelal momenteel aan het uitdijen was,
het kleiner en compacter moet zijn geweest in het verleden. Dit leidde uiteindelijk tot het idee
van een oerknal.

Microgolfachtergrondstraling

In 1948 kwamen George Gamow en 2 van zijn collega’s tot de conclusie dat een oerknal een
handig neveneffect zou kunnen hebben; hun berekeningen toonden aan dat vlak na de oerknal de
juiste condities bestonden om precies de juiste hoeveelheden waterstof en helium te produceren
die in het huidige heelal werden gemeten. Daarnaast concludeerden zij dat als het heelal was
ontstaan uit een oerknal er straling moet zijn geproduceerd in het vroege heelal die vandaag de
dag waarneembaar zou moeten zijn. Deze straling werd voor het eerst waargenomen in 1964
en is tot op heden het beste bewijs voor het hete-Oerknalmodel. Deze straling staat bekend als
de microgolfachtergrondstraling en is in feite een directe foto van het vroege heelal. Door deze
foto nauwkeurig te bestuderen kunnen we iets leren over de begincondities.

Hoe ontstaat de microgolfachtergrondstraling? Vlak na het ontstaan van het heelal is het
heelal heel heet, dicht en energetisch. Dat betekent dat alle deeltjes in het heelal heel dicht op
elkaar zitten en dat ze snel bewegen en vaak met elkaar botsen (verstrooiing). Het vroege heelal
wordt in de eerste paar honderdduizend jaar gedomineerd door straling. Straling bestaat uit
lichtdeeltjes, zogenaamde fotonen. Daarnaast is er ook gewone materie, die voor het grootste

1Heel eerlijk moet gezegd worden dat de eerste twee postulaten aan elkaar gerelateerd zijn. Immers, de
metriek die ons het invariante ruimtetijd interval voorschrijft hangt af van de samenstelling van de ruimte die
we beschouwen. Een FRWL metriek is afgeleid in de veronderstelling dat we kennis hebben van wat er zich in
het heelal bevind (energie) en hoe het is verdeeld (homogeen en isotroop).
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deel bestaat uit waterstof (75%) en Helium (25%). Een waterstofatoom bestaat uit één proton
(positieve lading) en één elektron (negatieve lading). De hoge temperatuur in het vroege heelal
leidt tot fotonen met een relatief hoge energie. Deze fotonen zijn in staat om de elektronen uit
het waterstofatoom te stoten. Het overgebleven proton en het vrije elektron vormen gëıoniseerd
waterstof. Zodoende heb je dus een hete soep van fotonen en gëınoniseerde waterstof. De
gëıoniseerde waterstofatomen hebben een grotere kans op interactie met de fotonen dan neutraal
waterstof. Het gevolg is dat een foton niet ver kan bewegen voordat het een interactie aangaat
met materie; licht kan zich niet vrij bewegen. In het hete-Oerknalmodel dijt het heelal uit met
de tijd. Daardoor nemen zowel de dichtheid als de effectieve temperatuur af. Langzaam zijn
er steeds minder fotonen beschikbaar met een energie die nodig is om waterstof te ioniseren.
De protonen en elektronen kunnen zich samenvoegen tot een neutraal waterstof atoom., een
proces dat recombinatie wordt genoemd. Een neutraal waterstof heeft veel minder interactie
met de lichtdeeltjes, dan gëıoniseerde waterstof. Daardoor is er veel minder verstrooiing van
de fotonen en kan een foton nu een veel langere weg afleggen. Recombinatie gebeurt in een
relatief korte periode en de afstand die fotonen kunnen afleggen zonder te worden verstrooid
is veel groter dan de afstand die ze kunnen afleggen binnen de huidige leeftijd van het heelal
(13.7 miljard jaar). Het gevolg is dat vlak na recombinatie vrijwel alle fotonen plots vrij
kunnen bewegen: dit is het moment waarop de achtergrondstraling wordt gevormd. Op dat
moment is de temperatuur van de oersoep enkele duizenden graden. Omdat het heelal langzaam
verder uitdijt neemt de temperatuur van de vrijgekomen straling af. De gemiddelde energie
(temperatuur) van de fotonen komt overeen met een bepaalde frequentie. Vandaag de dag
is de gemiddelde frequentie van de achtergrond straling rond een paar honderd Giga Hertz,
wat overeenkomt met millimeter golflengtes. Vandaar de naam microgolfachtergrondstraling.
Omdat deze straling overal in het heelal min of meer tegelijk ontstaat komt deze straling van
alle kanten in het heelal. Het maakt dus niet uit in welke richting je je detector zet, je zult
altijd fotonen van deze achtergrondstraling opvangen. De microgolfachtergrondstraling is de
grootste bron van straling in het heelal met een totale stralingsenergie groter dat alle sterren
in het heelal samen. Als je je analoge TV aanzet en je haalt de kabel uit de ontvanger, dan
zie je ruis (sneeuw). Dit is voornamelijk thermische ruis afkomstig van de TV zelf. Maar een
klein deel, ongeveer 1 procent, is het gevolg van de microgolfachtergrondstraling.

Inflatie

De eerste waarneming van de microgolfachtergrondstraling (Cosmic Microwave Background of
CMB) in 1964 door Penzias en Wilson (nobelprijs 1978) werd al gauw gevolgd door vele nieuwe
metingen, waaronder metingen met behulp van satellieten die in staat zijn om de gehele hemel
in kaart te brengen. Een kaart van de CMB is te zien in fig. D.1. Een van de ontdekkingen
door studie van de CMB is dat de temperatuur van de achtergrondstraling enorm homogeen
is. Dat wil zeggen, de afwijking van de gemiddelde temperatuur van 2.7 Kelvin (-270.3 graden
Celsius) zijn klein. Dit betekent dat er thermisch evenwicht heerste ten tijde van de creatie
van de microgolfachtergrondstraling. Thermisch evenwicht ontstaat doordat de de deeltjes in
een gesloten systeem geleidelijk de energie aan elkaar zullen overdragen, tot dat de gemiddelde
energie per deeltje ongeveer gelijk is. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je koude melk bij een kop

178



Samenvatting

Figure D.1: Een opname van de microgolf achtergrondstraling gemaakt met behulp van de Wilkinson
Microwave Anisotropy Probe (WMAP). De gemiddelde temperatuur van de straling is ongeveer 2.7
Kelvin. Daarboven op zijn kleine variaties (enkele micro Kelvin) die het gevolg zijn processen in het
zeer jonge heelal. Het statistische verdeling van deze fluctuaties geeft inzicht in de natuurkunde vlak na
de oerknal. Voor een kleurenversie zie fig. 1.4 in hfst. 1.

warme thee gooit. De warme water deeltjes van de thee dragen hun energie geleidelijk over
aan de koude deeltjes in de melk en de uiteindelijke temperatuur van de kop thee is lager dan
de temperatuur van het theewater en hoger dan die van de melk. Als je lang genoeg wacht
dan komt de thee met melk uiteindelijk ook in thermisch evenwicht met de omgeving. De
temperatuur zakt dan tot de temperatuur van de lucht, bijvoorbeeld de 20 graden Celsius
in de huiskamer. Belangrijk is hierbij dat dit niet meteen gebeurt, maar een tijdje duurt
omdat de deeltjes nu eenmaal dicht genoeg bij elkaar in de buurt moeten komen om energie
te kunnen overdragen. De snelst mogelijke overdacht van deze ‘informatie’ over de energie van
individuele deeltjes is de lichtsnelheid. Als twee punten in het heelal gedurende de leeftijd van
het heelal kunnen communiceren dat zijn deze twee punten in causaal contact: veranderingen
in de toestand van deze twee punten kunnen elkaar in principe bëınvloeden door informatie
uit te wisselen met de lichtsnelheid. De CMB bestaat uit fotonen en al deze fotonen blijken
dus in thermisch evenwicht te zijn. Dit betekent dat fotonen aan bijvoorbeeld de ‘noordpool’
in de CMB (top van fig. 1.4) op een moment in het verleden in contact moeten zijn geweest
met fotonen aan de ‘zuidpool’. Deze twee punten zouden ooit causaal contact moeten hebben
gehad. Dit is in principe niet verontrustend, ware het niet dat de gehele hemel een enorme
afstand overbrugt. De totale afstand van noord naar is 2 maal de leeftijd van het heelal in
licht jaar, dus ongeveer 28 miljard licht jaar. Dit zou betekenen dat fotonen van de noord-
en zuidpool nooit met elkaar in contact kunnen zijn geweest aangezien het heelal ‘slechts’ 13.7
miljard jaar oud is. Deze punten zijn dus niet causaal verbonden. Sterker nog, de maximale
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afstand die fotonen hebben kunnen overbruggen is bepaald door de leeftijd van het heelal op
het moment dat de achtergrondstraling werd gevormd. Dit was ongeveer 380000 jaar na de
oerknal. Door dit te vermenigvuldigen met de lichtsnelheid vind je een maximale afstand die
fotonen kunnen hebben afgelegd. Deze afstand kun je projecteren op de CMB map en je vindt
dat dit overeenkomt met een afstand aan de huidige hemel van 1 graad. Dus fotonen die de
achtergrondstraling zouden feitelijk alleen causaal verbonden kunnen zijn over de afstand van 1
graad aan de huidige hemel. We zouden op basis van deze redenering verwachten dat thermisch
evenwicht alleen kan zijn ontstaan over dezelfde afstand. Deze ogenschijnlijke paradox staat
bekend als het horizonprobleem.

Naast het horizonprobleem is het ook opvallend dat het heelal niet gekromd is. Uit Einstein’s
vergelijkingen volgt dat dit een onstabiele oplossing is: als het heelal vlak na de oerknal maar een
klein beetje gekromd is, wordt die kromming alleen maar groter gedurende de evolutie van het
heelal. Dit is het zogenaamde vlakheidsprobleem. In feite zijn het horizon en vlakheidsprobleem
voorbeelden van ‘fine-tunning’ problemen; alleen als de begincondities zeer precies afgesteld
zijn (fine-tunen), bijvoorbeeld door alle fotonen over enorme afstandsschalen dezelfde initiële
temperatuur te geven en daarnaast een heelal creëren dat precies vlak is, kunnen we de huidige
waarnemingen verklaren. Dit wordt vaak als problematisch erevaren, omdat we het liefst onze
waarnemingen zouden verklaren als een onvermijdelijk gevolg van een fysisch proces.

In 1981 kwam Alan Guth met een oplossing. Hij had berekend dat als er vlak na de oerknal
een periode is geweest waarin het heelal zeer snel groeide, het horizon en vlakheidsprobleem
konden worden opgelost. Het heelal zou in die periode minimaal 1028 (een 1 gevolgd door 28
nullen) keer zo groot zijn geworden in slechts 10−35 seconde! De snelheid waarmee het heelal zou
moeten groeien ligt hoger dan lichtsnelheid. Echter, er wordt hier geen informatie overgedragen
en dus is het geen overtreding van Einstein’s postulaat. Deze exponentiele expansie noemde
Guth kosmologische inflatie. Hij liet zien dat inflatie kan optreden zodra de potentiële energie
van een component het heelal domineert. Dat is nodig omdat versnelde expansie alleen optreed
zodra de druk negatief is. Guth beargumenteerde dat inflatie kon ontstaan door een veld. Een
veld heeft de eigenschap dat het een waarde heeft op elk punt in de ruimte (in tegenstelling
tot een deeltje). Straling die de CMB vormt is een voorbeeld van een veld. Inflatie blijkt niet
te realiseren met een stralingsveld en is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een nog onbekend
scalair veld, het zogenaamde inflaton veld. De potentiële energie van het inflaton veld kan hoger
zijn dan de bewegingsenergie, precies de eigenschap die nodig voor negatieve druk die lijdt tot
exponentiële expansie. Het veld dat verantwoordelijk voor inflatie is niet bekent en binnen de
huidige velden theorie bestaat er geen scalair veld dat inflatie zou kunnen veroorzaken. Dit
betekent dat als we inflatie kunnen onderzoeken we in feite direct bezig zijn met het onderzoeken
van onbekende fysica.

Inflatie voorkomt het ‘fine-tunen’ van de begincondities. Het vlakheidsprobleem wordt
opgelost doordat elk mogelijke afwijking van vlakheid wordt gladgestreken door de enorme
expansie. Een veelgebruikt voorbeeld is het oppervlak van een ballon. Een bijna lege ballon
heeft duidelijk een gekromd oppervlak. Zodra je meer lucht in de ballon blaast, wordt de
lokale kromming steeds kleiner. Dit is uitgebeeld in fig. D.5. Het horizonprobleem wordt ook
verholpen door een korte periode van inflatie. Het causaal verbonden heelal was voor inflatie
heel erg klein, maar is door inflatie vele malen groter geworden. Als de huidige afmeting van
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Figure D.2: Door de expansie van de het sterk gekromde oppervlak wordt de lokale kromming steeds
minder zichtbaar. Zo lost inflatie het vlakheidsprobleem op.

dit causale gedeelte tenminste zo groot is als het huidige zichtbare heelal (de hemel gevuld
met de CMB) dan kunnen alle gebieden binnen het zichtbare heelal in thermische evenwicht
zijn. Immers, voor de expansie was dit gebied causaal verbonden en er heeft dus thermalisatie
kunnen plaats vinden.

Inflatie 2.0

Een onverwacht bijverschijnsel van inflatie werd pas enkele jaren later ontdekt (1982). Zoals
je in fig. 1.4 kunt zien zijn er wel degelijk hele kleine variaties in de CMB. Waar komen deze
kleine fluctuaties vandaan? We hebben juist net beargumenteerd dat we inflatie nodig hebben
om het heelal op niet causale schalen in thermisch evenwicht te krijgen. Toch is inflatie ook
verantwoordelijk voor de kleine variaties in temperatuur in de achtergrondstraling. We hebben
uitgelegd dat inflatie wordt veroorzaakt door een veld. Bij de hele hoge energieën die gedurende
inflatie een rol speelden in het heelal krijg je ook te maken met de quantum eigenschappen van
het veld. Een quantumveld is in staat om voor een korte tijd zijn energiedichtheid te verhogen
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of te verlagen. Dit wordt een quantumfluctuatie genoemd en is het gevolg van Heisenberg’s
onzekerheidsprincipe in de quantummechanica. Dit principe vertelt ons dat in de quantumw-
ereld er een systematische onzekerheid bestaat bij het bepalen van de plaats en de snelheid van
een deeltje. Dit kan direct worden gekoppeld aan een onzekerheid bij het bepalen van de tijd
en de energie van een quantumsysteem. Deze onzekerheid is fundamenteel, in de zin dat er
geen experiment bestaat dat deze onzekerheid kan ontlopen. Hoe korter deze fluctuatie duurt
(nauwkeurige tijdsbepaling), de te groter is de variatie in energie dichtheid (onnauwkeurige
energiebepaling). Deze fluctuaties gebeuren in elk quantumveld, dus ook in een elektrisch of
magnetisch veld. Echter, onder normale omstandigheden blijft dit een quantumfenomeen; op
grote schaal (groter dan een paar atomen) middelen deze fluctuaties elkaar uit. Het bijzondere
van deze fluctuaties tijdens kosmologische inflatie is juist dat deze kunnen worden vergroot. De
snelle expansie van het heelal zorgt ervoor dat deze quantumfluctuaties niet meer uitmiddelen
omdat ze voor die tijd al te veel zijn opgeblazen. Zodra dit gebeurt verliezen deze fluctu-
aties hun quantumeigenschap en zullen ze dus niet meer verdwijnen. Je kunt je voorstellen
dat deze fluctuaties in energie (dichtheid) leiden tot kleine verschillen in de metriek (de ge-
ometrie), vanwege de koppeling tussen geometrie en energiedichtheid. Deze variaties in de
geometrie bëınvloeden op hun beurt de fotonen, elektronen en protonen in de oersoep. Zo kan
het dus dat quantumfluctuaties tijdens inflatie verantwoordelijk zijn voor de variaties in de
CMB. Sterker nog, ook de fluctuaties in materie dichtheid zijn het gevolg van deze fluctuaties.
En juist deze fluctuaties hebben geleid tot de vorming van sterrenstelsels, sterren en planeten.
Deze worden gevormd na recombinatie wanneer ook materie onder de zwaartekracht ineen valt.
De eerste sterren zijn waarschijnlijk een paar honderd miljoen jaar na het einde van inflatie
ontstaan. Zonder quantum fluctuaties zou het heelal een saaie bedoeling zijn geweest.

ΛCDM

In vogelvlucht hebben we nu de belangrijkste aspecten van het moderne Oerknalmodel behan-
deld. In fig. D.6 zie je een overzicht. Het heelal ontstaat 13.7 miljard jaar geleden. Hoe het
heelal precies is ontstaan is niet bekend en op het moment is het niet duidelijk of we ooit
een waarneming kunnen doen die direct inzicht zou kunnen geven bij het beantwoorden van
deze vraag. We kunnen wel speculeren, en dat wordt ook volop gedaan, maar daar zal ik nu
verder niet op in gaan. Vrijwel direct na de oerknal is er een korte periode waarin het heelal
exponentieel uitdijt ten gevolge van inflatie. Inflatie zorgt voor de juiste begincondities die
o.a. verklaren waarom het heelal in thermisch evenwicht lijkt op niet causale afstanden en
waarom het heelal een vlakke geometrie heeft. Direct na inflatie wordt de potentiële energie
in het quantum veld omgezet in fotonen (straling) en materie. In feite zou je kunnen zeggen
dat vanaf dat moment het oude oerknal model (voor 1980) begint. Straling en materie vormen
voor enkele duizenden jaren een dichte oersoep. Nadat protonen en elektronen neutraal water-
stof hebben gevormd ontstaat de achtergrondstraling. Tot de vorming van het CMB gebeurd
er relatief weinig met de statische eigenschappen van de oersoep en geeft de CMB een goede
representatie van het heelal vlak na het einde van inflatie. Daarmee biedt de CMB de ideale
gelegenheid om inflatie te bestuderen. De verdeling van temperatuurfluctuaties in de CMB is
een direct gevolg van de verdeling van kleine dichtheids verschillen vlak na het einde van in-
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Figure D.3: De onstaansgeschiedenis van het heelal. Kort na de oerknal begint inflatie. In een zeer
korte periode groeit het heelal exponentieel. Na inflatie domineren straling en gewone materie het heelal.
In het begin zijn straling en materie nog heel sterk aan elkaar gekoppeld tot dat het heelal zo ver is
uitgedijd dat neutraal waterstof ontstaat. Op dat moment kunnen fotonen vrij bewegen en vormen ze
de achtergrondstraling, die vandaag de dag op microgolflengtes zichtbaar is met behulp van bijvoorbeeld
de WMAP en de Planck satelliet. Kleine quantumfluctuaties tijdens inflatie leiden tot kleine variaties in
de CMB en in de dichtheid van materie. Die kleine fluctuaties zijn de bron van structuur in het heelal;
de sterrenstelsels, sterren en planeten. Het huidige heelal bestaat voornamelijk uit twee onbekende
componenten, donkere energie en donkere materie. Donkere energie zorgt ervoor dar het heelal opnieuw
versneld aan het uitdijen is.

flatie. Het bestuderen van die verdeling is een van de onderwerpen van dit proefschrift en geeft
antwoord op de tweede vraag uit de inleiding; Hoe achterhaal ik de werkelijke begintoestand
met behulp van een kosmologische waarneming? Het antwoord op deze vraag is met behulp
van de statistische verdeling van temperatuurfluctuaties in de microgolfachtergrondstraling.

Na de ontkoppeling van straling en materie ontstaan de eerste sterren en uiteindelijk vult
het heelal zich met stelsels van sterren en hun planetaire systemen. Vandaag de dag kunnen we
de achtergrondstraling met grote nauwkeurigheid meten. Met behulp van nieuwe technieken
kunnen we Hubble’s metingen van de expansiesnelheid van het heelal met grote nauwkeurigheid
herhalen. Een verassende waarneming is dat het er nu op lijkt dat het heelal versneld aan het
uitdijen is. De component verantwoordelijk voor deze versnelde expansie wordt ook wel donkere
energie genoemd omdat we net zoals in het geval van inflatie niet weten wat het precies is en het
zich louter en alleen als energie manifesteert. Daarnaast blijkt dat er ook nog een onbekende
soort materie moet zijn (naast protonen en elektronen). Dit kan o.a. worden afgeleid uit het
aantal sterrenstelsels binnen een gebied op een gegeven afstand. Hieruit blijkt dat er massa
moet zijn die we niet zien en niet kunnen terugvinden in alleen gewone materie (voornamelijk
protonen en elektronen). Net als de donkere energie kunnen we deze massa niet waarnemen
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en die wordt daarom ook wel donkere materie genoemd. Ditmaal manifesteert de component
zich wel als materie (en niet alleen als energie) en kunnen we ook over dichtheids verschillen
spreken, omdat de deeltjes die samen de donkere materie vormen, worden bëınvloed door de
zwaartekracht. Uit metingen blijkt dat het huidige Heelal slechts voor 4% uit gewone materie
bestaat, voor 23% uit donkere materie en voor 73% uit donkere energie (wat ook de versnelde
expansie verklaart; donkere energie is de dominante vorm van energie in het nabije heelal).
Vooral het gegeven dat het Heelal voor maar een heel klein deel bestaat uit gewone materie
is verbazingwekkend. Alles wat wij kunnen zien, de aarde, de zon, de sterren etc, bestaat
namelijk uit deze gewone materie. Daarentegen bestaat het heelal dus voor een veel groter deel
uit dingen die we niet kunnen zien.

Het meest bestudeerde en best geteste model van het heelal is vernoemd naar deze dominante
componenten. In het ΛCDM model van het heelal staat Λ voor donkere energie en CDM
voor cold dark matter, ofwel koude donkere materie. In de simpelste 6-parameter variant van
dit model zijn twee van de vrije parameters de hoeveelheid Λ en de hoeveelheid CDM. Een
derde parameter meet de hoeveelheid gewone materie terwijl een vierde parameter de mate van
interactie meet tussen de fotonen uit de CMB en gëıoniseerd waterstof gevormd door sterren.
Dit bëınvloed de waargenomen CMB en bij de analyse van de CMB moet hier rekening mee
gehouden worden. De laatste 2 parameters beschrijven de begincondities, vastgelegd door
inflatie. Deze parameters beschrijven de statistische verdeling van de quantumfluctuaties na
afloop van inflatie die ten grondslag liggen aan de temperatuurvariaties in de CMB. De eerste
vraag die ik stelde in de inleiding was: Gegeven een theorie die de meest extreme toestand in
het heelal omschrijft (inflatie), wat is de voorspelling voor de begintoestand? Het antwoord op
deze vraag is niet eenduidig, en zal afhangen van de details van het inflationaire model.

Mijn Onderzoek

Een groot deel van het onderzoek in dit proefschrift richt zich op het beantwoorden van deze
vraag voor een specifiek model van inflatie. We hebben voornamelijk gekeken wat de effecten
zijn van een kleine verandering in de vacuümtoestand voor inflatie op de verdeling van fluc-
tuaties aan het einde van inflatie. De vacuümtoestand speelt een belangrijke rol in quantum
velden theorie het is de laagste energietoestand van een systeem. Normaal gesproken betekent
dit dat de vacuümtoestand de lege toestand is, een toestand zonder deeltjes. De motivatie om
kleine aanpassingen van de vacuümtoestand te bestuderen komt voort uit het feit dat de struc-
tuur van het vacuüm bij hele hoge energieën onbekend is. Kortweg, de vacuüm toestand ten
tijde van inflatie is niet perse een lege toestand. In de literatuur wordt veelal het vrije vacuüm
gebruikt om de gevolgen van inflatie op de begincondities te berekenen. Dit vrije vacuüm is
in feite dezelfde lege toestand als het vacuüm bij lage enegieën in een niet inflationaire achter-
grond. Wij hebben onderzocht wat er gebeurd zodra je afwijkt van de veronderstelling dat het
vacuüm bij aanvang van inflatie het vrije vacuüm is. Mochten die afwijkingen groot zijn en
worden waargenomen, dan geeft dat inzicht in zowel de fysica van inflatie en wellicht inzicht in
de fysica voor inflatie.
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Gaussiteiten en Niet-Gaussiteiten

Zoals gezegd zijn de begincondities vlak na inflatie te beschrijven met behulp van 2 parame-
ters die kunnen worden afgeleid uit de waargenomen fluctuaties in de CMB. De verdeling van
temperatuurfluctuaties in de CMB is vrijwel Gaussisch. Dit betekent dat je met twee param-
eters de statistische eigenschappen van deze verdeling kan beschrijven: het gemiddelde en de
variantie. De gemiddelde temperatuur is voor ons onbelangrijk omdat we gëınteresseerd zijn in
temperatuurverschillen. Wat overblijft isde variantie. De variantie is een maat voor de gemid-
delde afwijking van het gemiddelde. Echter, we kunnen de verdeling ook bepalen als functie
van de hoek aan de hemel. Een hoek aan de hemel is in feite een (geprojecteerde) lengteschaal.
Het blijkt dat de variantie van de CMB van deze schaal afhangt. Het merendeel van deze
afhankelijkheid is het gevolg van fysica na inflatie, maar een klein deel is een gevolg van inflatie
zelf. De amplitude P en de schaal afhankelijkheid ns van de variantie ten gevolge van inflatie
vormen samen de 2 parameters die de begincondities beschrijven. In dit proefschrift hebben
we echter gekeken naar parameters die als mogelijke toevoeging dienen van het 6-parameter
ΛCDM model. We zoeken naar zulke extra parameters omdat de meeste modellen van inflatie
min of meer dezelfde voorspelling doen voor de waarde van P en ns. Het nadeel hiervan is dat
als je deze parameters meet, met behulp van bijvoorbeeld de CMB, je niet in staat bent om
modellen van elkaar te onderscheiden. Kortom, we moeten op zoek naar een andere manier om
dit te bewerkstelligen.

In hoofdstukken 2, 3 en 4 hebben we onderzocht of een afwijking van het vrije vacuüm
voor inflatie kan leiden tot een afwijking van een Gaussische verdeling van fluctuaties. Niet-
Gaussiteiten leveren een heel palet aan nieuwe parameters op, maar observationele beperkingen
geven ons momenteel alleen de mogelijkheid om het equivalent van de schaalonafhankelijke vari-
antie, de zogenaamde ‘skewness’ (scheefheid) amplitude fNL, te meten. Wat de waarnemingen
ons in ieder geval vertellen is dat de afwijking van een Gaussische verdeling van temperatu-
urvariaties heel erg klein is. Door het uitrekenen van effecten van een afwijking in het vrije
vacuüm op de skewness en deze te vergelijken met de CMB data, zijn we in staat om te achter-
halen hoe groot deze mogelijke afwijking is. In hoofdstukken 2, 3, en 4 hebben we uitgerekend
dat een afwijking van het vrije vacuüm grote, niet-Gaussische correcties kan opleveren, maar
dat de amplitude fNL afhangt van het inflatiemodel.

We hebben ook laten zien dat het in veel gevallen lastig is om de voorspellingen te vergelijken
met de data, omdat de schaalafhankelijkheid van de voorspelde niet-Gaussiteiten enorm ver-
schillen van de type niet-Gaussiteiten die tot nu toe gemeten zijn in de CMB. Zoals gezegd is de
huidige resolutie van de data niet in staat om de schaalafhankelijkheid van de skewness te meten
voornamelijk omdat het signaal zo klein is. Dit betekent dat als we de skewness amplitude fNL

meten, we een aanname moeten maken over hoe deze afhangt van de schaal. De verschillen in
schaalafhankelijkheid zijn te beschrijven als verschillende vormen van de niet-Gaussiteiten. Om
onze berekeningen toch te kunnen vergelijken met de metingen van fNL hebben we geprobeerd
om te kwalificeren in hoeverre twee verschillende vormen op elkaar lijken. Dit levert een zo-
genaamde ‘overlap’ factor op, die ons in staat stelt om te bepalen of er wellicht iets van het
voorspelde signaal verstopt zit in de meting. Omdat deze factor heel klein is, is het moeilijk
om een potentiële afwijking van het vrije vacuüm volledig uit te sluiten. Wel is gebleken dat
de huidige metingen al een behoorlijke limiet stellen aan de toegestane afwijking.
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In hfst. 6 hebben we niet gekeken naar een extra parameter in de vorm van de skewness van
de verdeling van fluctuaties, maar hebben we onderzocht of de schaalafhankelijkheid van de
variantie oscilleert. In feite kijken we dan dus naar de verandering van de schaalafhankelijkheid
van de variantie. Dit zouden we met minimaal 1 extra parameter kunnen beschrijven, maar
omdat we hier specifiek kijken naar oscillaties hebben we te maken met tenminste 2 extra
parameters: de frequentie en de amplitude van de oscillatie. Een afwijking van het vrije
vacuüm voor inflatie voorspelt dat zulke oscillaties kunnen optreden. Daarnaast zijn er in de
afgelopen jaren verschillende modellen van inflatie bedacht die ook oscillaties voorspellen in de
schaalafhankelijkheid van de variantie. Het is gebleken dat het traceren van deze oscillaties in
de data heel moeilijk is. De oorzaak hiervan ligt opnieuw in de nauwkeurigheid van de data; de
data zijn simpelweg nog niet goed genoeg om met zekerheid te zeggen dat oscillerende signalen
aanwezig zijn in de variantie. We hebben wel laten zien dat er bepaalde frequenties waarvoor
de theoretische voorspelling iets beter overeenkomt met de waarneming. Het is echter lastig te
zeggen of dit een gevolg is van de lage kwaliteit van de meting of dat we we hier inderdaad een
eerste aanwijzing hebben voor het bestaan van oscillaties. We zijn nagegaan of deze frequenties
overeen zouden kunnen komen met de theoretisch voorspelde oscillaties vanuit afwijking van
het vrije vacuüm en dit heeft geleid tot de conclusie dat er een zeer beperkte ruimte over blijft
waarin de waargenomen variantie nog overeenstemt met de voorspelde variantie. Zodoende
hebben we opnieuw limieten kunnen zetten op mogelijke correcties van het vrije vacuüm .

Een van de moeilijkheden bij het vergelijken van de voorspellingen van niet-Gaussiteiten met
de data is dat net als de variantie, de schaalafhankelijkheid van de skewness kan oscilleren. Dat
is ook de reden dat eerder genoemde ‘overlap’ factor met bestaande metingen van de skewness
klein zijn. In hfst. 5 hebben we onderzocht of we hier iets aan kunnen doen door direct te kijken
naar oscillerende signalen in de skewness. Een probleem daarbij is dat het vergelijken van de
voorspellingen met de metingen nogal wat rekenwerk vereist, veel meer dan bijvoorbeeld het
meten van de variantie. Om dit rekenwerk te versnellen heb ik in hfst. 5 een nieuwe methode
onderzocht die de berekening zowel efficiënter als simpeler zou moeten maken. Ik heb later
zien dat in bepaalde gevallen dit inderdaad mogelijk is, zolang je de opzet van deze methode
optimaliseert voor oscillerende signalen.

Wij denken dat we een paar zeer interessante resultaten hebben geboekt in dit proefschrift.
Uiteraard roept dit proefschrift ook weer vragen op. Uiteindelijk zal moeten blijken of we in
staat zijn om de waarnemingen en de voorspellingen op een dusdanige manier te combineren om
een duidelijke stellingname te nemen over een mogelijke afwijkingen van de vacuüm toestand
ten tijde van inflatie. De komende tijd ga ik mij richten op het optimaliseren van de zoektocht
naar oscillerende signalen, zowel in de variantie als in de skewness. De resolutie van de nieuwe
data afkomstig van de Planck satelliet zal uitkomst bieden, hoewel de eerste resultaten pas in
2012 en 2013 te verwachten zijn. Tot die tijd zal ik ook proberen om een schatting te maken
van de significantie van de gevonden signalen in hfst. 6. Hiervoor zal ik Planck en WMAP
data simuleren die wel of geen oscillerend signaal bevatten. Hieruit zal moeten blijken of het
mogelijk is om onderscheid te maken tussen detectie en non-detectie.

186


