
L’origen de l’Univers



El Big Bang Fa 13.800 milions anys



El Big Bang Fa 13.800 milions anys

• El Big Bang no va ser una explosió
• El Big Bang va ser una expansió del propi espai
• No se sap perquè va passar
• No se sap què hi havia abans, si és que hi havia alguna cosa
• La temperatura era altíssima



El Big Bang Fa 13.800 milions anys



t= 10-43 s
T=1032 K

L’Univers inicial



Durant 10-32 s l’Univers va créixer 1030 vegades

La inflació t= 10-34 -10-32 s
T=1032 -1027 K



La inflació



La inflació

Energia

t= 10-34 -10-32 s
T=1032 -1027 K



L’equivalència massa-energia

E=mc2

Energia →massa
Massa   → energia

1905: Teoria Relativitat Especial
Albert Einstein i Mileva Maric



L’equivalència massa-energia



Astres
De què està feta la matèria?
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Oceà
Gotes aigua

De què està feta la matèria?



Oceà
Gotes d’aigua

Molècules d’aigua

De què està feta la matèria?



Oceà
Gotes d’aigua

Molècules d’aigua
Àtoms Hidrogen i oxigen

De què està feta la matèria?



Àtoms
De què està feta la matèria?



Àtoms
De què està feta la matèria?



Protons
Neutrons
Electrons

Protons

Neutrons

Electrons

De què està feta la matèria?



Quarks up
Quarks down

Electrons
Neutrins

Protons: uud

Neutrons: udd

Electrons

Neutrins

De què està feta la matèria?



Quarks up
Quarks down

Electrons
Neutrins

De què està feta la matèria?



2 famílies
De què està feta la matèria?



3 famílies
De què està feta la matèria?



De què està feta la matèria?
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De què està feta la matèria?

https://htwins.net/scale2/

https://htwins.net/scale2/


L’antimatèria

matèria antimatèria



L’equivalència massa-energia

E=mc2

Energia →massa
Massa   → energia



Expansió de l’Univers i l’energia de la llum

Energia



Expansió de l’Univers i l’energia de la llum

Energia



La inflació

Energia

t= 10-34 -10-32 s
T=1032 -1027 K



Fotons
Quarks
Antiquarks
Electrons
Positrons
Neutrins
Antineutrins

Època dels quarks

Energia →matèria + antimatèria
Matèria + antimatèria   → energia

t= 10-12 -10-5 s
T=1015 -1012 K



Època dels quarks

Al final de l’època dels quarks, tots els quarks s’han unit amb els 
antiquarks i ha quedat un petit excés de quarks més llum

Per cada 109 antiquarks hi ha 109 +1 quark



Època hadrònica

Els quarks es van anar unint i van formar protons i neutrons

up + up + down → protó

up + down + down → neutró

t= 10-5 -1 s
T=1012 -1010 K



Fotons
Protons
Neutrons
Electrons
Positrons
Neutrins
Antineutrins

Època hadrònica

Energia →massa
Massa   → energia

t= 10-5 -1 s
T=1012 -1010 K



Fotons
Protons
Neutrons
Electrons
Neutrins

Desacoblament dels neutrins t= 1 s
T=1010 K



Època leptònica

Energia →massa
Massa   → energia

t= 1 -10 s
T=1010 -109 K

Fotons
Protons
Neutrons
Electrons
Positrons
Neutrins



Època leptònica

Al final de l’època leptònica tots els electrons s’han unit amb els positrons 
i ha quedat un petit excés d’electrons més llum. Igualment ha passat amb 
els neutrins.

Per cada 109 positrons hi ha 109 +1 electrons



Desintegració dels neutrons

Els neutrons es desintegren en un temps de vida de 14,7 s 

n → p + e + ν

Al final va quedar una proporció de 1 neutró-7 protons



Nucleosíntesi

Fotons
Nucli hidrogen
Nucli heli
Electrons
Neutrins

t= 10 -103 s
T=109 -107 K

A partir de protons i neutrons es formen nuclis d’heli



Nucleosíntesi

Els protons i neutrons es fusionen i formen nuclis d’heli

p + n → 2H + γ
2H + n → 3H + γ
3H + p → 4H + γ

t= 10 -103 s
T=109 -107 K



Nucleosíntesi

Els protons i neutrons es fusionen i formen nuclis d’heli

p + n → 2H + γ
2H + p → 3He + γ

3He + n → 4He + γ

t= 10 -103 s
T=109 -107 K



Nucleosíntesi

Al final es forma 1 nucli d’heli per a cada 12 nuclis d’hidrogen

Proporció en nombre de nuclis: 12/1
Proporció en massa de nuclis: 3/1 

t= 10 -103 s
T=109 -107 K



Època dels fotons

Fotons
Nucli hidrogen
Nucli heli
Electrons
Neutrins

t= 10 s- 380.000 anys
T=107 – 3.000 K

La  proporció de partícules i llum és de 1 a 1000 milions



Fotons
Nucli hidrogen

Nucli heli
Neutrins

Recombinació t= 380.000 anys
T= 3000 K

Els nuclis i els electrons s’uneixen i formen àtoms neutres



Recombinació t= 380.000 anys
T= 3000 K

Plasma → gas neutre



Plasma



Recombinació t= 380.000 anys



Arno Penzias
Robert Wilson
1965

La Radiació de fons còsmica



COBE, 1993

La Radiació de fons còsmica



WMAP, 2003

La Radiació de fons còsmica



Planck, 2013

La Radiació de fons còsmica



La Radiació de fons còsmica



4.5 L’Evolució de l’Univers

381 m

1,05 cm

La Radiació de fons còsmica



5 deu milèssimes de 
grau més fred

5 deu milèssimes de 
grau més calent

T= 2,7255 K

6.2 La Radiació de Fons de Microones
La Radiació de fons còsmica
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Espectroscòpia

6.2 La Radiació de Fons de Microones
La Radiació de fons còsmica

Informació de la Radiació de fons còsmica:

• La geometria de l’Univers és plana
• L’Univers està format per 3 ingredients bàsics:

• Energia fosca
• Matèria fosca
• Matèria coneguda:

• Llum
• Gas: hidrogen i heli



Recombinació t= 380.000 anys



Recombinació t= 380.000 anys

10% 12% 15% 63%

Neutrins  Matèria 

bariònica
Fotons Matèria fosca



Grans enigmes

• Per què l’Univers es va començar a expandir?
• Hi havia alguna cosa abans de l’expansió inicial?
• Per què hi va haver un petit excés més de matèria que d’antimatèria?
• Què és la matèria fosca?
• Què és l’energia fosca?
• Quina és la física dels neutrins?




