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Hoe snel dijt het universum uit?

Lezing door dr. Nikki Arendse, Stockholms Universitet
(Zweden)

We leven in een universum dat steeds groter wordt, maar met welke snelheid dijt het
precies uit? Deze simpele vraag heeft geleid tot een van de grootste mysteries in de
moderne kosmologie: de Hubble spanning. Bepalingen van de huidige uitdijingssnelheid
van ons heelal - de Hubbleconstante - geven een verschillende uitkomst wanneer ze
verricht worden in het vroege of het late universum. Deze discrepantie duidt mogelijk
op een probleem in ons standaardmodel van de kosmologie.

Om de Hubble spanning beter te kwantificeren hebben we nieuwe, onafhankelijke methodes
nodig om de kosmische uitdijingssnelheid te meten. In het tweede gedeelte van deze
voordracht zal een veelbelovende tactiek hiervoor besproken worden: supernova-explosies
die meervoudig zijn afgebeeld door zwaartekrachtslenzen.

Nikki Arendse heeft sterrenkunde gestudeerd in Groningen, waarna ze haar promotieonderzoek
over de Hubble spanning heeft uitgevoerd in Kopenhagen. Momenteel werkt ze als
postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit van Stockholm, waar ze op zoek is naar
zeldzame gelensde supernova-explosies..

De lezing vindt plaats in collegezaal HG00.308 van het Huygensgebouw, Faculteit
Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ook belangstellende niet-leden zijn – gratis – van harte welkom!

Woensdag 5 april 2023, 19:30 - 21:30
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Bereikbaarheid Huygensgebouw Radboud Universiteit Nijmegen
Het Huygensgebouw ligt op de campus van de Radboud Universiteit aan de Heyendaalseweg 135, 6525AJ in Nijmegen.

Komt u met de fiets, dan kunt u die een plek geven in de fietsenstalling in de kelder onder de hoofdingang.

Indien u de bus verkiest (lijnen 1, 3, 4, 10, 11, 25, 210, 300, 325) dan kunt u uitstappen op de halte Universiteit/Oostzijde.
Steek de Heyendaalseweg over en houd wat links aan. Het grote gebouw aan de overzijde is het Huygensgebouw.

Met een stoptrein kunt u naar Nijmegen-Heyendaal reizen. Steek daarna de Heyendaalseweg over, volg deze (rechts af) in zuidelijke
richting. Na de kruising met verkeerslichten vindt u het Huygensgebouw aan uw linkerhand. De looptijd bedraagt ongeveer 5 minuten.

U kunt de auto kosteloos plaatsen in de parkeergarage P11 onder het gebouw, te bereiken aan de noordzijde van het gebouw
via de Driehuizerweg. Bij het inrijden van de parkeergarage dient u een kaartje te trekken uit de automaat bij de slagboom door op
de groene knop te drukken. Bewaart u dit kaartje alstublieft, het is namelijk uw gratis uitrijkaart. Bij het uitrijden voert u deze kaart
weer in de automaat om de slagboom omhoog te laten gaan.


