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Het ontrafelen van de
diepste geheimen van het heelal    

 ▪ Waar is het heelal van gemaakt?
wat zijn de kleinste bouwstenen van de MATERIE ?

 ▪ Wat houdt het bij elkaar?
wat zijn de meeste fundamentele KRACHTEN ?

 ▪ Wat is er verder nog?
begrijpen we alle VERSCHIJNSELEN ?
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Hoe zou je dat kunnen doen?
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Periodiek systeem
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λ=hc
E

Quantum Mechanica
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Quantum mechanica: deeltje ↔ golf

Alleen vaste “banen” zijn mogelijk → “schillen”-structuur



  

Precisie tijdmeting

Atoomstructuur altijd hetzelde,
dus ideaal om de ultieme klok te definieren
(de “standaard-seconde”)

1s = 9,192,631,770 periodes 133Cs 
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De laser
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Hoe bestudeer je een atoomkern?

Verstooiing & Verval
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bundel doel

detector



  

Versnellers

Deeltjes zijn golven 

hogere energie = hogere resolutie 
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Eigenschappen van atoomkernen

Massa's (in eenheden van 10-27 kg)
   Proton : 1.672 621 64
   Neutron : 1.674 927 21
   Deuteron : 3.343 583 20
   Verschil : 0.003 965 65

E=mc²

    schillen
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NucleosyntheseNucleosynthese

Hoelang brandt de zon nog?Hoelang brandt de zon nog?

Wat moet je doenWat moet je doen
om goud te maken?om goud te maken?

Hoe heet was hetHoe heet was het
tijdens de Big Bang?tijdens de Big Bang?

Wat blijft er over naWat blijft er over na
een Supernova?een Supernova?
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Toepassing als energiebron

Energie-inhoud van waterstof

2H
2
 + O

2
→ 2H

2
O +                      6 eV

     4H → 4He + 2e+ + 2v +     25,000,000 eV
 4H+4H → γ's +7,504,000,000 eV
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Kosmische straling

Anti-materie = Kwantum Mechanica + Relativiteit

De kosmos is een natuurlijke versneller

Naast anti-materie is er een enorm aantal andere 
deeltjes gevonden
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Pierre Auger ObservatoriumPierre Auger Observatorium

66
km

66
km

Hoe versnel je een proton tot 'ie Hoe versnel je een proton tot 'ie 
een energie heeft van 10een energie heeft van 102020 eV? eV?
(= tennisbal met 85km/h)(= tennisbal met 85km/h)
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CollidersColliders
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E~1012 eV
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Standaard Model

Beschrijft alle bekende phenomenen  

Sterk: QCD

Zwak: QFD

EM: QED

Higgs deeltje is pas net ontdekt!
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Virtuele Deeltjes

Kwantum mechanica + relativiteit

Deeltjes kunnen spontaal verschijnen,
zolang ze ook maar weer snel verdwijnen!

(Zware) virtuele deeltjes kunnen eigenschappen van 
reële deeltjes subtiel veranderen

PRECISIE METINGEN
complementair aan experimenten bij hoge energie
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ΔEΔt>ħ/2  +  E=mc²



  

Theorie vs Experiment

Kunstmatig atoom : geonium

Experiment met één electron

 virtuele deeltjes!

Berekening : ~12,000 lastige veel-dimensionale
      Integralen ... 
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~ omtrek aarde ±11μm
~ afstand tot de maan ± 0.1mm



  

Is het nu klaar? Nee!

  ▪ Waarom zijn er drie generaties?

  ▪ Waarom hebben alle deeltjes een andere massa?

  ▪ Waar is de anti-materie gebleven?
 
  ▪ Bestaat er een “super”-symmetrie tussen

quarks en leptonen?
 
  ▪ ....
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En er is meer ...

  ▪ Waar is donkere materie van gemaakt?
Maak het in het lab, en detecteer het.

  ▪ Welke kracht is verantwoordelijk
voor de donkere energie die het
heelal uiteendrijft?

  ▪ Maak de verbinding tussen de
oerknal en fundamentele natuurkunde. 
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