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Chapterr 10 

Samenvatting g 

Onss huidige begrip van de vroege geschiedenis van het heelal is gebaseerd op waarnem-
ingenn van de materie (sterren, melkwegstelsels, stof, kosmische straling), de kosmische 
achtergrondstralingg (waarover later meer) en theorieën en experimenten in de hoge-
energiefysica.. Dit alles wordt geïnterpreteerd binnen het raamwerk van de algemene 
relativiteitstheorie,, de (huidige) theorie van de zwaartekracht. 

Eenn verbazende eigenschap van het heelal is dat het geheel is opgebouwd uit materie 
(inn tegenstelling tot anti-materie). De kwantumveldentheorie, de theorie die in het 
algemeenn wordt gebruikt om kwantumdeeltjes te beschrijven, vertelt ons dat er voor 
elkk deeltje met lading (bijvoorbeeld elektrische lading) een anti-deeltje bestaat met 
exactt dezelfde massa en tegengestelde lading. Het elektron (met elektrische lading -1) 
heeftt een partnerdeeltje (met elektrische lading +1) dat positron genoemd wordt. Het 
protonn (+1), dat uit quarks bestaat, heeft het anti-proton (-1), dat uit anti-quarks 
iss opgebouwd, enzovoort. Wanneer een deeltje botst met zijn anti-deeltje annihileren 
zee elkaar en produceren daarbij twee (of meer) fotonen, lichtdeeltjes. Fotonen zijn 
trouwenss hun eigen anti-deeltjes, want ze hebben geen lading. Dit is allemaal experi-
menteell  bevestigd. 

Wee zijn er vrij zeker van dat ons zonnestelsel uit materie bestaat, want we hebben op 
dee meeste plaatsen sondes neergelaten en satellieten rond laten vliegen and (voorzover 
wee weten) is geen van die toestellen bij aankomst geannihileerd. De zonnewind (een 
constantee stroom deeltjes die door de zon wordt uitgezonden) annihileert ons niet en 
lijk tt ook niet te annihileren met enig ander hemellichaam in het zonnestelsel. We 
moetenn dus wel concluderen dat de zon en alle planeten uit materie bestaan. 

Ditt soort argument kunnen we gebruiken om de grenzen waarbinnen er alleen ma-
teriee bestaat verder en verder van ons af te duwen. Het komt eropneer dat wanneer 
materiee (bijvoorbeeld een domein rondom ons) in aanraking komt met anti-materie 
(bijvoorbeeldd een domein naast het onze), we kunnen verwachten dat er een enorme 
hoeveelheidd fotonen geproduceerd wordt waar ze elkaar raken (en men kan laten zien 
datt dat uiteindelijk altijd gebeurt). Uit metingen van de fotonachtergrond (of in 
ditt geval het gebrek aan zo'n achtergrond) kunnen we nu concluderen dat, als ons 
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domeinn slechts een van de vele domeinen is waar deeltjes (in plaats van anti-deeltjes) 
domineren,, dat het dan minstens zo groot moet zijn als het zichtbare heelal. 

Alss het universum oorspronkelijk was gecreëerd met gelijke hoeveelheden deeltjes en 
anti-deeltjes,, dan lijk t er geen reden te zijn waarom het aan één soort de voorkeur zou 
geven.. Een mechanisme dat deze asymmetrie kan verklaren wordt een baryogenese-
mechanismee genoemd (naar baryon. een algemene naam voor deeltjes als protonen, 
neutronenn etc. en '"genese".wording). Terzijde merken we op dat zelfs als het heelal 
alss geheel symmetrisch is, maar in domeinen verdeeld, er nog steeds in elk domein 
baryogenesee moet hebben plaatsgevonden. 

(Voor)zoverr we kunnen zien, dijt het heelal uit. Als dit altijd zo geweest is, moeten 
dee melkwegstelsels in het verleden dichter bij elkaar gelegen hebben. Als we deze 
redeneringg op de spits drijven, moeten we wel tot de conclusie komen dat het heelal 
vanuitt een punt begonnen is, de ''Big Bang" (oerknal). We kunnen uitrekenen wan-
neerr dat was door de huidige expansiesnelheid simpelweg terug te extrapoleren in de 
tijd.. De beste waarde voor de leeftijd van het heelal die we op dit moment hebben, 
iss 13,4 miljard jaar. We merken hierbij wel op dat we deze extrapolatie eigenlijk 
slechtss kunnen vertrouwen tot aan de tijd waarop de algemene relativiteitstheorie het 
begeeftt als beschrijving van de zwaartekracht, de Plancktijd, 10~43 seconde na de Big 
Bang.. Dit gebeurt op zich al weer bij energieën die veel hoger zijn dan die welke in 
experimentenn bereikt zijn. Deze komen overeen met een tijd van 10- 10 seconden na 
dee Big Bang. 

Tegenwoordigg is de temperatuur van het heelal ongeveer 3 Keivin (-270 Celsius), 
maarr kort na de Big Bang moet het universum veel dichter en dus heter geweest 
zijn.. 300.000 jaar na de Big Bang bereikte het de temperatuur waarbij atomen zich 
splitsenn in elektronen en protonen (in het geval van waterstof; helium en hogere ele-
mentenn splitsen in elektronen en atoomkernen). Voor die tijd was het heelal gevuld 
mett een gas van geladen protonen en elektronen. Fotonen hebben een sterke wissel-
werkingg met deze geladen deeltjes, ze werden voortdurend verstrooid en dit maakte 
hett heelal ondoorzichtig. Toen de elektronen en protonen "recombineerden" (deze 
termm is misleidend; ze waren nooit eerder gecombineerd), ontsonden elektrisch neut-
ralee atomen, waarmee de fotonen veel minder sterk wisselwerkten; het universum 
werdd doorzichtig. De fotonen die op dat moment bevrijd werden vullen nu nog steeds 
hett heelal en vormen de kosmische achtergrondstraling (CMB(R), naar het Engelse 
"Cosmicc Microwave Background (Radiation)"). 

Dee CMB heeft dezelfde temperatuur uit alle richtingen (tot op 0.00001 K). Wanneer 
wee het spectrum van de fotonen in verschillende richtingen van de hemel meten vinden 
wee precies hetzelfde resultaat. Het blijkt lastig te zijn om dit te verklaren, omdat men 
kann laten zien dat tegenovergestelde richtingen van de hemel te ver van elkaar afliggen 
omm ooit met elkaar in "causaal contact" gestaan te kunnen hebben. Als twee gedeelten 
vann de ruimte met elkaar in "causaal contact" staan betekent dit dat signalen (licht, 
bijvoorbeeld)) van het ene naar het andere gedeelte kunnen zijn overgebracht binnen 
dee leeftijd van het heelal. Bij "recombinatie" zullen stukken ter grootte van circa 
300.0000 lichtjaar (de afstand die licht in 300.000 jaar kan afleggen) met elkaar in 
causaall  contact gestaan hebben. Zulke stukken zijn sindsdien verder uitgedijd. Men 
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kann aantonen dat het tegenwoordig waargenomen deel van het heelal veel groter is 
dann zo'n stuk en dus dat fotonen die uit verschillende gedeelten van de hemel tot 
onss komen uit verschillende stukken afkomstig moeten zijn. Er is geen enkele reden 
waaromm ze precies dezelfde temperatuur zouden moeten hebben als ze nooit met elkaar 
inn contact gestaan hebben. 

Inflatiee (zie hoofdstuk 2) is een periode van versnelde uitdijing van het heelal die zeer 
vroegg plaatsvond (een minieme fractie van een seconde na de Big Bang). De expansie 
wass zo snel dat een causaal verbonden gebied werd opgeblazen ("inflated") tot een 
omvangg groot genoeg om het tegenwoordig waargenomen heelal te omvatten. Inflatie 
kann ook een verklaring geven voor de kleine temperatuurfluctuaties die toch in de 
CMBB zijn gevonden. 

Err zijn vele theorieën over baryogenese en inflatie, waarvan sommige op de proef 
kunnenn worden gesteld met behulp van waarnemingen van de CMB en andere met 
behulpp van reeds uitgevoerde en toekomstige experimenten in de hoge-energiefysica. 
Inn dit proefschrift proberen wij , bouwend op werk van andere auteurs, een model van 
baryogenesee op te bouwen dat de asymmetrie tussen deeltjes en antideeltjes kan gener-
eren,, met behulp van (alleen) het experimenteel goed geverifieerde Standaardmodel 
vann de deeltjesfysica. De meeste modellen voor baryogenese zijn afhankelijk van uit-
breidingenn van het Standaardmodel die (nog) niet experimenteel zijn waargenomen 
enn die daarom tot op zekere hoogte kunnen worden aangepast (of zelfs geconstrueerd) 
omm de baryon-asymmetrie te reproduceren. 

Err blijkt in het Standaardmodel een klein verschil te zijn tussen de eigenschappen 
vann deeltjes en anti-deeltjes, de manier waarop ze wisselwerken en vervallen, en dit 
verschill  is recentelijk met goede precisie gemeten. Hoewel er herhaaldelijk baryogen-
esemodellenn zijn geconstrueerd met behulp van deze onbalans, is gebleken dat, als 
hett heelal tijdens de baryogenese heet was (zoals je zou verwachten tijdens dit erg 
vroege,, erg samengeperste tijdperk in de ontstaansgeschiedenis van het Al) , de on-
balanss te klein is. Een andere noodzakelijke voorwaarde voor baryogenese is dat het 
thermischh evenwicht verlaten moet worden en dit bleek ook niet het geval te zijn. 
Baryogenesemodellenn binnen het kader van het Standaardmodel (in tegenstelling tot 
uitbreidingenn daarvan) staan bekend als elektrozwakke baryogenesemodellen, omdat 
allee relevante fysica te maken heeft met de (electro)zwakke wisselwerkingen (grofweg 
dee natuurkunde van radioactief verval) en niet bijvoorbeeld met de sterke wissel-
werkingg (de kracht die de quarks bijelkaarhoudt in protonen en neutronen). 

Hett scenario dat wij bestudeerd hebben gebruikt inflatie om van de hoge temperatuur 
aff  te komen. Inflatie doet het heelal heel snel uitdijen en onmiddellijk daarna zijn 
dee deeltjes zo verspreid dat de temperatuur praktisch nul is ("Cold"). In de meeste 
inflatiemodellenn wordt het heelal vervolgens weer opgewarmd met behulp van een van 
verscheidenee kandidaatmechanismen. Dit noemen we "reheating". 

InIn dit proefschrift hebben we zo'n inflatiemodel geconstrueerd dat voldoet aan be-
paaldee voorwaarden die noodzakelijk zijn om te zorgen dat het scenario niet in conflict 
komtt met experimenteel bevestigde eigenschappen van het Standaardmodel (hoofd-
stukk 7). Nu is het nog nodig om de parameter die wij gebruiken om de onbalans 
tussenn materie en anti-materie aan te drijven te relateren aan de experimenteel ge-
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metenn parameter in het Standaardmodel. Dit is echter nog niet zo eenvoudig en 
wee hebben het hier achterwege gelaten. In hoofdstuk 6 hebben het specifieke process 
vann "reheating" bestudeerd dat bekendstaat als "tachyonic (p)re-heating" en waarvan 
wordtt verwacht dat het van toepassing is op dit model voor baryogenese. 
Baryogenesee en "re-heating" zijn in principe kwantum verschijnselen. In een bepaald 
regimee (als er veel deeltjes zijn) is het echter mogelijk om ze met behulp van klassieke 
("Newtoniaanse",, niet-kwantummechanische) methoden te bestuderen. Dit hebben 
wee gedaan met de numerieke simulaties in hoofdstukken 4. 5 en 6. In hoofdstuk 8 
hebbenn we (onder andere) bestudeerd of dit een goede benadering is in het regime van 
"tachyonicc (p)re-heating" en we kwamen tot de conclusie dat dit het geval was. Om 
zoverr te komen losten wij numeriek een nogal ingewikkeld en erg computerintensief 
stelsell  vergelijkingen op. dat een beschrijving zou moeten geven die dichter bij de 
kwantummechanischee beschrijving ligt dan de klassieke dynamica. 
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