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Guió
• Gauss, Riemann i la geometria riemanniana
• Fa cent anys: Einstein i les seves Equacions de Camp (GR)
• El Gran Debat del 26 d’abril de 1920
• El dia que va néixer la Cosmologia Moderna (23 Nov 1924)
• L’expansió de l’Univers i, mirant enrera, el Big Bang
• La materia fosca i l'efecte de lens gravitatòria
• L’origen de l’Univers: una singularitat clàssica en un món quàntic
• L’expansió de l’Univers s’accel.lera!
• Les ones gravitacionals
• Del futur de l’Univers: diverses possibilitats

El concepte d’espai-temps

• Presocràtics: substància, nombre, potència, infinit, moviment, ésser, àtom,
espai, temps, ...
μάθησις
• Escola Pitagòrica: “totes les coses són nombres”
• Plató: ta mathemata (4 pilars del coneixement)

“Maβ, Zahl und Gewicht”
M Folkerts, E Knobloch, K Reich

• Euclides: “Elements”
• Isaac Newton: “l’espai, per sí mateix, és una entitat absoluta munida d’una
estructura geomètrica euclidiana”
• Immanuel Kant: “que l’espai sigui euclidià és un fet de la pròpia natura”
• Bernhard Riemann: “molts espais són possibles; és la matèria física la que determina
l’estructura geomètrica de l’espai”
• Albert Einstein: “la matèria corba l’espai-temps” (tensor de curvatura de Riemann)
--Concretà idees de Riemann i de Ernst Mach
• Georges Lemaître, Willem de Sitter: “l’espai s’expandeix”
• Eugene Wigner: “la irraonable efectivitat de la matemàtica en totes les ciències nat.”

La Geometria de l’Univers:
Els axiomes d’Euclides

Axioma: Enunciat senzill i ‘evident’. S'admet com a cert, sense poder demostrar-ho.
Els cinc axiomes d’Euclides (de la geometria plana) són:
1. Dos punts diferents es poden unir per una recta.
2. Un segment rectilini pot ser allargat indefinidament en una recta.
3. Donats un segment rectilini i un punt qualsevol, existeix una circumferència de centre aquest punt
i radi el segment donat.
4. Tots els angles rectes són iguals.
5. Si dues rectes intersequen una tercera, de manera que la suma dels angles interiors a un costat és
menor que dos angles rectes, llavors les dues rectes es tallen inevitablement en el mateix costat si
s'allarguen suficientment.
•

El 5è axioma, dit de les paral·leles, es sol substituir per l’axioma equivalent:
5’. Donats una recta i un punt exterior, existeix una única recta que conté aquest punt
i és paral·lela a la recta donada.

•

Es fàcil veure que falten axiomes. P. ex., Euclides assumeix que una recta conté almenys dos punts,
cosa que no es pot deduir dels cinc postulats i s’ha d’afegir com un altre postulat nou.

•

A partir del segle XIX, es van proposar altres sistemes axiomàtics, més consistents, com els de
Hilbert, Birkhoff i Tarski.

• El 5è axioma és discutible. Es creia que podia ser deduït dels quatre anteriors i que podia ser eliminat.
Euclides n'era conscient: estructurà les proposicions dels seus Elements de manera que les primeres no
necessiten el 5è postulat per a ser demostrades, mentre que les darreres sí.
• Fins al s. XIX es van publicar unes 30 ’demostracions’ diferents del 5è postulat.
• Gràcies a l'ús de coordenades (Descartes, s. XVII), hom començà a estudiar la geometria utilitzant els
principis de l'àlgebra. Va ser un fet revolucionari. Foren els inicis de la geometria analítica.
• Els axiomes d'Euclides són per la geometria plana, però s’estenen a tres (i més, Riemann) dimensions.
• L‘axioma de les paral·leles va ser, per fi, entès el 1829 per Lobachevsky amb la seva geometria
hiperbòlica: aquí per un punt exterior a una recta hi passen infinites rectes paral·leles.
• Riemann va definir, a més, la geometria el·líptica: pels punts exteriors a una recta no hi passa cap recta
paral·lela. Completava així la geometria no-euclidiana, que prescindeix del 5è axioma.
• La geometria no-euclidiana va tenir importantíssimes implicacions en la Física del segle XX:
1. La limitació de la velocitat de la llum fa que la suma de velocitats necessiti la geometria hiperbòlica.
2. La RG d'Einstein descriu l'espai buit amb mètrica plana (euclidià), però en presencia de matèria
amb curvatura positiva (no-euclidià). L’espai-temps és minkowskià (geometria hiperbòlica).

REFLEXIÓ G i F:
Sense aquestes extensions de la
Geometria d’Euclides, cap dels models
cosmològics, res de la Física de l’Univers
del segle XX, no hauria estat possible !

Gauss, Riemann
i la geometria riemanniana

• K F Gauss fou el primer en considerar l’espai en abstracte
• Riemann “n-fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit”
• Bernhard Riemann va tenir interès per la Física
• Com a estudiant, a Göttingen, va treballar amb

Weber en qüestions d'electromagnetisme (1849)
• Com el mateix Riemann, Weber fou estudiant de
Gauss; elaborà una teoria e.m.
• Dels 15 treballs de Riemann (4 pub. pòstumes), 6 d'ells (2, 3,
8, 9, 10, 14) tracten qüestions de física [són poc coneguts]
• L’influència que l'obra matemàtica de Riemann ha tingut en la
física del segle XX és extraordinària

E. E., “Riemann & Physics”, UPC, 2008

Riemann: Matemàtica  Física

• AL, dimensió  Física quàntica i clàssica
• Integral de Riemann  Física gen.
• Variable complexa, GD  Física gen.
– Equacions de Cauchy-Riemann
– Superfície, esfera, varietat de Riemann
– Prolongació analítica, sèries


• Tensor de curvatura  RG,gravitació,cosmol.
• ζ de Riemann  TQC, grav. quànt., T. cordes
– Sistemes dinàmics
– Caos, clàssic i quàntic
– Regularització, TQC en espais corbs



Geometria de Rieman vs Geometria de Finsler
•

Al seu Habilitationsvortrag de 1854, Riemann introdueix una estructura mètrica en un espai
general mitjançant l’element d’arc

ds = F(x1,...,xn; dx1,...,dxn)

•

Aquí, quan y=0, F(x, y) és una funció positiva en el fibrat tangent TM i és homogènia de grau 1 en y.
Un cas especial important és el de la geometria Riemanniana:

F2 = gij(x) dxi dxj

El cas general, sense la restricció quadràtica, rep el nom de geometria de Finsler (tesi de 1918)
La geometria de Finsler no és una generalització de la de Riemann, sinó que es tracta de la geometria
Riemanniana sense la restricció quadràtica
• La formula de Gauss-Bonnet es pot estendre a la geometria de Finsler, encara que en aquesta
generalització hi apareixen diversos factors. Molts dels resultats de la geometria riemanniana es
poden estendre a la de Finsler, amb una mica d’ajust conceptual, sense cap idea essencialment nova.
Dona una millor comprensió geomètrica dels problemes.
• L’èmfasi de Riemann en la seva particular geometria pot ser era basat en la forma pitagòrica de la
mètrica. Però, de fet, també havia considerat aquest cas més general; que te el handicap de
necessitar més d’un espai, el que fa que no sigui gaire apropiat per al càlcul tensorial.

•
•

Shiing-Shen Chern, Director Emeritus MSRI, Berkeley, California

A. Einstein: Principis de la Relativitat General (GR)
• El principi d’equivalència
• Equivalència de les masses: mi = md
• L’espai-temps és una varietat, localment Minkowskiana
• gμν tensor mètric del camp del gravitó

• La velocitat de la llum és constant, c
• El principi de relativitat
• Invariància Lorentz
• En canviar de referència inercial, les equacions de la física no canvien de forma

• Hipòtesi de torsió zero (∇XY−∇YX=[X,Y])
• Els símbols de Christoffel són simetrics
• Es pot relaxar (Einstein-Cartan o string theory)

• Reducció a les lleis de Newton
• Per tal de definir les constants

Física de l’espai-temps corbat
1. Espai-temps: conjunt de tots els successos, varietat 4D amb una
mètrica (M,g)
2. La mètrica es pot mesurar amb regles i rellotges
3. La mètrica es pot posar en la forma de Lorentz de manera local,
per a un succés particular en un temps donat i amb una tria
apropiada de coordinades
4. Les partícules en caiguda lliure, no afectades per cap altra força,
es mouen seguint geodèsiques tipus temps a l’espai-temps
5. Tota llei física que pot ser expressada en notació tensorial en un
SR te exactament la mateixa forma en tot altre sistema localment
inercial de l’espai-temps

Curvatura i Matèria: Equacions de Camp d’Einstein

convencions
Wald 1984

mètrica: -+++

tensor de curvatura
tensor Ricci

escalar de curvatura

Exemples

ds² = (1 + 2GM/rc²) c²dt² - (1 + 2GM/rc²) -1 dr² - r²(dθ² + sin²θ dφ²)
"Es ist immer angenehm, über strenge Lösungen einfacher
Form zu verfügen." – Karl Schwarzschild, 1916

Aleksandr Friedmann, 1924

mètrica de Schwarzschild

mètrica de Friedmann–Lemaître–Robertson-Walker (FLRW)

Cosmologies 1917:

Einstein

Balanç Gravitacional
Com assegurar l’equilibri de l’Univers?

λ: longitud d’apantallament

“…the newly introduced universal constant Λ defines both the mean density ρ of distribution
which can remain in equilibrium and also the radius … of the spherical space”

de Sitter
“On Einstein’s Theory of Gravitation and Astronomical Consequences”
W. de Sitter (1917) [Cosmological Constants, eds. Bernstein & Feinberg]

Principi d’Acció

Hilbert-Einstein

Mètode variacional

La constant cosmològica d’Einstein sembla inevitable !
─Si hi pot ser, hi ha de ser

Gravetat
Unimodular

Ya.B. Zel’dovich: “The genie has been let out of the bottle”
Fluctuacions del buit quàntic !

E.E. Investigación y Ciencia, Mar 2009

Zitat d‘una carta d‘Albert Einstein a Arnold Sommerfeld, de
l‘any 1912 (això és, uns 60 anys després del famós treball
d‘Habilitació de Riemann), on li comenta els esforços que està
fent per aprendre Geometria Riemanniana:
"Aber eines ist sicher, dass ich mich im Leben noch nicht
annähend so geplagt habe und dass ich große Hochachtung vor
der Mathematik eingeflößt bekommen habe, die ich bis jetzt
in ihren subtileren Teilen in meiner Einfalt für puren Luxus
gehalten habe!“
“Però una cosa és segura, que mai en la meva vida no m‘havia
afanyat ni de bon tros com ara, i que mai no havia tingut tan
alta consideració per la Matemàtica, a la qual considerava fins
fa poc, en la meva ingenuïtat, pel que fa a les seves parts més
subtils, com un simple luxe!“

Referències
• https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1310/1310.6541.pdf
• http://www.science20.com/standup_physicist/blog/einstein_
field_equation_derivation_about_dozen_steps-90263
• https://www.pa.msu.edu/courses/2012spring/AST860/0329.pdf
• http://www.physics.ucc.ie/apeer/PY4112/Einstein.pdf
• https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_field_equations

L’Univers físic

Mollweide proj: conserva
l’area, pseudocilíndrica

Breu història del concepte d’Univers
Grec:
τὸ πᾶν - el tot
τὸ ὅλον - totes les coses
ὁ κόσμος - el cosmos

Llatí:
totum, mundus, natura

Germànic:
das All, Weltall

Presocràtics: ἀρχή - font, origen, arrel
Tales: aigua
Anaximandre: ἄπειρον - l’infinit, ilimitat, indefinit
Anaxàgoras: proposa el principi del νοῦς o νόος - nous, llatí intellectus o intelligentia (ment)
Heràclit: proposa el foc (i parla de logos)
Empèdocles: els 4 elements terra, aigua, aire i foc … i l’éter, el 5è element
Pitàgores, Plató: nombres, els elements d’Empèdocles prenen forma de sòlids regulars (platònics)
Demòcrit, Leucip: àtoms movent-se en el buit -- Aristòtil s’hi oposa: els elements omplirien el buit
Kanada, escola Vaisheshika, Kanada Sutras: atomisme indú; Dignāga: àtoms puntuals, instantànis
Babilònica: Enûma Eliš (cuneif acadi: 𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊𒂊, pron "Enuma Elish"): creació a partir de caos aquàtic
Vèdica: Hiraṇyagarbha, sanskrit: िहर�गभ� ः ; ‘ventre daurat' u ‘ou daurat', poèticament ‘germen universal‘
Anaximandre, Aristòtil: models d’Univers
Aristarc de Samos: primera teoria heliocèntrica, Arquímedes: “El comptador de sorra”, la recull

Univers d’Anaximandre 610–546 BC

Univers de Ptolomeu, s.II
Univers de Copèrnic, Thomas Digges 1576

Diversos models
d’Univers

Samuel Ting, Premi Nobel 76

Edward Witten, Fields Medal 90

Fa cent anys …
1. Univers estacionari o estàtic
2. Univers etern
3. Univers petit: Via Làctia

El Gran Debat
26 d’abril de 1920

El dia en que nasqué
la Cosmologia Moderna

Table 1: Distances in Mpc of spiral nebulae
published by E Hubble in 1929

Table 1: Radial velocities in km/s of 25 spiral nebulae
published by VM Slipher in 1917

La llei de Hubble
A gran escala, el moviment
dominant a l’Univers ve dictat
per la llei:

V = Ho D
Ho = (67.8 +/- 0.9) km/s/Mpc [500 Hubble, 1929]

Interpretació:
1. Moviment propi de les galàxies
2. Moviment del sistema de referència, de l’espai temps
De fet els dos són certs! -Però el segon domina a grans distàncies

Com és l’Univers ?

S3

M Grossmann M Maric

… la bola de foc gegant que va esclatar, en una explosió
gegantina, a l'inici de la història del nostre espai-temps

D’on va sortir el nom de Big Bang ?
http://www.bbc.co.uk/science/space/universe/scientists/fred_hoyle

• Sir Fred Hoyle (1915–2001) astrònom anglès conegut sobre tot per la
seva teoria de la nucleosíntesi estelar (1946,54 treballs pioners)
• William Fowler PN’83: “The concept of nucleosynthesis in stars was
first established by Hoyle in 1946”
• La idea que l’univers haguès tingut un origen la considerava pseudociencia, arguments rebuscats per un creador: “…for it's an irrational
process, and can't be described in scientific terms”; “…belief in the
first page of Genesis”
• Treballà amb Hermann Bondi i Thomas Gold en el radar britànic i el
1948 van fer la teoria de l’estat estacionari, “camp-C, de creació”
• Hoyle-Gold-Bondi, BBC programa del 28 Març 1949:
“… for this to happen you would need such a Big Bang!”

Així doncs, per a Hoyle:

Big Bang = Bufada Impossible !!
Però ara:

Big Bang ≈ Inflació Còsmica !
• Mateixa física de la teoría de l’estat estacionari, “C-field”
• Richard C. Tolman, 1934: “Relativity, Thermodynamics & Cosmology”
Explicà clarament a partir de la RG com en un univers tancat l’energia
total pot ser zero: com tota la massa/energia positiva es compensa amb
l’energia negativa del camp gravitatòri,
resultant un univers d’energia zero

Equacions de Friedmann per a un univers homogeni
i isotròpic :
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𝑎𝑎̇ + 𝑘𝑘𝑐𝑐
8π𝐺𝐺ρ + Λ𝑐𝑐
=
𝑎𝑎2
3

2

que ve de la component 00 de les Eqs. d’Einstein, i
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que prové de la primera i de la traça de les Eqs. d’E

Matèria Fosca

F. Zwicky, Die Rotverschiebung von
extragalaktischen Nebeln, Helvetica Physica Acta, 6:
110–127 (1933)
F. Zwicky, On the Masses of Nebulae and of Clusters
of Nebulae, Astrophysical Journal, 86: 217 (1937)
F. Zwicky, Nebulae as Gravitational Lenses, Physical
Review 51, 290 (1937)

Fritz Zwicky 1898-1974

Dunkle
Materie

Corbes de rotació de les Galaxies

Vera Rubin 1928-2016
William K Ford 1931-

Experiment XENON: iluminant la foscor

Experiment ADMX (Univers. Washington)

Energia Fosca

L’expansió de l’Univers no es frena per la
gravetat, sino que, contrariament, s’accelera

Adam Riess
Saul Perlmutter
Brian Schmidt
Nobel Prize in Physics 2011
A Riess, B Schmidt, et al. "Observational evidence from
supernovae for an accelerating universe and a cosmological
constant". Astronomical Journal 116, 1009–38 (1998).
S Perlmutter, ..., P Ruiz‐Lapuente, et al. "Measurements of
Omega and Lambda from 42 high redshift supernovae".
Astrophysical Journal 517, 565–86 (1999).

What is the Universe made of?
WMAP 2015 (NASA)

Simulació de l’estructura de la matèria fosca

Però ... ¿¿ … ??

? ? ?

Quina és la força que accelera
l’expansió de l’Univers ???

? ? ?

? ? ?

Si el Petit Príncep tira
una pedra amb totes les
seves forces aquesta ja
no retornarà mai
Si el Petit Príncep fa
un salt amb totes les
seves forces sortirà
volant del seu petit
planeta per sempre

Quina és la força que
va accelerant, sense
parar, el Petit Príncep
en el seu vol per
l’espai més enllà dels
estels ???

Miracles de la Física
[Alan Guth, MIT]

Miracle de la Física No. 1
[Alan Guth, MIT]

“La gravetat pot ser repulsiva”

ona
2
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Equació de Friedmann
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Miracle de la Física No. 2
[Alan Guth, MIT]

“Les energies no són sempre
positives: el camp gravitatori
te energia negativa”

Però, hi ha proves de la inflació ?

Gravitational Waves,
as Einstein predicted
Febr 11, 2016; detected on Sept 14, 2015
These plots show the signals of gravitational
waves detected by the twin LIGO
observatories at Livingston, Louisiana, and
Hanford, Washington.
The signals came from two merging black
holes, of about 36 and 29 times the mass of
our Sun, lying 1.3 billion light-years away.
The top two plots show data received at
Livingston and Hanford, along with the
predicted shapes for the waveform.
As the plots reveal, the LIGO data very closely
match Einstein's predictions.

Astronomical confirmation:
“Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters” A&A 594, A13(2016); arXiv:1502.01589
Spatial curvature:

|ΩK| < 0.005

But combining the Planck data with BAO:
ΩK = 0.000 ± 0.005 (95%, Planck TT+lowP+lensing+BAO)

This is unchanged when adding JLA supernovae data and the H0 prior: H0 = (70.6 ± 3.3) km s−1Mpc−1
Combined constraints show impressive consistency with a flat universe:
• Total Energy of the Universe is zero with a precision of more than 0.5%
• In fact, our Universe appears to be spatially flat to a 1σ accuracy of 0.25 %
• Impressive confirmation of the theoretical arguments above
“The six-parameter base ΛCDM model continues to provide a very good match to the more extensive
2015 Planck data, including polarization. This is the most important conclusion of Planck 2015 results”
By combining the Planck TT+lowP+lensing data with other astrophysical data, including the JLA
supernovae, the Equation of State for dark energy is constrained to: w = −1.006 ± 0.045
It is compatible with a cosmological constant
ΛCDM cosmology

Però hi ha un altre significat per BB:

La singularitat del Big Bang !!

Teor’s de singularidad: Roger Penrose y Stephen Hawking
R Penrose,”Gravitational collapse and space-time singularities”, Phys Rev Lett 14 (1965) 57
S Hawking, GFR Ellis, “The Large Scale Structure of Space-Time” (Cambridge U P, 1973)
RM Wald, “General Relativity” (U Chicago P, 1984); R Geroch, Ann Phys 48 (1968) 526
http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html

Teorema 1 (Big Bang). Sea (M,g) un espacio tiempo globalmente hiperbólico que
cumple Rab χaχb ≥ 0 para todos los vectores temporales χa (ecuaciones de Einstein
con la condición fuerte de la energía). Si existe una hipersuperficie C² de Cauchy
espacial, Σ, para la cual la traza de la curvatura intrínseca satisface K<C<0, C const,
entonces ninguna curva temporal que parta de Σ y se dirija hacia el pasado puede
tener una longitud mayor que 3/|C|. Las geodésicas temporales hacia el pasado son
incompletas. [Es decir, bajo las condiciones observadas en nuestro universo (ley de Hubble)
y admitiendo la validez de la teoría de la Relatividad general, el universo tuvo un principio]

Teorema 2 (agujeros negros). Sea (M,g) un espacio-tiempo globalmente hiperbólico en el que Rab kakb
≥ 0 para todos los vectores de tipo luz ka (ecuaciones de Einstein con la condición fuerte o la condición
débil de la energía). Supongamos que existe una hipersuperficie C² de Cauchy espacial, Σ, y una superficie
atrapada y sea θ0 el valor máximo de la expansión sobre ella. Si θ0 < 0, existe al menos una geodésica de
tipo luz, inextensible hacia el futuro y ortogonal a la superficie atrapada. Además, el valor del parámetro
afín hasta el punto a partir del cual no es extensible es inferior a 2/|θ0|.
[La existencia de una geodésica de tipo luz inextensible implica que existirá un fotón que saliendo de dicha superficie
tras un tiempo de viaje proporcional a 2/c|θ0| se topará con una singularidad temporal futura. Desconocemos la
naturaleza física de la singularidad, no tenemos una teoría cuántica de la gravedad]

El teorema de Borde-Guth-Vilenkin
•Els models inflacionaris semblen invalidar les condicions
dels teorems de singularitat [1981-83: Guth, Linde,
Albrecht, Steinhardt, Vilenkin]
•El 1994 Borde i Vilenkin van demostrar un altre teorema:
els universos inflacionaris son també incomplets
geodèsicament cap el passat  singularitat inicial
•Però les correccions quàntiques als models inflacionaris
violen la WEC en donar un increment del param Hubble:
dH/dt > 0 (essencial per que inflació caòtica sigui eterna)

•Fou la motivació de Borde, Guth & Vilenkin: Inflationary
Spacetimes Are Incomplete in Past Directions,” PRL 90
(2003) 151301
•Com indica el títol, van recuperar el resultat de BV’94

•S’ha de partir d’un espai “quasi dS” amb una condició
d’“expansió en promig”:
Hav > 0

•El teorema es pot extendre a extra-dimensions

•I a models cíclics [2002: Steinhardt-Turok; usual Hav > 0]

• És a dir, en tots els cassos s’obté incompletitut geodèsica
vers el passat !  un origen de l’espai-temps

Finale

Origen de l’Univers
… del (quasi) no-res !

Què és el ‘no-res’ ??
•En Física Clàssica fonamental, GR:
la sol. de Sitter és la sol. d’energia zero de les EEqs.
• En Física Quàntica:
L’estat buit d’un sistema quàntic
• De l’espai-temps quàntic Krauss-Wilczek ‘15, no!
• D’un camp escalar (Higgs, inflató, …) ?

Epoch

Time

T / Energy

Stages since the very beginning

> 1032 K
> 1019 GeV
> 1016 GeV

Time during which physics is assumed to have been dominated
by quantum effects of gravity. --String theories at about 1030 K
GUT
< 10−36 s
The three forces of the Standard Model are unified
Space expands by a factor of 1026 over a time of 10−33 to 10−32 s.
Inflationary
1028 – 1022 K Universe cools from 1027 down to 1022 K. Strong Force becomes
< 10−32 s
Electroweak
distinct from the Electroweak Force
Forces of the Standard Model have separated, but quarks cannot
coalesce into hadrons: they form a quark-gluon plasma.
1012 K
Quark
> 10−12 s
Highest energies observable in the Large Hadron Collider
Quarks are bound into hadrons. Slight matter-antimatter-asymmetry
Hadron
10−6 s – 1 s
1010 – 109 K
(baryon asym) results in elimination of anti-hadrons
Lepton
1 s – 10 s
109 K
Leptons and anti-leptons in thermal equilibrium; neutrino decoupling
10 s – 1013 s;
Universe consists of a plasma of nuclei, electrons and photons;
Photon
109 – 103 K
temperatures remain too high for the binding of electrons to nuclei
< 380 ky
10 – .1 MeV
Nucleosynthesis 10 s – 103 s
Protons and neutrons are bound into primordial atomic nuclei
1011 – 109 K
Energy density of matter dominates radiation density and dark
Matter domination 47 ky – 10 Gy 104 K – 4 K
energy, resulting in a decelerated metric expansion of space
Planck

Recombination

<

10−43

s

380 ky

4000 K

Neutral atoms form. Photons are no longer in thermal equilibrium with
matter, the universe first becomes transparent. CMB originates

Quins elements són expulsats d'una supernova?
Aquestes reaccions de fusió creen els elements: silici, sofre, clor, argó, sodi, potassi, calci, escandi, titani i els
elements del grup del ferro: vanadi, crom, manganès, ferro, cobalt, i níquel, anomenats "elements primaris",
que poden ser condensats a partir d'hidrogen i heli en estrelles molt massives.

Com es formen els elements més pesats?
La formació d'elements més pesats que el ferro i el níquel requereix l'aportació de més energia. Les explosions
de supernoves es produeixen quan els nuclis de les estrelles massives han esgotat els seus subministraments
de combustible i ho han cremat tot en ferro i níquel. Es creu que els nuclis amb una massa més pesada que el
níquel poden ser formats durant aquestes explosions.

Quin és el romanent d'una supernova?
Un romanent de supernova (SNR) és l'estructura resultant de l'explosió d'una estrella en una supernova. El
romanent de supernova està delimitat per una ona de xoc en expansió, i consisteix en material en expansió,
ejectat de l'explosió, i el material interestel·lar que escombra per xocs al llarg del camí. Les supernoves juguen
un paper clau en l’escampament d'elements per tot l'univers. Quan l'estrella explota, dispara els elements i la
runa per l'espai. Molts dels elements que trobem aquí a la terra s’han generat en el nucli de les estrelles.
Aquests elements viatgen i entren a formar part de noves estrelles, planetes i tot el medi interestel·lar.

Un final apocalíptic ?
• Expansió accelerada per sempre:
l’Univers es dilueix, illes en torn a forats negres,
objectes isolats, pols intergalàctica

• Big Crunch
• Big Rip:
models phantom, singularitat futura a temps finit

• Little Big Rip
• Univers cíclic (polsant)
• I a tot això: univers o multivers ?

Multiversos: algunes referències
• Confronting the Multiverse: What 'Infinite Universes' Would Mean By Robert Lawrence
Kuhn http://www.space.com/18811-multiple-universes-5-theories.html
• The Multiverse Idea Is Rotting Culture. SAM KRISS
http://www.theatlantic.com/science/archive/2016/08/the-multiverse-as-imaginationkiller/497417/
• Science's Alternative to an Intelligent Creator: the Multiverse Theory. Tim Folger
http://discovermagazine.com/2008/dec/10-sciences-alternative-to-an-intelligent-creator
• The Case for Parallel Universes Alexander
Vilenkin, Max Tegmark
https://www.scientificamerican.com/article/
multiverse-the-case-for-parallel-universe/
• Multiverse Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse#Cy
clic_theories

25 Nov 2015: 100 anys de Relat General
• TIME: Einstein fou declarat “Persona del Segle XX”
• W Isaacson, 1999: “El Segle XX serà recordat, sobre
tot, pels avenços en Ciència i en Tecnologia.”
• GH Hardy, 1940: “La matemàtica grega és permanent,
més inclús que la literatura grega. Els idiomes moren,
les idees matemàtiques viuen per sempre.”
• Editorial de TIME, 1999: “D’aquí a cent anys, d’aquí a cent
vegades cent anys, per molts mil·lennis que passin, el nom
que resultarà més perdurable de tota la nostra era ─tan
admirable, per cert, per tantes i tantes coses─ serà el
d’Albert Einstein.”
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Age of the universe

• In the context of the ΛCDM model
• Three density parameters Ωm, Ωr, ΩΛ + the Hubble parameter H0
Cosmological parameters from 2015 Planck results
Parameter

Symb
ol

TT+lowP
68% limits

TT+lowP
+lensing
68% limits

TT+lowP
TT,TE,EE+lowP TT,TE,EE+lowP TT,TE,EE+lowP
+lensing
+lensing+ext
+lensing+ext
68% limits
68% limits
68% limits
68% limits

Age of the universe (Ga)

13.813±0.038 13.799±0.038 13.796±0.029 13.813±0.026

13.807±0.026

13.799±0.021

Hubble constant (km⁄Mpc•s)

67.31±0.96

67.51±0.64

67.74±0.46

67.81±0.92

67.90±0.55

67.27±0.66

68% limits: Parameter 68% confidence limits for the base ΛCDM model
TT, TE, EE: Planck Cosmic microwave background (CMB) power spectra
lowP: Planck polarization data in the low-ℓ likelihood
lensing: CMB lensing reconstruction
ext: External data (BAO+JLA+H0). BAO: Baryon acoustic oscillations, JLA: Joint Light-curve Analysis, H0: Hubble constant

Null energy condition
The null energy condition stipulates that for every future-pointing null vector field k,

Each of these has an averaged version, in which the properties noted above are to hold
only on average along the flowlines of the appropriate vector fields. Otherwise, the
Casimir effect leads to exceptions. For example, the averaged null energy condition
states that for every flowline (integral curve) C of the null vector field k, we must have

Weak energy condition
The weak energy condition stipulates that for every timelike vector field X, the matter
density observed by the corresponding observers is always non-negative:

Dominant energy condition
The dominant energy condition stipulates that, in addition to the weak energy condition
holding true, for every future-pointing causal vector field (either timelike or null) Y, the
vector field –Tab Yb must be a future-pointing causal vector. That is, mass-energy can
never be observed to be flowing faster than light.
Strong energy condition
The strong energy condition stipulates that for every future-pointing timelike vector
field X, the trace of the tidal tensor measured by the corresponding observers is always
non-negative:
There are many matter configurations which violate the strong energy condition, at least
from a mathematical perspective. It is not clear whether these violations are physically
possible in a classical regime. For instance, a scalar field with a positive potential can
violate this condition. Moreover, it is violated in any cosmological inflationary
process. However, it is clear that such a violation would violate the classical regime of
general relativity, and one would be required to use an alternative theory of gravity.

ρ is the energy density and p is the pressure
The energy conditions can then be reformulated in terms of these eigenvalues:
The weak energy condition stipulates that

ρ ≥ 0, ρ + p ≥ 0

The null energy condition stipulates that

ρ+p≥0

The strong energy condition stipulates that

ρ + p ≥ 0, ρ + 3p ≥ 0

The dominant energy condition stipulates that ρ ≥ |p|
Despite the names the strong energy condition does not imply the weak energy
condition even in the context of perfect fluids.

