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Samenvatting

Ik vind het een groot voorrecht dat ik al vier en een half jaar in het “oerknalwereldje” heb mogen meelopen.
Op deze pagina’s licht ik graag toe wat dat tot nu toe voor mij behelst heeft: van een algemene inleiding
in de kosmologie tot aan het in dit proefschrift beschreven onderzoek. Af en toe worden er wat bochtjes
kort afgesneden, maar ik wil de lezer ook geen vier en een half jaar bezig houden...

De mens in het uitdijend universum

Aangezien we er niet even uit kunnen stappen, moet het heelal van binnenuit bestudeerd worden. In deze
eerste sectie wil ik kort uitleggen hoe de mens er, ondanks zijn bescheiden positie in het universum, in
slaagt om kwantitatieve informatie uit de sterrenhemel af te leiden.

Allereerst hebben we een manier nodig om afstanden te bepalen in het heelal. In ons dagelijks leven
zien wij diepte doordat onze hersenen de door beide ogen opgevangen beelden met elkaar vergelijken. De
zogenaamde “parallaxmethode” past ditzelfde principe toe in de sterrenkunde. Met een tussenpoos van
een half jaar wordt tweemaal de hoek gemeten die een bepaalde ster maakt met de horizon. In dit half jaar
verandert de aarde van plaats: zij legt een halve baan om de zon af. Precies zoals we met ons linkeroog
niet precies hetzelfde zien als met ons rechteroog, leveren de twee metingen van de positie van de ster twee
verschillende resultaten op. Uit het verschil volgt de afstand tot de ster.

Een tweede methode maakt gebruik van de helderste lichtbron die we kennen in het heelal: type IA
supernova’s. Dit zijn enorme explosies die optreden in sommige dubbelstersystemen (twee sterren die om
elkaar heen draaien). Ze zijn ideaal te gebruiken als vuurtorens in het heelal omdat ze bij zeer goede
benadering allemaal even helder zijn. Dat wil zeggen: als ze allemaal even ver weg zouden staan. Door de
helderheid van een supernova te vergelijken met die van een andere waarvan de afstand bekend is vindt
men de afstand tot de eerste supernova.

Behalve de afstand tot een ster willen we ook haar relatieve snelheid ten opzichte van ons meten.
Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Dopplereffect. Iedereen die op straat wel eens een
brandweerwagen voorbij heeft horen rijden kent dit verschijnsel. Wanneer de brandweerwagen op ons af
komt rijden daalt de afstand tussen opeenvolgende geluidsgolven en horen we de sirene daarom op een
hogere toon dan de brandweermannen zelf. Eenmaal gepasseerd zijn de geluidsgolven die bij ons komen
juist wat uitgerekt en horen we een lagere toon.

Hetzelfde effect treedt op in de lichtgolven die een ster uitzendt. Beweegt de ster naar ons toe, dan
lijken haar lichtgolven wat dichter bij elkaar te liggen. Beweegt ze van ons af, dan meten we een wat
grotere afstand tussen twee opeenvolgende golffronten. Door het uitgezonden patroon van lichtgolven van
een ster te vergelijken met wat we zouden meten als zij stil zou staan, vinden we de snelheid van de ster.
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Op deze manier mat Edwin Hubble in de jaren ’20 van de vorige eeuw van vele sterren hun afstanden
en relatieve snelheden. Niet alleen vond hij dat alle sterren van ons af bewegen, maar ook dat deze
snelheid recht evenredig is met haar afstand tot ons. Als een ster drie keer zo ver weg staat als een andere,
beweegt zij ook drie keer zo snel van ons af. Hoe kan dat? Hubble dacht na en zei ”Omdat ze allemaal
in hetzelfde punt begonnen zijn!” De oerknaltheorie was geboren. Alles is op hetzelfde punt in ruimte
en tijd begonnen. Als die ene ster niet driemaal zou hard zo gaan, was ze niet driemaal zo ver bij ons
vandaan geraakt. Wij kijken naar de gevolgen van een kosmische explosie: na 13,8 miljard jaar vliegen de
brokstukken nog steeds in het rond.

De achtergrondstraling

Na Hubble is het beeld van het uitdijend, afkoelend universum veel verder ingekleurd. Steeds preciezere
metingen hebben een immer accurater model opgeleverd. Deze paragraaf gaat over één van de belangrijkste
observaties, onmisbaar voor dit proefschrift: de kosmische achtergrondstraling. Toen het heelal ongeveer
380.000 jaar oud was, zakte de temperatuur zodanig dat electronen niet meer vrij voor konden komen,
maar door protonen ingevangen werden om waterstof te vormen. Als gevolg hiervan botsten rondreizende
lichtdeeltjes (fotonen) niet meer voortdurend op electronen, maar konden ze ongestoord hun rechte weg
vervolgen, als Mozes door de Rode Zee. Deze fotonen reizen nog steeds en vormen een signaal dat de
“achtergrondstraling” genoemd wordt, of CMB (Cosmic Microwave Background) radiation. In de jaren
’60 werd de achtergrondstraling ontdekt door Penzias en Wilson in de USA. Op zoek naar iets heel anders
deden ze alle moeite om deze “ruis” weg te werken. Ze controleerden hun telescoop zelfs op duivenpoep,
maar het signaal bleef aanwezig. Op dit punt werden ze gewezen op het theoretisch werk van George
Gamow, die als eerste over de CMB gesproken had. Bij toeval bleken Penzias en Wilson een ontdekking
gedaan te hebben die de Nobelprijs waard was: een babyfoto van het universum. Omdat de fotonen in
de CMB sinds 380.000 jaar na de oerknal vrijwel onverstoord hun enorme weg naar de aarde af hebben
kunnen leggen4, zijn zij uitstekend geschikt om inzicht te krijgen in het vroege heelal.

Symmetrie op grote schalen...

Wat zien we dan in de CMB? In twee woorden: totale symmetrie. De temperatuur van de CMB is
2,73 Kelvin (≈ −270◦C), in alle richtingen. Dit is een zeer verrassend resultaat. Twee fotonen die uit
tegengestelde richting in een aardse telescoop belanden, zijn zeer ver van elkaar aan hun reis begonnen.
Ga maar na: in 13,8 miljard jaar legt zo’n foton 13,8 miljard lichtjaar af (en dan hebben we de expansie
van het heelal nog niet eens meegerekend). Aan het begin van hun reis waren ze dus een dikke 27 miljard
lichtjaar van elkaar verwijderd. Nu, Einstein schrijft voor dat informatie niet sneller dan het licht kan
reizen. Toen de CMB uitgezonden werd, was het heelal 380.000 jaar oud. Op dat moment verwachten we
dat informatie (zoals over een temperatuur) over maximaal 380.000 lichtjaar gereisd kan hebben. Het is
dus zeer verrassend dat twee fotonen die meer dan tienduizend maal verder van elkaar afstonden, blijkbaar
toch al kans hadden gezien om hun temperatuur op elkaar af te stemmen.

De uniforme CMB temperatuur past precies in het beeld dat we hebben van het universum op grote
schalen. (Let op, met “groot” wordt hier kosmologisch groot bedoeld: lengteschalen van 1024 meter en
groter.) Op zulke schalen ziet het zichtbare heelal er overal en in alle richtingen hetzelfde uit. Opnieuw is
de vraag: waar komt al die homogeniteit en isotropie vandaan?

4Merk op dat de CMB van overal in het universum uitgezonden werd. Er komt dus geen eind aan het CMB-bombardement.
Wel zijn de CMB-fotonen die nu binnenkomen dus nog iets verder weg geproduceerd dan die die vorig jaar gemeten werden.
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Projectie van de temperatuur van de kosmologische achtergrondstaling. Rode gebiedjes zijn een fractie
warmer dan de uniforme achtergrondtemperatuur van 2,73 Kelvin, blauwe gebiedjes zijn iets kouder. Het
verschil tussen de warmste en de koudste plek is één duizendste graad. (esa.int/planck)

... verstoringen op kleine schalen

Op kleinere schalen is het heelal natuurlijk helemaal niet zo homogeen. Hoe dichterbij we kijken, hoe
meer “verstoringen” van de kosmologische evenwichtssituatie in beeld komen: van sterrenstelsels tot dit
boekje. Dit levert een tweede interessante vraag op: waar komen die verstoringen vandaan? Hoe ontstaan
de eerste klonten in de aanvankelijk perfect symmetrische kosmologische oersoep? Het antwoord is deels in
de achtergrondstraling te vinden. Het blijkt namelijk dat bovenop de uniforme achtergrondtemperatuur
van 2,73 Kelvin nog minieme temperatuurfluctuaties zitten: een foton uit het ene gebiedje is net een
duizendste deel van een graad kouder dan een foton uit het andere. Dit betekent dat toen de CMB
uitgezonden werd de zwaartekracht in zo’n gebiedje net iets sterker was dan verderop5. Op zo’n plek
wordt dan iets harder aan de soep getrokken en ontstaat er een klontje dat dan vervolgens weer iets
harder aan de rest trekt. Zo kunnen de structuren in het huidige heelal vrij eenvoudig verklaard worden.

Dit antwoord op de vraag hoe structuurgroei begint leidt direct tot een nieuwe vraag: waar komen de
temperatuurfluctuaties in de achtergrondstraling dan vandaan? Wat heeft ervoor gezorgd dat toen het
heelal pas 380.000 jaar oud was, de zwaartekracht al niet meer helemaal homogeen was?

Kosmologische inflatie

Het paradigma van kosmologische inflatie, voorgesteld door Alan Guth in 1980 en verder uitgewerkt door
(o.a.) Slava Mukhanov en Andrei Linde, lost beide problemen in één klap op. Of beter: in één explosie.
De hypothese is dat toen het universum nog (veel) minder dan een seconde oud was, het een enorme
uitdijing ondergaan heeft. Deze komt dus bovenop de “standaard” uitdijing die Hubble gemeten heeft.

5Een sterkere zwaartekracht op een bepaalde plaats leidt tot meer deeltjes op en daardoor tot een hogere temperatuur.
Echter: het kost een foton meer energie om te ontsnappen. Dit is een sterker effect. Netto meten we daarom juist een iets
lagere temperatuur.
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Kosmologische inflatie: een explosie van de ruimte zelf. Deze artist’s impression geeft weer wat een
“waarnemer buiten het universum” zou zien. (scienceblogs.com)

Guth rekende voor dat als het universum in een fractie van de eerste seconde minimaal 1026 groter wordt6,
we kunnen verklaren waarom het zo homogeen lijkt. Volgens Guth hoeft het heelal aanvankelijk helemaal
niet zo homogeen te zijn. Het gevolg van de enorme uitdijing (inflatie) van het heelal is dat alles wat wij
vandaag de dag kunnen zien, voor inflatie een enorm kleine ruimte innam. Op zulke kleine afstanden is
het niet moeilijk om homogeniteit voor te stellen.

Om in te zien hoe inflatie ook het probleem van structuurvorming oplost, is iets meer achtergrondkennis
nodig. Einstein heeft via zijn beroemde formule E = mc2 laten zien dat om een deeltje met massa m uit
het niets te creëren, een energiebedrag van mc2 nodig is. Aan de andere kant leert de quantummechanica
dat er op de kleinste lengteschalen (op de orde van de afmetingen van een atoom, circa 10−10 meter) altijd
een onzekerheid in de hoeveelheid energie is. Zelfs in het vacuüm kan er eventjes wat energie zijn. En
wie energie zegt, zegt deeltjes! Wie Einstein en de quantummechanica samenvoegt, snapt dat zelfs in het
vacuüm twee deeltjes uit het niets kunnen ontstaan, om kort daarna in een botsing met elkaar weer in het
niets op te lossen. Het vacuüm is daarom niet echt leeg. Het is meer een borrelend vat, met bubbeltjes
ter grootte van een atoom.

Het werk van Mukhanov heeft aangetoond dat tijdens inflatie dit proces van deeltjescreatie en -anni-
hilatie gedwarsboomd wordt. Doordat het heelal zo snel uitdijt, vinden beide deeltjes elkaar niet meer
terug. De bubbeltjes in het vacuüm verdwijnen niet meer, maar worden opgeblazen tot groottes die de
quantumschalen ontstijgen en de “grote” wereld kunnen bëınvloeden. In zijn beroemde berekening, deels
geschetst in hoofdstuk 1, liet Mukhanov zien dat het precies de opgeblazen quantumbubbels zijn die (in
380.000 jaar) uitgroeien tot de minieme temperatuurfluctuaties in de CMB. Zo vindt alle structuur die
wij kennen haar oorsprong in een pannetje overkokende oersoep!

In de afgelopen dertig jaar zijn er honderden modellen van inflatie voorgesteld. De meest invloedrijke
modelbouwer is waarschijnlijk Andrei Linde, tevens co-auteur van artikel [5] waarop hoofdstuk 6 gebaseerd
is. Elk model wordt gekarakteriseerd door de eigenschappen van het “inflaton” (het deeltje dat inflatie
veroorzaakt) en de krachten die op dat deeltje werken. Dit leidt tot precieze voorspellingen van de

6Deze uitdijing gaat sneller dan het licht, maar is niet in strijd met de speciale relativiteitstheorie. Het is de ruimte zelf
die uitdijt, er reist geen informatie sneller dan het licht door de ruimte.
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De geschiedenis van het universum. Voor (en tijdens) de oerknal weten we niks. Inflatie blaast een klein,
causaal verbonden gedeelte van de ruimte op en genereert zo het homogene heelal dat wij waarnemen.
Quantumbubbels (van het inflatonveld) worden opgeblazen en leiden tot de temperatuurfluctuaties in de
achtergrondstraling. Deze groeien uit tot alle structuren die we nu waarnemen in het heelal. (science-
blogs.com)

statistische eigenschappen van de CMB temperatuurfluctuaties die experimenteel getoetst kunnen worden.

Inflatie met het Higgsveld

Recent is er veel aandacht geweest voor modellen die het Higgsdeeltje (vorig jaar ontdekt op CERN in
Genève) verantwoordelijk maken voor inflatie. Dit heeft als voordeel dat er geen nieuw deeltje gepostuleerd
hoeft te worden (alle andere bekende deeltjes zijn fundamenteel ongeschikt). Hierdoor is het aantal nieuwe,
experimenteel te bepalen parameters ook minimaal. Sterker nog: door meetgegevens van de LHC (zoals de
Higgsmassa) te combineren met kosmologische metingen aan de CMB kan de theorie echt getest worden.
Op dit moment lijkt de Higgsmassa een fractie te klein om het model te laten werken, maar er zijn
nog teveel onbegrepen elementen, zowel theoretisch als experimenteel, om tot een definitieve conclusie te
komen.

De hoofdstukken 3 en 4 van dit proefschrift beschrijven ons onderzoek naar één van deze onbegrepen
elementen van Higgs inflatie. Wanneer het Higgsdeeltje in het vroege heelal als inflaton gebruikt wordt,
heeft het meer bewegingsmogelijkheden dan wanneer het in CERN gemeten wordt. De trillingen van het
aan het Higgsdeeltje geassocieerde quantumveld volgen een patroon dat meer dynamisch is. Daarom moet
de gangbare Higgstheorie gegeneraliseerd worden. In een versimpeld model hebben wij precies de effecten
van deze extra dynamica laten zien, en toegelicht hoe de theorie nog steeds “ijkinvariant” (onverschillig
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onder verandering van bepaalde parameters) is.

Superinflatie

Sinds de vroege jaren ‘70 is er veel aandacht geweest voor supersymmetrie, supergravitatie en super-
snaartheorie. Deze “supertheorieën” hebben gemeen dat ze door het introduceren van (vele) nieuwe deel-
tjes theoretische onvolkomenheden van de heersende “standaardtheorie” overkomen. Het ultieme doel:
een theorie die de zwaartekracht tot op de quantumschalen beschrijft, is echter nog steeds niet gevonden.
Wel kan de geldigheid van standaardtheorieën tot hogere energieschalen worden uitgerekt. Experimenteel
echter is er op het moment van schrijven nog steeds geen nieuw voorspeld “superdeeltje” gevonden. Het
enorm aantal onbekende parameters in deze nieuwe theorieën zorgt daarnaast voor een drastische reductie
van hun voorspelbaarheid.

De hoofdstukken 5 en 7 van dit proefschrift beschrijven hoe inflatie kan werken in zo’n “superomge-
ving”. Hoofdstuk 5 probeert om de dynamica van inflatie zoveel mogelijk los te koppelen van alle andere
dynamica in het model. Zo kan de voorspelbaarheid van de inflatietheorie overeind blijven, ook als er
zo weinig kwantitatieve informatie is over de andere deeltjes in het model. Hoofdstuk 7 laat zien hoe
een bestaand model van inflatie compatibel gemaakt kan worden met supersnaartheorie. Deze laatste
theorie beschrijft het bestaan van extra ruimtelijke dimensies, die alleen toegankelijk zijn op extreem hoge
(experimenteel onbereikbare) energieschalen. Toch hebben deze extra dimensies indirect ook invloed op
de fysica op lagere energieschalen, en wij hebben laten zien onder welke voorwaardes inflatie nog steeds
plaats kan vinden.

Deeltjesproductie tijdens inflatie

Hoofdstuk 6 kijkt naar een model waarin tijdens inflatie nog extra deeltjes worden geproduceerd. Aan het
meest standaard inflatiemodel wordt één extra deeltje en één extra koppeling (tussen dat deeltje en het
inflaton) toegevoegd. De vraag is nu: welke observabele grootheid geeft de scherpste eisen op de grootte
van deze extra koppeling? Wij hebben laten zien dat, in tegenstelling tot wat algemeen beweerd werd
in de literatuur, deze observabele voor de verandering eens niet in de CMB te vinden is. Het blijkt dat
de beperkte aanwezigheid van een bepaald type zwarte gaten in het universum de nieuw voorgestelde
koppeling het meest onder druk zet. Ook laten we zien hoe deze zelfde modellen in een “superomgeving”
(ingebed in een supergravitatie model) kunnen blijven werken.

Toekomstig onderzoek

En nu? Ik weet meer dan vier en een half jaar geleden, maar ik heb ook veel meer vragen. Mijn
eerste doel op dit moment is om het model van Higgs inflatie veel preciezer uit te werken. Verschillende
onderzoeksgroepen verschillen van mening over de precieze voorspellingen van de theorie, en ik wil als eerste
uitwerken hoe de door ons onderzochte effecten hier verder invloed op hebben. Maar er is zoveel meer
te doen, ook omdat de nieuwe metingen van de PLANCK satelliet de bestaande modellen steeds verder
inperken. Minder dan honderd jaar na de ontdekkingen van Hubble is kosmologie een precisiewetenschap
geworden. Ik ben blij dat ik daar nog minstens drie jaar aan verder mag werken op een plek waar overdag
de zon schijnt en ’s nachts de sterren oplichten...
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