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INVESTIGADORS	  DEL	  CSIC	  I	  LA	  UPC	  SOLUCIONAN	  EL	  PROBLEMA	  DE	  LA	  

TEMPERATURA	  DE	  RE-‐ESCALFAMENT	  DE	  L’UNIVERS	  PRIMITIU	  
	  

• Els	  investigadors	  de	  la	  UPC	  i	  del	  CSIC-‐IEEC	  han	  aconseguit	  obtenir	  una	  temperatura	  de	  re-‐escalfament	  
de	  l’Univers	  adecuada	  amb	  la	  teoria	  de	  l’inflació.	  

	  
	  
Barcelona,	  13	  de	  Febrer,	  2012	  	  
 
 
La teoria de la inflació postula que, en els primers instants del Big Bang, l'Univers va créixer 
de forma exponencial (1078 vegades en volum) en un interval de 10-33 segons entre el 
moment zero i una petita fracció de segon de vida d'aquest. En aquest període de temps, 
denominat de sobrefusió o de sobrerefredament, la temperatura va disminuir en un factor 
d’aproximadament 100.000 vegades el seu valor inicial. Un cop finalitzat el període 
inflacionari, la temperatura va tornar a pujar de manera que eventualment es van recombinar 
les partícules elementals per crear els primers àtoms, després les primeres estrelles i 
conseqüentment, les estructures de gran escala que componen l'univers actual. Aquest 
increment de temperatura es coneix com temperatura de re-escalfament. 
	  
 
En el procés de creació de l'Univers, un dels problemes que apareix quan s'intenta explicar 
el seu origen partint d'una teoria fonamental, com la teoria de supercordes, és l'anomenat 
problema dels camps de mòduls. La teoria de supercordes intenta unificar la teoria de la 
relativitat general i la mecànica quàntica, destacant que les partícules que componen un 
àtom, com els electrons i els quarks (components dels neutrons i protons) s'obtenen com els 
modes de vibració d'uns elements més fonamentals i molt més petits que tenen una 
dimensió (en lloc de ser puntuals). Les partícules més elementals serien com les notes 
musicals obtingudes per la vibració d'aquestes petitíssimes supercordes. 
 
No resulta senzill fer-se una idea dels 'camps de mòduls'. El Dr. Emili Elizalde apunta que 
"els camps de mòduls han de ser considerats, d'alguna manera, com 'graus interns de 
llibertat', com pulsacions de l'Univers quan aquest era extraordinàriament petit. S’interpreten 
com un remanent dels processos de compactificació de les supercordes quan es passa de 
les 11 dimensions de la teoria mare a les 4 (3D d'espai + 1D de temps) que nosaltres podem 
observar (per tenir una idea, el pas de dos dimensions a una seria com prendre un full de 
paper, 2D, i formar amb ell un canut estretíssim: ens queda només una dimensió visible, ja 
que l'altra ha quedat reduïda al diàmetre molt petit del canut) ". 
 
 
En un influent treball publicat l'any 2000, els investigadors Felder, Kovman i Linde van 
utilitzar un model de producció de partícules lleugeres durant i després d'aquest procés 
d'inflació i van aconseguir demostrar que implementant aquest model en la teoria de cordes 
es produïa gran quantitat de camps de mòduls, la qual cosa es contradeia amb les 
observacions astronòmiques (problema dels mòduls). En un intent de solucionar el 
problema, van obtenir una temperatura de re-escalfament de l'Univers anormalment petita, 
lluny del que s'esperava per les prediccions teòriques. Per un altra banda, en un treball més 
recent, s'ha obtingut una temperatura de re-escalfament anormalment elevada, en intentar 
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resoldre el mateix problema utilitzant un raonament diferent. Jaume de Haro, de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Emili Elizalde, de l'Institut de Ciències de l'Espai 
(CSIC-IEEC), a la UAB, han utilitzat un mètode diferent dels dos anteriors i, mitjançant 
processos matemàtics rigorosos han aconseguit, d'una manera relativament natural i 
senzilla, resoldre simultàniament els problemes amb la temperatura de re-escalfament que 
tenien ambdós grups i que, en donar resultats tan diferents, semblaven molt difícils de 
reconciliar. Aquest treball ha estat publicat recentment a la prestigiosa revista Physical 
Review Letters. 
 
 
La solució sembla assenyalar que, al final de la inflació, els camps de mòduls evolucionen 
com si fossin partícules no relativistes, com poden ser alguns dels WIMPs. Els WIMPs - 
partícules massives d'interacció feble - són partícules amb massa que no interaccionen (o ho 
fan només molt dèbilment) amb la matèria normal que nosaltres coneixem (protons, 
neutrons, electrons, etc.) i que podrien ser els constituents de la matèria fosca. 
 
Si es confirma aquesta hipòtesi exposada pels investigadors, així com el mètode que van 
utilitzar, la seva troballa podria tenir altres implicacions importants en el procés d'evolució de 
l'Univers. Això podria facilitar el camí per trobar algunes de les partícules que formen la 
matèria fosca, aquesta matèria que constitueix més del 20% del nostre Univers (molt més 
que la matèria i energia visibles, que constitueixen únicament un 4%) i de la qual encara no 
coneixem la seva composició. 
	  
Mès	  informació:	  
 
“Gravitational particle production in massive chaotic inflation and the moduli problem”, Jaume de Haro 
and Emilio Elizalde, PRL 108, 061303 (2012)  
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