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Ons heelal lijkt extreem gevoelig te zijn voor veranderingen in de constanten die haar
beschrijven: de fijnafstemming van ons universum. Dat de waarden van deze constanten berust
op een toevalligheid lijkt dermate onwaarschijnlijk dat men opzoek is naar een oplossing voor
dit probleem. In dit onderzoek wordt gekeken naar een mogelijke oplossing volgend uit de
snaartheorie, en wordt het controversiële Antropisch Principe onder de loep genomen.
Daarnaast wordt gekeken naar een van de fine-tuneproblemen in ons heelal: Het al dan niet
bestaan van het Diprotondeeltje.
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1. Introductie
Ons heelal wordt gedefinieerd door constanten, die bepalen hoe onze wereld eruit ziet. Veel van
deze constanten blijken zeer precies afgestemd te zijn om ons leven in het heelal mogelijk te maken.
Dit geeft aanleiding tot de vraag waarom wij in zo’n voor ons perfect heelal wonen, omdat die kans
immers onvoorstelbaar klein lijkt. Er wordt vanuit diverse kanten geprobeerd antwoord op deze
vraag te geven, waardoor verschillende stromingen in de moderne wetenschap te onderscheiden zijn
over dit onderwerp. Een daarvan is een in de wetenschappelijke wereld controversiële: het
Antropisch principe.
Het antropisch principe zelf is op te delen in twee stromingen: het sterke en het zwakke antropisch
principe. De eerste stelt dat, omdat wij in een heelal leven waarvan de constanten zo precies
‘fijngestemd’ zijn voor bestaan, er een groter plan achter zit. Een doel met het heelal. Dit is dan ook
een stroming die veel weerklank vindt in groeperingen die antwoord proberen te vinden op
metafysische vragen, en wordt daarom door veel natuurkundigen niet heel serieus genomen. Het
zwakke antropisch principe laat deze ‘oplossing’ voor het probleem voor wat het is, en probeert
oplossingen te vinden met behulp van andere, meer wetenschappelijke theorieën. In dit onderzoek
wordt nagenoeg alleen het zwakke principe beschouwd.
Sinds de snaartheorie zijn intrede heeft gedaan zijn er veel natuurkundige en kosmologische
problemen opgelost, zonder dat de theorie compleet is. Theoretisch natuurkundigen die werken aan
deze theorie hopen iets te vinden dat de vier fundamentele krachten van de natuurkunde met elkaar
verbindt: de zwaartekracht, de sterke en de zwakke wisselwerking, en de elektromagnetische kracht.
Dit zou kunnen leiden tot een unificatietheorie; iets waar de wetenschap al lang naar smacht. Het
lijkt er echter steeds minder op dat dit het geval zal zijn. De snaartheorie werkt met 7 a 6 dimensies
meer dan de dimensies die wij kunnen waarnemen, zodat het totaal op 11 dimensies staat. Het blijkt
dat deze dimensies op een heel groot aantal manieren op te vouwen is, waardoor er in theorie
enorm veel universa (ook wel vacua genoemd) mogelijk zijn. Een gegronde schatting naar het aantal
hiervan is nog niet gedaan. Wel is men tot de conclusie gekomen dat 10500 een getal is dat in de
orde van grootte zou kunnen komen van het aantal universa dat eventueel bestaat. Het komt er in
ieder geval op neer dat sommige snaartheoretici denken dat de theorie een ‘multiversum’ beschrijft,
waarin ons universum slechts een van vele, vele mogelijkheden is. Het multiversum zou dan een
landschap van universa zijn met bergen en dalen; in de bergen liggen de universa die nog niet
‘uitgekristaliseerde’ natuurwetten hebben, en in de dalen liggen de universa wiens natuurwetten wel
stabiel zijn.
Er zijn tal van andere universa te bedenken waar de fundamentele constanten net iets (of totaal)
anders zijn, waardoor er zich daar geen observeerders begeven: het is logisch dat wij daar niet zijn
om te concluderen dat het voor ons onmogelijk is daar als ‘leven’ aanwezig te zijn. Deze oplossing
voor het metafysische vraagstuk waarom we ons precies in een heelal begeven dat voor ons gemaakt
lijkt te zijn is dus vergelijkbaar met de oplossing voor de vraag die men ooit gesteld zal hebben over
ons verblijf op de aarde. Hoe kan het dat wij op een planeet leven die precies zó ver van de zon staat
dat water doorgaans vloeibaar is, en een atmosfeer heeft met precies dát mengsel van gassen dat wij
kunnen ademen? Het antwoord hierop wordt door wetenschappers net zo min in ‘een hoger doel’
gezocht als dat de aanhangers van het multiversum dat doen met betrekking tot ons heelal als
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woonplaats: er zijn zo ontzettend veel planeten in ons universum dat de zeer kleine kans dat een
bepaalde planeet ons precies de juiste leefomstandigheden kan bieden overschaduwd wordt door
het aantal mogelijkheden.
In dit onderzoek wordt gekeken of dit hypothetische multiversum een goed antwoord zou geven op
de vraag waarom wij juist in dit voor ons precies geschikte heelal leven. Daarnaast wordt een
specifiek voorbeeld van fine-tuning genomen en gekeken hoeveel verandering nodig is om ons leven
niet meer mogelijk te maken: het al dan niet bestaan van het diprotondeeltje. Het diprotondeeltje
bestaat niet in ons universum: zijn bindingsenergie is positief, wat betekent dat twee protonen
verstrooid worden bij een ontmoeting. Als dit niet geval was geweest zou er een zeer versnelde
productie van het deuterondeeltje plaats vinden (naast de productie van een positron, en een
neutrino), waardoor sterren als onze zon veel korter zouden leven.
Eerst zal worden gekeken naar hoe de boundstate van een deuterondeeltje werkt. Nadat dit
uitgewerkt is, wordt overgegaan op het diproton geval, om af te sluiten met een blik op verschillende
hypothetische modellen.
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2. Deuteronboundstate voorwaarde
Om de voorwaarden van een boundstate van het deuterondeeltje te achterhalen kunnen we gebruik
maken van het bekende kwantumfysische gedachte-experiment: de eendimensionale ‘potentiaal
put’, die bij ons van 0 tot a loopt. Binnen de put heerst een attractief potentiaal 𝑉0 , en daarbuiten
geldt V=0. Voor een deuteron met bindingsenergie |E| geldt nu:

𝑢 𝑟 = 𝐴𝑠𝑖𝑛 𝜅𝑟 + 𝐵𝑐𝑜𝑠 𝜅𝑟

𝑟<𝑎
(1)

𝑢 𝑟 = 𝐶𝑒

−𝛼𝑟

+ 𝐷𝑒

𝛼𝑟

𝑟>𝑎

Waarbij:
𝜅2 =

2𝜇
ℏ2

𝛼2 =

(𝑉0 − 𝐸 )

2𝜇
ℏ2

|𝐸|

Vergelijking (1) kan opgeschoond worden door de termen B en D ‘op 0 te zetten’. Dit mag omdat de
functie op 𝑟 = 0 gelijk moet zijn aan 0, en omdat de functie moet afvallen naar 0 als 𝑟 → ∞,
respectievelijk. Daarnaast moeten de twee functies vloeiend in elkaar overlopen, wat inhoudt dat
hun waarden op 𝑟 = 𝑎 gelijk moeten zijn, alsmede hun richtingscoëfficiënt. Deze voorwaarde kan
worden bewerkstelligt door de volgende uitdrukking:
1 𝑑𝑢
|
𝑢 𝑑𝑟 𝑟=𝑎

=

1 𝑑𝑢
|
𝑢 𝑑𝑟 𝑟=𝑎

waarbij de linkerkant van de vergelijking de functie binnen de put voorstelt, en de rechterkant de
functie buiten de put. Door het invullen van de functies verkrijgen we
𝜅 cos 𝜅𝑟
−𝛼𝑒 −𝛼𝑟
|𝑟=𝑎 =
|
sin
(𝜅𝑟)
𝑒 −𝛼𝑟 𝑟=𝑎
Waaruit volgt dat:
𝜅 cot 𝜅𝑎 = −∝

(2)

Nu definiëren we:
𝑦 = 𝜅𝑎

λ=

Hieruit volgt,
𝜅2 =

λ
− 𝛼2
𝑎2

𝜅 2 𝑎2 = λ − 𝛼 2 𝑎2 = 𝑦 2
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2𝜇 𝑉0 2
𝑎
ℏ2

𝑎𝛼 = λ − 𝑦 2

(3)

Wanneer beide kanten van (2) met a vermenigvuldigd worden, krijgen we samen met (3):

y cot 𝑦 = − λ − 𝑦 2
λ−𝑦 2
𝑦

= −cot
(𝑦)

(4)

Dit is nu de voorwaarde voor een boundstate.
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Figuur: Grafiek van vergelijking (4), de groene lijn representeert –cot(y), de blauwe, rode en gele
representeren

λ−𝑦 2
𝑦

met een kleine, middelmatige en grote 𝜆.

Tevens geldt nu via de definities:
λℏ2

𝑉0 = 2𝜇 𝑎 2

(5)

Zodat uit (4) en (5) geldt:

λ = −y 2 cot 2 y + y 2

𝑉0 =

en dus:

(−y 2 co t 2 y +y 2 )ℏ2
2𝜇 𝑎 2

(6)

Wanneer (4) wordt opgelost voor een bepaalde λ (de literatuurwaarde) zodat y en daarmee 𝜅
bekend worden, kan via de definitie van 𝜅 gekeken worden naar de bijbehorende bindingsenergie
|E|. Uit een numerieke oplossing volgt dat 𝐸 = 2,1327 𝑀𝑒𝑉. Dit is iets minder dan de
literatuurwaarde, wat betekent dat de keuze van het potentiaal en de breedte van de put niet
precies overeen komen met de keuze die bij het geraadpleegde onderzoek is genomen.
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3.1 P-P Verstrooiing
Wanneer twee protonen met elkaar botsen ontstaat er geen boundstate, en dit houdt in dat er
scattering plaats vindt. Dit maakt dat de golffunctie buiten de put anders is dan in bovengenoemd
voorbeeld van het deuteron, waar het buiten de put een aflopende e-functie werd. In dit geval is er
sprake van een nieuwe sinusfunctie, waarbij het verschil met het deuterondeeltje vooral in een
bepaalde faseverschuiving zit buiten de put. De functies binnen en buiten de put zijn nu als volgt:

𝑢 𝑟 = 𝐴𝑠𝑖𝑛 𝜅𝑟 + 𝐵𝑐𝑜𝑠 𝜅𝑟

𝑟<𝑎

𝑢 𝑟 = 𝐶𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑟 + 𝐷𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑟)

𝑟>𝑎

Omdat ook hier sprake is van de randvoorwaarde dat de functie 0 moet zijn op 𝑟 = 0, wordt ook hier
B op 0 gezet. In dit geval hoort de functie niet af te vallen naar 0 wanneer 𝑟 → ∞, maar de functie
buiten de put kan alsnog herleidt worden naar een enkele sinusfunctie door de som van de cosinus
en de sinus te schrijven als een sinus met faseverschuiving δ.
𝑢 𝑟 = 𝐴𝑠𝑖𝑛 𝜅𝑟

𝑟<𝑎

𝑢 𝑟 = 𝐶𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑟 + δ

𝑟>𝑎

Nu kunnen de functies weer volgens het zelfde principe als bij het deuteronvoorbeeld in elkaar over
lopen volgens

1 𝑑𝑢
|
𝑢 𝑑𝑟 𝑟=𝑎

=

1 𝑑𝑢
|
𝑢 𝑑𝑟 𝑟=𝑎

, waaruit de volgende vergelijking voortkomt

𝜅 cot 𝜅𝑎 = 𝑘𝑐𝑜𝑡(𝑘𝑎 + δ)

(7)

Hieruit volgt door het gebruik van somformules voor de tangensfunctie:
𝑘
tan ka + tan(δ)
tan 𝜅𝑎 = tan 𝑘𝑎 + δ =
𝜅
1 − tan ka tan(δ)
zodat
tan δ =

𝑘
tan 𝜅𝑎 −tan 𝑘𝑎
𝜅
𝑘
1+ tan 𝜅𝑎 tan 𝑘𝑎
𝜅

𝑘

Door de definitie tan 𝑞𝑎 = 𝜅 tan 𝜅𝑎 verkrijgen we
tan δ =

tan qa − tan
(ka)
= tan
(qa − ka)
1 + tan qa tan
(ka)
8

(8)

zodat
𝑘

δ = tan−1 ( 𝜅 tan 𝜅𝑎 ) − 𝑘𝑎

(9)

3.2 Spinafhankelijke verstrooiing
Wanneer men kijkt naar een lage energiesituatie blijkt dat de doorsnede (crosssection), die dan
alleen de 𝑙 = 0 contributie heeft, er als volgt uitziet:
tan 𝜅𝑎
𝜅𝑎

𝜍 ≅ 4𝜋𝑎2 (

− 1)2

(10)

Dit is dus een constante. In een lage energiebenadering wordt de crosssection σ alleen bepaald door
een andere constante: de verstrooiingslengte A.
𝑙𝑖𝑚𝑘→0 𝜍 = 4𝜋𝐴2

(11)

(Er wordt meestal gebruik gemaakt van de kleine letter 𝒂 of 𝒂𝟎 , maar omdat die hier al gebruikt
wordt als breedte van de put wordt hier voor een grote A gekozen). Deze verstrooiingslengte komt
voor als deel van de eerste constante van een reeks van 𝑘, waarbij 𝑘 klein moet zijn om de reeks
toepasbaar te maken. In de tweede term komt de constante 𝑟0 voor, die de effectieve dracht wordt
genoemd. De reeks met eerste twee termen ziet er als volgt uit:

1
𝐴

1
2

𝑘𝑐𝑜𝑡 𝛿 = − + 𝑟0 𝑘 2

(12)

De verstrooiing kan al dan niet afhangen van de spin van de te verstrooien deeltjes. Dit hangt af van
het potentiaal waaraan de deeltjes onderworpen worden. Als dit een spinonafhankelijk potentiaal is
zullen alle deeltjes op dezelfde manier verstrooid worden. Is het echter een spinafhankelijk
potentiaal, dan worden deeltjes met een bepaalde spin anders verstrooid dan deeltjes met een
andere spin.

Wanneer dit laatste het geval is zullen de deeltjes opgedeeld moeten worden naar hun spintoestand,
zodat er in dit geval (𝑙 = 0) drie 3𝑆1 toestanden en een 1𝑆0 toestand bestaan. Omdat deze niet op
dezelfde manier verstrooid worden, verkrijgen ze ook verschillende faseverschuivingen 𝛿 (𝛿𝑡 en 𝛿𝑠 ,
‘triplet’ en ‘singlet’ toestand respectievelijk). Omdat het totale angular momentum gelijk moet
blijven voor en na de botsing, kunnen er geen overgangen van de triplet naar de singlet state
plaatsvinden. Dit maakt dat de totale doorsnede neerkomt op een gewogen gemiddelde van de
eindtoestanden:
3

1

𝜍 = 4 𝜍𝑡 + 4 𝜍𝑠

9

(13)

Voor een potentiaal dat niet gevoelig is voor de spin van een deeltje geldt 𝜍 = 𝜍𝑡 = 𝜍𝑠 . Het
deuteron is een 3𝑆1 state, waar de pp state een 1𝑆0 toestand zou zijn, en deze hebben dus ook
beide een andere verstrooiingslengte volgens (13) (𝐴𝑡 en 𝐴𝑠 ). Voor kleine 𝑘 geldt bovendien

𝑘𝑐𝑜𝑡 𝛿 =

𝑘
𝑘
1
≈ ≅−
tan 𝛿
𝛿
𝐴

zodat
𝛿𝑠 = −𝐴𝑠 𝑘

𝛿𝑡 = −𝐴𝑡 𝑘

en uiteindelijk voor lage energieën en 𝒓 > 𝑎

𝑢 𝑟 = sin 𝑘𝑟 + 𝛿𝑡,𝑠 ≈ sin k r − At,s

≈ 𝑘(𝑟 − At,s )

(14)

Dit houdt in dat wanneer de golffunctie buiten de put komt, het zich in deze benadering gedraagt als
een rechte lijn, waarvan de helling bepaald wordt door de golffunctie binnen de put en de scattering
length. A vertegenwoordigd een bepaalde afstand en ligt daarom op de x-as. Het teken van A hangt
af van de toestand van de deeltjes na de botsing: als het een boundstate betreft buigt de golffunctie
binnen de put naar beneden om te matchen aan de afvallende e-macht (A is positief), en als het een
toestand betreft zonder boundstate wijst de rechte lijn buiten de put naar rechtsboven (A is
negatief).
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3.3 Bestudering van 𝝈 voor een twee-protonenbotsing
De literatuurwaarden van 𝑉0 en a voor de verstrooiing van twee protonen zijn 𝑉0 = 14,3 𝑀𝑒𝑉 en
𝑎 = 2,5 𝑓𝑚 ( 1𝑓𝑚 = 10−15 𝑚 ). Hier volgt direct een crossection 𝜍 uit volgens (10): 𝜍 ≅
2513,03 𝑓𝑚2 ≈ 25 𝑏𝑎𝑟𝑛𝑠. Met deze waarde kan gekeken worden naar de waarde van de
verstrooiingslengte A, te verkrijgen uit (11) in deze lage energie benadering. Hier volgt uit dat
|A|≅ 14,14𝑓𝑚; maar dat is bijna een factor 2 kleiner dan de literatuurwaarde voor A (namelijk 23,749 𝑓𝑚).
Het blijkt dat er sprake is van een grote gevoeligheid voor verandering van parameterwaarden (in dit
geval dus verandering in 𝑉0 en 𝑎). Wanneer de breedte van de put constant wordt gehouden, en zo
de crossection 𝜍 alleen als functie van 𝑉0 wordt beschreven, wordt duidelijk dat het om een scherpe
piek gaat waarin een kleine verandering in 𝑉0 een grote verandering in 𝜍 teweeg brengt.
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Figuur: Verstrooiingslengte A, uitgezet tegen 𝑽𝟎 , met a = 2,5 fm. Zoals duidelijk te zien is gaat het om een zeer
scherpe piek. Dit is in de lage energiebenadering, waarin alleen naar de verstrooingslengteterm wordt gekeken.

Als de crossection eerst met (11) wordt berekend (met voor de verstrooiingslengte haar
literatuurwaarde), dan komt men op een waarde van 70,87 barns. Hieruit volgt uit vergelijking (10)
een waarde van 15,06 𝑀𝑒𝑉 voor 𝑉0 . Anderzijds, als 𝑉0 constant wordt gehouden op 14,3 𝑀𝑒𝑉 en de
breedte van de put a tot variabele wordt gemaakt, komt men op een waarde van 𝑎 = 2,564 𝑓𝑚 die
nodig is om de ‘juiste’ A te vinden. Een 3D plot van de verstrooiingslengte als functie van a en 𝑉0 laat
zien dat er meerdere pieken zijn, met verschillende hoogtes:
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20

Figuur: 3D plot van de verstrooiingslengte, waarbij 𝑽𝟎 op de x-as staat(van 10 tot 20 MeV), en a op de y-as
(van 2 tot 4 fm).

Wanneer de effectieve dracht (𝑟0 ) bepaald moet worden kan met behulp van (12) gekeken worden
naar de het geval |𝐸| = 1; dit is een goede ‘plek’ in het energiespectrum waarin de reeks slechts
twee termen heeft. Wanneer voor A, 𝑉0 en a de literatuurwaarden worden gebruikt komt men op
een effectieve dracht van 𝑟0 ≈ 0,85 𝑓𝑚. Ook deze waarde ligt nog ver af van de beoogde 2,81 𝑓𝑚,
maar zal ook hevig afhankelijk zijn van kleine verschuivingen in de diepte en breedte van de
potentiaalput.
Twee grafieken laten zien hoe 𝑟0 afhangt van de variabelen: een waarbij 𝑉0 en a constant zijn
gehouden op respectievelijk 14,3 MeV en 2,5 fm; en een waarbij |𝐸| = 1, zodat er een 3D plot
ontstaat als functie van de diepte van de put en de breedte ervan.
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Figuur: De effectieve dracht als functie van E. Hier zijn 𝑽𝟎 en 𝒓𝟎 constant gehouden. Bij |𝐸| = 1 is de effectieve dracht
ongeveer gelijk aan 0,85 fm.
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Figuur: Een weergave van de effectieve dracht als functie van 𝑉0 (van 10 tot 20 MeV), en a (van2 tot 4 fm).

Met behulp van vergelijkingen (8) en (12) kan nu gekeken worden naar een formule voor A en 𝒓𝟎 . (8)
kan namelijk omgeschreven worden naar de linkerzijde van (12), en wanneer dit geëxpandeerd
1
2

wordt rond 0 zal de eerste term overeenkomen met -1/A, en de tweede met 𝑟0 𝑘 2 . Hierbij kan de
‘bindingsenergie’ |𝐸| in de berekening voor A op 0 gezet worden, maar bij de berekening van 𝒓𝟎
speelt |𝐸| wel een rol, en moet deze verwerkt worden in kappa: 𝜅 2 =

2𝜇
ℏ2

(𝑉0 + 𝐸 ) .

De numeriek verkregen termen komen uit mathematica, en de eerste twee termen zijn als volgt:
1
𝑏2
−𝑏 +

𝑥2
𝑥2
Tan[𝑏 2 ]
𝑏2
𝑏
𝑥2

(𝑏(3𝑥 2 − 2𝑥 4 − 3𝑏
−

𝑥2
𝑥2
𝑥2
𝑥2
𝑥2
Tan[𝑏 2 ] + 6𝑏𝑥 2 2 Tan[𝑏 2 ] − 3𝑥 2 Tan[𝑏 2 ]2 ))𝑘 2
𝑏2
𝑏
𝑏
𝑏
𝑏
+ 𝑂[𝑘]4
2
2
𝑥
𝑥
2
2
6(𝑥 − 𝑏 2 Tan[𝑏 2 ])
𝑏
𝑏

Dit kan gereduceerd worden zodat onderstaande waarden kunnen worden afgeleid:
𝐴=𝑎

𝑥 cot 𝑥 −1
𝑥 cot 
(𝑥)

waarbij:

en

𝑟0 =

3𝑥+ 𝑥−6𝑥 2 cot 𝑥 +𝑥 −3+2𝑥 2 𝑐𝑜𝑡 2 𝑥
3𝑥(−1+𝑥 cot 𝑥 )2

,

x≡ 𝑎 2𝜇𝑉0 ;

wat overeenkomt met de verkregen uitdrukkingen van Gerald A. Miller van de universiteit van
Washington Seattle, in zijn stuk “Detecting Strangeness – 4 Dibaryon States” [6].
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3.4 Potentiaaldiepte vergeleken met pion-massa
Nu er een directe relatie tussen 𝑉0 en A is gevonden, kan gekeken worden hoeveel verandering in
𝑉0 nodig is om een diproton-boundstate te veroorzaken. Als dan ook gekeken wordt naar welke pionquarkmassa gerelateerd is aan de potentiaaldiepten, wordt duidelijk hoeveel verandering in die
massa nodig is voor een boundstate. De breedte van de put is hier gekozen op 2,68 fm. De tabel
hieronder geeft de gevonden waarden:
Verstrooiingslengte A (fm)

Potentiaaldiepte 𝑉0 (MeV)

Massa 𝜋 (MeV)

4

14,183711

250

5

14,183514

225

7

14,183401

210

20

14,183263

160



14,183218

155

-20

14,183183

140

-10

14,183155

125

-5

14,183114

45

Hieruit volgt dat bij een verandering van 140 MeV (de werkelijke massa van een pion) naar 155 MeV
een boundstate onstaat voor het diprotondeeltje ( 1𝑆0 ). Dit is een verhoging van 10,7%. Er is ook
duidelijk te zien dat de verstrooiingslengte uiterst gevoelig is voor de potentiaaldiepte, en dus dat er
sprake is van fine-tuning. De bijbhorende grafiek ziet er zo uit is hieronder weergegeven.
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50

14.1832

14.1832

14.1833

14.1833

50

Figuur: De verstrooiingslengte A, uitgezet tegen de potentiaaldiepte, met de breedte van de put a = 2,68
fm. Er is goed te zien dat het om een zeer gevoelige relatie gaat.

3.5 De proton-proton ketting
Het concept van waterstofverbranding komt neer op de volgende reactie:
4𝑝 → 4𝐻𝑒 + 2𝑒 + + 2𝜈

(waarbij 𝜈 voor een neutrino staat)

Dit kan echter nooit gebeuren, omdat de kans dat vier protonen tegelijk interactie met elkaar zouden
hebben nagenoeg nul is. In ons heelal bestaat ook geen stabiel 2He deeltje, die voort zou komen uit
de 𝑝 + 𝑝 → 2He reactie. Wanneer hier nog een proton bij zou komen om 3𝐿𝑖 te produceren is het
probleem nog niet opgelost, omdat dit deeltje ook niet stabiel is. Een uitkomst werd uiteindelijk
gegeven door Benthe en Critchfield in 1938, omdat ze lieten zien dat de zwakke wisselwerking de
volgende reactie mogelijk maakt:
𝑝 + 𝑝 = 𝑑 + 𝑒+ + 𝜈
Omdat dit via de zwakke wisselwerking gebeurt, is de crossection te klein om te meten; de waarden
zijn tot nu toe dus puur theoretisch.

Theoretische crossection voor de p + p reactie
De Hamiltoniaan voor de p + p reactie is een som van een nucleaire term en een zwakkewisselwerkingterm (𝐻𝛽 ). Echter, deze laatste is veel kleiner dan de nucleaire term, waardoor het via
eerste-orde pertubatietheorie mogelijk is om de differentiale crossection te schrijven als
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𝑑𝜍 =

2𝜋 𝜌(𝐸)
ℏ 𝜗𝑖

< 𝑓 𝐻𝛽 |𝑖 > |2

wat voortkomt uit ‘Fermi’s Gulden Regel’; een methode om de overgangswaarschijnlijkheid te
berekenen van een systeem met een eigentoestand, naar een systeem met een continuüm aan
toestanden. Hier staat 𝜌(𝐸) voor een statistische factor, die de dichtheid van eindtoestanden
weergeeft in het energiespectrum ( 𝜌 𝐸 =

𝑑𝑁
𝑑𝐸

), en 𝜗𝑖 staat voor de relatieve snelheid van de

deeltjes in begintoestand. Het gedeelte binnen de gekwadrateerde strepen betreft het
transitiematrix element tussen de begin- en eindtoestand, resulterend van de zwakke wisselwerking
(𝐻𝛽 ).
Er kan worden laten zien dat de unit volume gelijk is aan 3 [2] [3], en bij een gegeven volume V is nu
het aantal toestanden tussen p en p + dp gelijk aan:
𝑑𝑛 = 𝑉

4𝜋𝑝 2 𝑑𝑝
3

𝑑𝑁 = 𝑑𝑛𝑒 𝑑𝑛𝜈 = (𝑉

wat maakt dat

4𝜋𝑝 𝑒 2 𝑑𝑝 𝑒
4𝜋𝑝 2 𝑑𝑝
)(𝑉 𝜈 3 𝜈 )
3

Hier staat dN voor het totaal aantal beschikbare toestanden voor de elektronen en neutrino’s.
Wanneer we uitgaan van een massaloos neutrinodeeltje (in rust), en als we de kaatsingsenergie van
het deuterium verwaarlozen, wordt de totale beschikbare energie verdeeld over het elektron en de
neutrino: 𝐸 = 𝐸𝑒 + 𝐸𝜈 = 𝐸𝑒 + 𝑐𝑝𝜈 . Voor een constante 𝑝𝑒 geldt ook: 𝑑𝐸 = 𝑑𝐸𝜈 = 𝑐𝑑𝑝𝜈 , zodat:
𝜌 𝐸 =

𝑑𝑁
𝑑𝑛𝜈 16𝜋 2 𝑉 2 2
= 𝑑𝑛𝑒
= 3 6 𝑝𝑒 (𝐸 − 𝐸𝑒 )2 𝑑𝑝𝑒 = 𝜌 𝐸𝑒 𝑑𝑝𝑒
𝑑𝐸
𝑑𝐸
𝑐 

Dit is de eindtoestanddichtheid waarbij het elektron een impuls heeft tussen 𝑝𝑒 en 𝑝𝑒 + 𝑑𝑝𝑒 , terwijl
de totale energie tussen E en 𝐸 + 𝑑𝐸 ligt. De crossection wordt nu:
𝑑𝜍 =

2𝜋 𝜌(𝐸𝑒 )
ℏ 𝜗𝑖

< 𝑓 𝐻𝛽 |𝑖 > |2 𝑑𝑝𝑒 .

Het matrixelement uit de vergelijking hierboven kan uitgeschreven worden, zodat:
𝐻𝑖𝑓 = ∫ 𝛹𝑓∗ 𝐻𝛽 𝛹𝑖 𝑑𝜏,
waar i en f voor de initiële en finale vorm staan, in dit geval respectievelijk de twee protonen, en het
elektron, neutrino en deuteriumdeeltje (𝛹𝑖 , 𝛹𝑒 , 𝛹𝜈 , 𝛹𝑑 ). Door de zwakke wisselwerking tussen de
kern en de twee leptonen kunnen de velden van de leptonen beschreven worden door vlakke golven:

𝛹𝑒 =

1
𝑉

1

2

𝑒 𝑖(𝒌𝑒 𝒓) ,

𝛹𝜈 =

1
1

𝑉 2

𝑒 𝑖(𝒌𝜈 𝒓) ,

waarin de leptonen genormaliseerd zijn naar het volume V.
De golffunctie van het deuteron gaat buiten de kern snel naar nul, waardoor de integratie niet ver
buiten 𝑅0 (de straal van de kern) uitgevoerd hoeft te worden. Omdat er weinig energie beschikbaar
is voor het proces en de integratie niet verder dan 𝑅0 reikt, is het product 𝑘𝑅0 veel kleiner dan 1. Dit
houdt in dat de vlakke golven geëxpandeerd kunnen worden met respect naar kr:
𝛹𝑒 =

1
𝑉

1

2

[1 + 𝑖 𝒌𝑒 ⦁ 𝒓 + ⋯ ]
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𝛹𝜈 =

1
𝑉

1

2

[1 + 𝑖 𝒌𝜈 ⦁ 𝒓 + ⋯ ]

We kunnen alles behalve de eerste term verwaarlozen, zodat het matrixelement gereduceerd wordt
tot:
1
𝑉

𝐻𝑖𝑓 = ∫ 𝛹𝑑∗ 𝐻𝛽 𝛹𝑖 𝑑𝜏.
De sterkte van de zwakke wisselwerking wordt geregeld door een koppelingconstante g. Daardoor
wordt de bovenstaande vergelijking nu:
𝑔

𝑔

𝐻𝑖𝑓 = 𝑉 ∫ 𝛹𝑑∗ 𝛹𝑖 𝑑𝜏 = 𝑉 𝑀𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑀𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 ,
waar de overlapmatrix nu opgedeeld is in een spin- en ruimtecomponent. Het spinelement wordt
verkregen door alle eindtoestanden op te tellen, het gemiddelde te nemen over de begintoestanden,
3

2
en het resultaat door 2 te delen (omdat het twee identieke deeltjes zijn): 𝑀𝑠𝑝𝑖𝑛
= 2. Voor 𝑀𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

geldt:
∞

𝑀𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 = ∫0 𝜒𝑓 𝑟 𝜒𝑖 (𝑟)𝑟 2 𝑑𝑟 𝑐𝑚

3

2,

waar 𝜒𝑓 𝑟 𝑒𝑛 𝜒𝑖 (𝑟) voor de radiale golffuncties staan in de eind en begintoestanden van het proces
(besproken in sectie …). Echter, deze integraal is vanwege Coulomb golffuncties niet analytisch uit te
rekenen.

3.6 Impulsmoment en het Pauli principe
Het blijkt nu dat er slechts twee soorten koppeling mogelijk zijn in dit proces, waarbij de spin van de
leptonen in het eindproduct parallel (𝑠𝑒 + 𝑠𝜈 = 𝑠𝑡𝑜𝑡 = 1) of antiparallel (𝑠𝑒 + 𝑠𝜈 = 𝑠𝑡𝑜𝑡 = 0) kunnen
zijn. In het geval van parallelle spin wordt dit proces Fermi- of vector koppeling genoemd, waarbij
𝑔 = 𝐶𝑉 . In het geval van antiparallelle spin wordt het proces Gamow-Teller koppeling genoemd,
waarbij 𝑔 = 𝐶𝐴 . Bij Fermi koppeling kan er geen verschil in impulsmoment (angular momentum)
zitten tussen de begin- en eindtoestanden van de nuclei ( ∆𝐽 = 0). Bij Gamow-Teller koppeling is de
selectieregel ∆𝐽 = 0 𝑜𝑓 ± 1. Als er geen veranderingen in het orbitale impulsmoment zijn in de
begin- en eindtoestanden is er sprake van maximale verval mogelijkheden, en dit noemt men
superallowed transitions.
In het 𝑝 + 𝑝 = 𝑑 + 𝑒 + + 𝜈 proces bevindt het eindproduct, de grondtoestand van deuterium, zich
in een triplet S-state. Dit houdt in dat 𝑙𝑓 = 0 en 𝑆𝑓 = 1. Als dit proces een superallowed transition
moet worden mag het orbitale impulsmoment niet veranderen tijdens het proces. Daarom moeten
de twee protonen in het begin interactie hebben in een 𝑙𝑖 = 0 toestand. Omdat hier sprake is van
twee identieke deeltjes zegt het Pauli principe dat 𝑆𝑖 = 0, zodat de totale golffunctie
antisymmetrisch is in (ruimte x spin)-coördinaten. Omdat dit proces gekarakteriseerd wordt door
𝑆𝑖 = 0 (𝑙𝑖 = 0) -> 𝑆𝑓 = 1 (𝑙𝑓 = 0), wordt dit een Gamow-Teller transitie genoemd, met 𝑔 = 𝐶𝐴 . De
waarde hiervan kan experimenteel verkregen worden, door te kijken naar de levensduur van
Gamow-Teller transities in neutron, tritium en 6𝐻𝑒 vervallen.
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3.7 Reactiesnelheid
Omdat de 𝑝 + 𝑝 = 𝑑 + 𝑒 + + 𝜈 reactie te maken heeft met een coulomb bariëre verloopt hij nonresonant. Dit betekent het mogelijk is om bij alle energieën plaats te vinden (en daarmee bij alle
stertemperaturen), waarbij de cross section mee varieert. Voor de reactiesnelheid per deeltjespaar
kan de volgende vergelijking worden genomen:
8
< 𝜍𝜗 >= ( )1
𝜋𝜇

2

1
(𝑘𝑇)3

∞
2

𝜍 𝐸 𝐸 𝑒𝑥𝑝 −
0

𝐸
𝑑𝐸
𝑘𝑇

Het is zoals hierboven gezegd niet mogelijk deze uitdrukking analytisch uit te rekenen, maar is door
sommigen wel numeriek opgelost. Zo blijkt bij een temperatuur T=15 de reactiesnelheid de waarde
< 𝜍𝜗 >𝑝𝑝 = 1,19 𝑥 10−43 𝑐𝑚3 𝑠 −1 te hebben. Het blijkt daarnaast dat de gemiddelde levensduur van
1

een proton (voordat hij in deuterium vervalt) 𝜏𝐻 𝐻 = 𝑁 < 𝜍𝜗 >𝑝𝑝 = 0,9𝑥1010 𝑦 is, en dit
𝐻

correspondeert met de leeftijd van de oudste sterren. Het komt dus door de zwakke wisselwerking
(en voor een klein deel door de coulomb barrière) dat sterren deze leeftijden bereiken; de eerste
stap in de p-p ketting kost verreweg de meeste tijd.
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4 Het effect van stabiele Diprotonen
In het artikel ‘The Effect of Hypothetical Diproton Stability on the Universe’ bespreekt R. A. W.
Bradford de hypothetische situatie waarin diprotonen stabiel zijn in een universum. Vanuit
antropisch principieel standpunt wordt soms geopperd dat wanneer er een stabiel diprotondeeltje
zou bestaan, er geen kans op sterren zou zijn die lang genoeg stralen om biochemisch leven te laten
‘ontstaan’ zoals wij dat kennen. Bradford bespreekt in zijn artikel nu of dit wel perse het geval is, en
doet dit vooral door oplossingen te geven voor de problemen die het diproton deeltje met zich mee
zou kunnen brengen. Een antropisch argument was voorheen namelijk dat door het bestaan van dit
deeltje, de productie van deuteron sneller zou gaan. Omdat dit maar liefst in de orde van 1010 keer
sneller zou zijn is het duidelijk dat hete en dichte sterren niet zouden kunnen bestaan in zo’n
universum, laat staan lang genoeg bestaan om de evolutie van een biologisch soort leven mogelijk te
maken. Met een kleine verhoging van de sterke wisselwerking couplingfactor g zou deze stabiele fase
al bereikt kunnen worden, en daarom wordt het diprotondeeltje aangehaald in antropische
discussies.
Nu laat Bradford zien dat, mocht g inderdaad wat hoger zijn geweest in ons universum, er tijdens de
bigbang helemaal geen diprotonen kunnen zijn ontstaan (in ieder geval niet in grote hoeveelheden).
Het blijkt namelijk dat een reactie bevroren raakt vlak na de bigbang, wanneer zijn reactietijd groter
is dan 1/H ~ 2𝑡 (met t de leeftijd van het heelal in seconden), vanwege de expansie van het heelal.
Dit betekent voor de diprotonproductie dat deze moet plaatsvinden vóór het heelal 1 seconde oud is,
maar dit wordt tegengehouden door fotodesintegratie. Pas ver na 1 seconde is het diprotondeeltje
bestand tegen deze fotonen (die tot die tijd een energie hebben die groter is dan B, de
bindingsenergie van het diprotondeeltje). Hieruit volgt dus dat er bij de verhoging van g (Bradford
gaat in dit artikel in op een verhoging tot 40%, wat resulteert in een bindingsenergie van ongeveer 4
MeV voor het diprotondeeltje) geen sprake is van een grote diprotonproductie.
Dit alles houdt in dat bij het verhogen van de constante g, de verhoudingen van deeltjes in het
universum niet dramatisch gewijzigd wordt. Wat wel voor problemen voor een leefbaar universum
zou kunnen zorgen is dus het feit dat het diprotondeeltje tot een enorm versnelde productie van het
deuterondeeltje zou leiden.
Het is echter zo dat de reactiesnelheid hiervan exponentieel afhangt van de temperatuur en
dichtheid van de ster. Dus met een relatief kleine verlaging van de temperatuur zou de reactie veel
meer tijd nodig hebben. In de zon is de kerntemperatuur ongeveer 15x106 K, en hierin zou het
diprotonverval tot een enorm verminderde leeftijd van de zon leiden. Bekijken we echter een ster
met een temperatuur van 106 K, dan blijkt dat deze (met het gegeven van stabiele diprotonen) een
lang genoeg en stabiel leven kan leiden voor de ontwikkeling van biologisch leven, en daarnaast ook
andere kwaliteiten kan bezitten zoals de juiste oppervlaktetemperatuur en opaciteit die nodig zijn
voor ons bestaan.
Uit dit alles blijkt dat de couplingfactor g geen antropisch ‘fijngestemde’ bovengrens heeft waardoor
leven in het universum al snel niet mogelijk zou zijn bij het verhogen daarvan. Dit geldt dan wel
alleen voor dit voorbeeld met het diproton. De couplingsfactor heeft namelijk invloed op veel zaken,
waaronder het voor juiste omstandigheden zorgen voor de productie van het koolstofelement uit
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beryllium. Ook is te berekenen dat wanneer de factor g meer dan 4 keer groter wordt gemaakt,
deuterium al na de eerste milliseconde na de oerknal stabiel zou zijn. Dit zou ervoor zorgen dat ons
heelal maar voor 3% uit waterstof zou bestaan, iets dat een wereld zoals wij die kennen nagenoeg
onmogelijk maakt; maar bij een verhoging van 400% is natuurlijk geen sprake meer van finetuning.
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5.1 Het Antropisch Principe
Het antropisch principe houdt in dat wij als levende wezens alleen in een universum kunnen leven
dat geschikt is voor dit soort ‘leven’, in universa die geen leven toelaten kunnen wij geen observaties
doen. Er zijn grofweg twee soorten van het antropisch principe te onderscheiden. In de eerste wordt
de mens (of in ieder geval een observeerder) beschouwd als voorwaarde voor het bestaan van de
kosmos. In het tweede geval wordt dit helemaal niet als een noodzakelijkheid gezien, maar meer als
een toevallige samenkomst van gunstige factoren, dat verder geen belang heeft voor het ontstaan of
bestaan van het universum.
De eerste is erg antropocentrisch. Dit houdt in dat wetenschap bedreven wordt met de mens in het
midden: de mens wordt gebruikt als norm voor het begrijpen van de wereld om ons heen. In het
verleden is deze manier van wetenschapsbedrijven al vaak toegepast, en bijna altijd heeft het tot
verkeerde conclusies geleidt, zo vond met later. Voorbeelden hiervan zijn het voormalig
geocentrische wereldbeeld, het idee dat ons zonnestelsel in het midden van de Melkweg staat, en
ook in bijna alle religies staat de mens centraal (al is dit natuurlijk geen wetenschap meer). Het
antropocentrisch denken is in ieder geval nog steeds een verleidelijke manier van denken voor veel
mensen, al lijkt de wetenschap steeds beter te leren van eerder gemaakte ‘fouten’. Dit zal ook
precies de reden zijn dat deze eerst genoemde tak van het antropisch principe (ook wel het sterk
antropisch principe genoemd) door wetenschappers sterk bekritiseerd, en zelfs zelden serieus
genomen wordt. Wat hierbij ook niet helpt is dat veel groepen buiten de academische wereld deze
‘sterke’ variant van het principe aangrijpen om hun religieuze denkbeelden kracht bij te zetten. Het is
namelijk een kleine denkstap om van ‘een universum dat voor ons gemaakt is, en waarin wij
essentieel zijn’ te gaan naar een theorie over het creationisme. Dit laatste woord wordt door
sommige wetenschappers geassocieerd met het antropisch principe in het algemeen, wat dus
feitelijk niet juist is. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat het principe controversieel is, mede
doordat bepaalde groeperingen zonder wetenschappelijke insteek ermee aan de haal zijn gegaan.
Het tweede geval in de eerste alinea wordt het zwak antropisch principe genoemd, en deze is door
zijn wat genuanceerdere insteek wat minder controversieel. Het plaatst de mens niet als norm in ons
universum, en laat het bestaan er ook niet van afhangen. Het zegt alleen dat er waarnemers in een
universum nodig zijn om dit universum waar te kunnen nemen. Het antropisch principe wordt de
laatste jaren vaker van stal gehaald door ontdekking dat het heelal erg weinig mag verschillen in de
constanten die haar definiëren, wil er (menselijk) leven mogelijk zijn.

5.2 Fijnafstemming in het heelal
Het blijkt dat het universum waarin wij leven enorm gevoelig is voor veranderingen in de constanten
die haar maken tot wat zij is. Zo mag de kosmologische constante nauwelijks verandering ondergaan,
wil het heelal niet te snel uitdijen of te snel inkrimpen zodat het ontstaan van sterren en
sterrenstelsels niet meer mogelijk is; iets dat leidt tot een wereld waarin wij niet zouden kunnen
ontstaan. In dit kader zijn nog ongeveer 30 andere contanten aan te wijzen die bij een minieme
verandering een voor ons catastrofaal gevolg hebben. Al deze ontdekkingen worden aangegrepen
door ‘aanhangers’ van het sterke principe, om zo te wijzen op een bepaalde maker of creator van het
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heelal (of op zijn minst dat het heelal een bepaald doel heeft); ze wijzen op de onvoorstelbaar grote
toevalligheid die zou bestaan als dit het enig bestaande universum was, en waarin de constanten hun
waarden random zouden verkrijgen.
Het zwakke principe accepteert ook dat de kans op ontstaan van levende wezens zoals wij ze kennen
op deze manier inderdaad erg klein is, maar zoekt haar heil niet in ‘hogere doelen’, een creator of
andere antropocentrische gedachten. Het bestaan van een heel groot aantal universa, onderling
verschillend in natuurwetten en constanten, zou ook een oplossing voor het ‘toevalligheidsprobleem’
zijn. Prof.dr. Bert Schellekens schreef in zijn artikel ‘The Emporeror’s Last Clothes?’ uit 2008 veel over
de zoektocht naar een fundamentele theorie, het Standaard Model en het Antropisch Principe.
Daarbij wijdt hij ook uit over het bestaan van een groot aantal andere universa, waar we later op
terug komen.
Wanneer het Standaard Model (een van de geopperde oplossingen voor een fundamentele theorie
die de reeds ontdekte deeltjes en krachten beschrijft, maar desondanks faalt de zwaartekracht erbij
te betrekken) niet als unieke oplossing wordt beschouwd, zijn er universa denkbaar met totaal
andere fysische eigenschappen. Als dit aantal universa maar groot genoeg is, wordt de kleine kans
van fijngestemde natuurconstanten overschaduwd door het grote aantal mogelijke universa.

5.3 Uniek?
Het is de decennia lange wens geweest van de wetenschap, en voor veruit de meeste
wetenschappers nog steeds een begeerd iets: 1 theorie die alle bekende krachten met elkaar
verenigt, en daarnaast precies de deeltjes beschrijft die wij in ons heelal kunnen waarnemen; de
zogeheten unificatietheorie. Nu is zo’n theorie nog niet voorhanden, omdat de zwaartekracht nog
niet kwantumfysisch beschreven kan worden, en daarmee niet verenigbaar is met de andere
kwantumfysische krachten.

5.4 Snaartheorie
Een van de kandidaten is sinds enkele tientallen jaren de snaartheorie. Deze theorie is nog steeds
niet af, maar heeft wel tot veel nieuwe inzichten geleidt om tot een eventuele unificatietheorie te
komen. Zo poogde Theodore Kazula de zwaartekracht met het elektromagnetisme te verenigen,
waarbij hij de Algemene Relativiteitstheorie (die onze zwaartekracht beschrijft) toe te passen op een
denkbeeldig heelal met vijf dimensies. Dit betrof de vier dimensies die wij waarnemen, en daarbij
nog een opgerolde vijfde dimensie. Het bleek dat de toepassing van die wet op dit heelal het
equivalent gaf van een vierdimensionaal heelal met algemene relativiteit, plus daarbij de
vergelijkingen van Maxwell, die de elektromagnetische krachten beschrijven in vier dimensies. Dit
werd voor het eerst gepubliceerd in 1921, waarna mensen geënthousiasmeerd waren over het idee
van meerdere (opgerolde) dimensies.
Een hoger dimensionale variant van de snaartheorie is de M-theorie, die vijf van de ‘normale’
tiendimensionale snaartheorieën verenigt in een theorie met 11 dimensies (er heerst onduidelijkheid
over waar de ‘M’ voor staat, de ideeën lopen uiteen van ‘membraam’ tot ‘moeder’, of zelfs
‘mysterie’). Het aantal universa dat mogelijk is door deze dimensies op verschillende manieren ‘op te
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rollen’ is enorm: het ooit geschatte getal 10500 wordt hierbij vaak genoemd, en dit ‘lanschap’ van
universa wordt ook wel het Stringtheory Landscape genoemd. Deze uitleg zou een bevredigend
antwoord geven op de vraag hoe wij in een universum terecht zijn gekomen dat precies voor ons
gemaakt lijkt te zijn: met zoveel mogelijkheden tot een heelal is zelfs ons fijngestemde heelal reëel.
Wanneer men de parameters van het Standaard Model varieert, bevindt men zich in het Gauge
Theory Plane: een enorm uitgestrekt ‘gebied’ waar alle mogelijk denkbare theorieën in liggen. Het
Stringtheory Landscape is de verzameling punten in het Gauge Theory Plane, gecombineerd met de
kosmische constante-as
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6 Multiversum
Een wereld aan universa, waarin de onze slechts een lot uit een kosmische loterij is, wordt vaak
aangeduid als Multiversum. Het Strintheory Landscape is dus een voorbeeld van een multiversum; er
zijn ook andere theorieën waar een multiversum uit voort komt, maar die worden hier niet
besproken (een voorbeeld hiervan is de Kosmische Inflatietheorie).
In zijn artikel ‘The Fine-Tuning of the Universe for Intelligent Life’ bespreekt Dr. Luke A. Barnes de
wetenschappelijke ideeën over dit onderwerp, en in het bijzonder het recent uitgebrachte boek The
Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe is Not Designed for Us van Victor Stenger uit 2011. Hoewel
Stenger in zijn boek probeert aan te tonen dat alle gevallen van fine-tuning uitgelegd kunnen worden
zonder een theorie over een multiversum, wordt een multiversum door Barnes nog wel serieus
genomen en van verschillende kanten belicht. Ook haalt hij hierin een stuk van G. R. F Ellis aan uit
2004, die daarin beschrijft wat er nodig is om een multiversum te specificeren.

6.1 Ingrediënten voor een multiversum
De stappen die nodig zijn om een multiversum te beschrijven zijn volgens Ellis de volgende:


Achterhaal de verzameling van mogelijke universa M



Zorg dat elk universum in bovenstaande verzameling gekarakteriseerd wordt door een
verzameling

P van parameters p, waarin p de natuurwetten specificeert, alsmede de

parameters van die wetten en de oplossing van die wetten om zo tot een universum m uit M
te komen.




Beschrijf een distributiefunctie f(m) voor M zodat duidelijk is hoeveel keer elk universum
gerealiseerd is.
Een distributiefunctie over continue parameters moet gerelateerd zijn aan een maat 𝜋 die
een probability space volume toekent aan elke parameterverhoging.
Tenslotte willen we de verzameling universa hebben die het bestaan van bewuste
observeerders toestaat: de antropische verzameling.

Ellis voegt hieraan toe dat de realisering van bovenstaand ‘recept’ bemoeilijkt wordt doordat de
wetenschapper onder andere te maken krijgt met de vraag hoe {

M, f(m),π} bepaald moet worden,

hoe met de oneindigheden omgegaan moet worden (in de verzamelingen, en de ruimtelijke
oneindigheid van universa) en hoe men deze kwantiteiten observationeel moet nagaan.
Als er ooit een meta-wet bedacht wordt die een beschrijving van een multiversum geeft moet ten
eerste aangetoond worden dat die wet overeenkomt met ons eigen universum, en ten tweede dat
het toepasbaar is op een ruimte die voor ons universum aanwezig zal zijn geweest. Er is nog niets dat
in deze richtingen wijst, laat staan dat geprobeerd kan worden het aan de twee bovenstaande
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punten te laten voldoen. De vraag of dit laatste nog wel wetenschap te noemen is komt hierbij zelfs
naar boven, omdat dit over extreme extrapolatie van extreem moeilijk te verifiëren wetten gaat.
Stenger stelt dat de detectie van andere universa te vergelijken is met de onmeetbaarheid van
quarks (FOFT p. 228), maar Barnes vindt dit geen goede analogie. De eigenschappen van quarks
kunnen namelijk afgeleidt worden van metingen die we wel kunnen doen; als ons quarkmodel niet
deugde zou dat al duidelijk naar voren zijn gekomen. In tegenstelling tot dit hebben de andere
universa in het multiversum geen invloed op het onze, en dus kunnen haar eigenschappen niet van
metingen in het onze afgeleidt worden. Het kan dus goed zijn dat onze ideeën hierover totaal geen
overeenkomst hebben met de realiteit, en daar zouden we nooit achter kunnen komen.
Barnes stelt dat er in de meest optimistische situatie een fysische theorie ontwikkelt kan worden die
een universumgenererend-mechanisme voorspelt, en die ook in ons universum goed getest kan
worden. Zelfs dan zouden er nog vragen onbeantwoord blijven, zoals of deze generator het ook
‘doet’ in de metaruimte, en wat energie- en lengteschalen buiten het bereik van ons universum (en
dus buiten ons vermogen dit te testen) doen met dit mechanisme.
De conclusie die Barnes trekt aan het eind van zijn artikel is dat ons universum wel degelijk finetuned is: van alle manieren waarop de natuurwetten, constanten en fysica in elkaar konden zitten is
er maar een zeer kleine verzameling die intelligent leven toestaat. Over de vraag of deze fine-tuning
ook is uit te leggen zonder een multiversumtheorie is een stuk meer onduidelijkheid. Zo zouden we
kunnen ontdekken dat de verzameling van universa die leven toestaan veel groter is dan we dachten,
wat betekent dat er ook buiten de fijngestemde waarden van ons heelal kans is op leven. Dit is
echter onwaarschijnlijk, omdat de fysica van ‘leven’ laagenergetisch is, en daar is al veel over bekend.
Ook zou kunnen blijken dat er veel meer vormen van leven mogelijk zijn dan wij nu voor mogelijk
houden, zodat er alsnog geen sprake is van fine-tuning. Deze vormen van leven zouden bijvoorbeeld
prima kunnen ontstaan in een universum dat voor ons onbewoonbaar is. Hoewel wel opgepast moet
worden met het gevaar dat we de enige vorm van leven grofweg aan onze eigen levensvormen
toewijzen, bestaan er voorbeelden van fine-tuning waarbij een kleine verandering in een parameter
een universum met slechts 1 element tot gevolg heeft (als de sterke wisselwerking zwakker was
geweest, zou de enige reactie in het heelal 2H ->𝐻2 zijn). Het is duidelijk dat dat niet veel vormen van
leven zou toestaan.

6.2 Waar staan wij?
Schellekens onderzoekt in zijn artikel uit 2008 wat de scenario’s kunnen zijn wat betreft onze plaats
in het Gauge Theory Plane, waarbij hij uitgaat van een fundamentele (nog te ontdekken) theorie
waaruit het Standaard Model zou kunnen voortkomen. Elke fundamentele theorie zou een bepaald
landschap hebben, namelijk de punten in het GTP die de theorie toelaat. Zo’n landschap kan er op
verschillende manieren uitzien.
Scenario 1: Het Standaard Model volgt uniek uit de fundamentele theorie, en we kunnen met succes
al onze op experimentele grond verkregen waarden toetsen. Bovendien is er een unieke voorspelling
voor onze kosmologische constante, of in ieder geval een schatting ervan.
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Scenario 2: De fundamentele theorie geeft een groot aantal (maar volgens Schellekens nog klein
genoeg om mee te werken) mogelijke vacua aan, in de orde van bijvoorbeeld 1030 . Dit ligt dan in een
eindige oppervlakte R, in de buurt van het Standaard Model. Ook kunnen we een gebied E tekenen,
die de huidige experimentele waarden bevat. Haar grootte hangt dan af van onze foutmarges. Als de
1030 punten die volgen uit de theorie in een gebied rondom de Standaard Theorie liggen, mogen we
volgens Schellekens niet verwachten dat een van hen toevallig in gebied E valt. Michael Douglas,
professor in Stony Brook University, kwam met de schatting dat er 1080 punten nodig zijn, gebaseerd
op informatie uit het Standaard Model. Als we dus een oplossing binnen E vinden zouden we nog 50
cijfers aan voorspellingen overhouden, en hoewel dit minder is dan de 80 uit scenario 1 mogen we
wel concluderen dat dit de juiste oplossing moet zijn. Tegelijkertijd zou dit het bestaan aantonen van
de overige 1030 vacua. Met deze oplossing hebben we dan een oneindig aantal te falsificeren
informatie beschikbaar; als we weten in welk vacuüm wij leven is elke eigenschap van ons heelal te
voorspellen, van alle deeltjes en alle interactie tot aan de Planck schaal, met volledige precisie.
Nadat we bewerkstelligd hebben dat wij in een van de bewoonbare universa leven van de 1030 die de
fundamentele theorie toe laat, kan men zich afvragen waarom we in juist dit universum leven, en
niet in een van de ander bewoonbare. Is er nog een beter bewoonbaar universum? Deze vraag vindt
Schellekens niet erg relevant meer op dat punt, waarbij hij de vergelijking maakt met de vraag of er
betere planeten dan de aarde zijn in het heelal voor ons om op te leven: het gaat erom dat dan
aangetoond is dat er meer mogelijkheden waren geweest voor ons om te ontstaan.
Schellekens verkiest scenario 2 over scenario 1, omdat 2 verklaart waarom we in zo ogenschijnlijk
fijngestemd universum leven. Scenario 1 laat dat tot een mysterie. Het echter wel zo dat er geen
theoretische bovengrens is voor het aantal vacua die uit de theorie voortkomen. 1030 zou nog
manageable zijn, maar niets wijst er nog op dat het niet een veel groter getal is. Een ander probleem
met scenario 2 zit in de kosmologische constante; wanneer we de wetten van ons universum kennen
kunnen we deze berekenen, en hier moet een antwoord in de orde van 10−120 uitkomen. Dit is een
nagenoeg onmogelijke taak. Wat zou helpen is een fundamentele theorie die de bereik van de
kosmologische constante dramatisch inkrimpt, maar zo’n theorie is nog niet in zicht.
In de snaartheorie is nog een derde scenario aanwezig. Omdat het aantal vacua zoals eerder gezegd
zo groot is (naar een schatting 10500 ) kunnen we nooit verwachten te achterhalen in welk van die
vacua wij leven. Anderzijds wordt het dan wel duidelijk waarom we zoveel fijngestemde
verschijnselen kunnen meten, zelfs die van de kosmologische constante. Als al deze vacua op een
bepaalde manier over de parameterruimte verspreid zijn, zal dit vaak overlappen met het Standaard
Model, en als het zo overvloedig aanwezig is kunnen er alsnog geen voorspellingen worden gedaan.
We zijn nu terug in het geval waar we met het Standaard Model zitten, waarvan de parameters nog
bijna alle kanten op kunnen. Toch ziet Schellekens dit als een enorme vooruitgang. We zouden
namelijk het Standaard Model gekoppeld hebben aan de kwantumzwaartekracht (via de
snaartheorie). Daarnaast zouden de parameters van het Standaard Model nu dynamisch zijn,
waardoor ze kunnen verschuiven in het landschap. Bovendien zouden we begrijpen waarom we in dit
fijngestemde universum leven, ook al hebben we hierdoor geen extra inzicht in het Standaard Model
gekregen, of iets geleerd over de theorie van kwantumzwaartekracht.
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Samenvatting en Conclusie
Zoals te zien is in sectie 3.4 hangt het bestaan van het diprotondeeltje zeer nauw samen met
veranderingen in het potentiaal, wat inhoudt dat dit een goed voorbeeld van fine-tuning is. Samen
met de andere voorbeelden mag gesteld worden dat wanneer dit het enige heelal is, en de
constanten en krachten in dit heelal op basis van toeval gevormd zijn, wij in een uiterst
onwaarschijnlijke wereld leven. Er zijn theoretici die deze fijnafstemming proberen te ontkrachten,
maar dit nog nooit echt gelukt. Daarom wordt door de meeste onderzoekers gezocht naar mogelijke
oplossingen voor dit probleem, in plaats het te ontkennen.
Een van de mogelijkheden zou de vondst van een fundamentele theorie zijn die ons laat zien waarom
de constanten, bijvoorbeeld de kosmologische, de waarden ‘moeten’ hebben die ze hebben. Een van
de weinige kandidaten hiervoor is het Standaard Model, dat echter faalt de zwaartekracht
kwantummechanisch te beschrijven. Totdat dit probleem opgelost wordt kunnen de bij ons bekende
krachten niet verenigd worden (omdat de sterke en zwakke wisselwerking, en de elektromagnetische
kracht wel kwantummechanisch beschreven worden), wat het succes van het SM tot nu toe in de
weg staat.
Een andere, tegenwoordig hogere verwachtingscheppende theorie is de snaartheorie. Naast dat deze
een kwantumgravitatie theorie heeft, kan ze ook gebruikt worden om de Multiversumtheorie bij te
staan. Deze zegt dat er een enorm aantal universa naast de onze kunnen bestaan, op basis van het
aantal manieren waarop de beschreven dimensies in de theorie opgevouwen kunnen worden.
Wanneer men dit aanneemt kan ons ogenschijnlijk extreme geluk met de constanten uitgelegd
worden als een noodzakelijkheid, omdat wij gewoon in een universum leven dat ons leven toestaat.
Bij dit soort vraagstukken wordt vaak het zwakke Antropisch Principe betrokken, en hoewel het door
veel theoretici nog niet serieus genomen wordt stijgt de interesse er de laatste jaren wel naar,
gepaard met de nieuw ontdekte implicaties van de snaartheorie.
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