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De canon van sterrenstelselclusters
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De laatste tijd is de canon in. Er is een canon van
Nederland waarin de belangrijkste gebeurtenissen uit de
Nederlandse geschiedenis aan bod komen. Een Bèta-canon
is in de maak, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in
de Bèta-richting aan bod zullen komen.
In deze Bèta-canon hoort natuurlijk ook een stuk ster-
renkunde. We leven immers op een planeet, draaiend om
een ster, die weer deel uitmaakt van een stelsel, dat weer
deel uitmaakt van een cluster.
Om alvast een beginnetje te maken van wat er aan ster-
renkunde in de canon moet, eerst alvast een canon over
clusters van sterrenstelsels. Hoe ontstaat zo’n cluster, in
welke stappen gaat dit, wat is er allemaal van invloed op
het ontstaan? Een rondleiding door het ontstaan van clus-
ters in ons universum.

1. Het begin van het begin

Voor het ontstaan van een cluster is een gebied met grote
dichtheid nodig, dat is het eerste aandachtspunt in onze
canon. De dichtheid moet dusdanig groot zijn, dat de
materie onder invloed van haar eigen gewicht door de
zwaartekracht in elkaar zal storten. De zogenoemde kri-
tische dichtheid. De vraag is alleen, hoe kom je aan die
kritische dichtheid?
Er is een tijd geweest dat ons universum nog homogeen
verdeeld was en heel snel uitzette, het zogenaamde vroege
universum. In deze tijd ontstonden op kleine schaal kleine
fluctuaties in ons universum (figuur 1). Door deze fluctu-
aties kon materie heen en weer stromen, er waren zoge-
naamde ’flows of matter’. Door dit heen en weer stromen
konden er gebieden ontstaan waar zich relatief veel ma-
terie en gebieden waar zich relatief weinig materie bevond.
De gebieden waar zich veel materie bevond zijn voor ons
interessant, hier kan namelijk een dichtheid ontstaan die
kritisch is. Op deze gebieden gaan we ons vanaf nu dan ook
concentreren. Op naar de volgende halte in onze canon.

2. Een ineenstorting van materie

In de gebieden met veel materie kan zich op een gegeven
moment de eerder genoemde kritische dichtheid voordoen.

Figuur 1. Fluctuaties op kleine schaal in ons universum. Door
deze fluctuaties kan kritische dichtheid zich voordoen [1].

Alle materie zal dan onder invloed van zwaartekracht in-
eenstorten. In al het gas dat zich hierdoor concentreert,
kunnen sterren ontstaan en deze sterren zullen samen
meerdere sterrenstelsels vormen. Een cluster van sterren-
stelsels is geboren.
Na de geboorte van een cluster kunnen we verder gaan
in onze canon. Het ineenstorten van al deze materie zal
namelijk niet eeuwig door gaan. Dit zou immers betekenen
dat er sterrenstelsels kunnen vormen die oneindig groot
zijn en clusters die nog groter zijn. Wanneer er een even-
wicht is bereikt tussen de kinetische en de potentiële en-
ergie zal een cluster niet meer uitzetten en niet meer in-
storten. In dit evenwicht is de potentiële energie tweemaal
de negatieve kinetische energie.
Door door te rekenen met dit evenwicht, kunnen con-
dities gevonden worden die gelden wanneer een cluster
haar evenwichtstoestand heeft bereikt. Dat wil zeggen,
niet meer uitzet of krimpt. De eerste conditie is, dat de
straal van een cluster twee keer zo klein is als de straal van
het cluster vlak na het begin van het instorten. De tweede
conditie is, dat de dichtheid in een cluster acht keer zo
groot is in de evenwichtstoestand, als vlak na het begin
van het instorten [3].
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Figuur 2. Het samensmelten van clusters in een universum [2].

Het bereiken van een evenwicht betekent echter niet dat er
binnen in het cluster niets meer verandert. Binnen in het
cluster kunnen uit de materie nog wel sterren vormen, de
dichtheid van deze materie zal alleen niet meer toenemen.

3. Clusters verenigd

Op het moment dat een cluster haar evenwichtstoestand
heeft bereikt lijkt deze af te zijn. Dat zou onze canon
wel een beetje kort maken, er is dus nog meer. Een
cluster kan op een andere manier door blijver groeien.
Dit gebeurt door het samensmelten met andere clusters.
Omdat clusters slechts ontstaan in gebieden waar een kri-
tische dichtheid is, ontstaan de kleinere clusters relatief
dicht bij elkaar. Onder invloed van zwaartekracht zullen
dezen dan ook samensmelten tot grotere clusters.
Dit proces is aangetoond door gebruik te maken van ’N-
body Simulations’. Dit zijn simulaties waar N deeltjes
in gestopt worden. Vervolgens worden alle randcondities
meegegeven en de formules die betrekking hebben op het
samensmelten van clusters. Door zo’n simulatie uit te vo-
eren op een universum krijgen we resultaten te zien zoals
figuur 2.
In deze figuur stelt elk puntje een cluster voor. De on-
derlinge interactie van de clusters is hier bekeken bij ver-
schillende roodverschuivingen. De roodverschuiving geeft
de doplerverschuiving van de golven aan, zoals die wordt
waargenomen door de telescopen. Uit deze verschuiving
kan worden bepaald hoe lang geleden iets plaats vond.
Een roodverschuiving van z = 0 is nu, z = 1 is ongeveer
7 miljard jaar geleden, de helft van de leeftijd van ons
universum. De big bang vond plaats bij een roodver-
schuiving van z = 5000. Te zien is dat bij een roodver-
schuiving van z = 19 (het meest linkse plaatje), alle clus-
ters homogeen verdeeld zijn. Bij een roodverschuiving van
z = 1, 8 (tweede plaatje van links) is te zien dat er in
het centrum gebieden zijn ontstaan waar meerdere clus-
ters heel dicht op elkaar zitten. Bij een roodverschuiving
van z = 0, 2 is al heel goed te zien dat veel kleine clusters
samengesmolten zijn tot een groot cluster.
Dit geeft het einde aan van deze halte in de canon, tijd
om verder te gaan.

4. Samensmelten of niet samensmelten?

Het proces zoals hierboven beschreven heet hïrarchische
clustervorming. Wat behalve hiërarchische clustering

ook kan is, non-hiërarchische vorming. Dit betekent
dat clusters wel ontstaan, maar niet samensmelten. De
materie die ineenstort bepaald of de vorming hiërarchisch
zal zijn of niet. In een universum bestaande uit ’Cold
Dark Matter’ (CDM) zal de vorming wel hiërarchisch
zijn, de wijze zoals eerder beschreven. In een universum
bestaande uit ’Hot Dark Matter’ (HDM) niet. Dit is
erg makkelijk te verklaren. CDM is koud en beweegt
niet of nauwelijks. Door de eerder genoemde fluctuaties
in het universum zal het wel naar een gebied stromen,
maar daar blijft het ook. HDM is daarentegen warm en
heel beweeglijk. Omdat het zo beweeglijk is, wordt alle
materie als het ware uitgestreken over het universum.
Dit zorgt ervoor dat het moeilijk is om een dichtheid
veel groter dan de gemiddelde dichtheid in het universum
te creëeren. Slechts bij toeval zal er soms een dichtheid
groot genoeg zijn, hieruit ontstaat dan ook een cluster.
De kans dat in de buurt nog een cluster ontstaat waarmee

Figuur 3. De kracht van CDM en HDM ten opzichte van de
schaal [2].
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het samen zal kunnen smelten, is echter heel klein. In dit
geval ontstaat een cluster dus slechts door het instorten
van materie, non-hiërarchische clustervorming.
Dit effect is ook waar te nemen door te kijken naar
een zogenaamd ’power-spectrum’. In een powerspectrum
wordt de aanwezige kracht op een bepaalde schaal
getoond (kleine schaal betekent hier naar een klein stuk
universum kijken, grote schaal betekent naar een groot
stuk universum kijken). In figuur 3 is een power spectrum
te zien. De schaal waarop we kijken loopt van groot aan
de linkerkant van de x-as naar klein aan de rechterkant
van de x-as. De kracht is uitgebeeld op de y-as. Als we
kijken naar de lijn die CDM aangeeft, zien we dat op
kleine schaal (bij 1 op de x-as) nog kracht aanwezig is.
Dit betekent dat er daar materie kan instorten. Door
vervolgens naar de lijn die HDM voorstelt te kijken,
kunnen we zien dat op dezelfde kleine schaal er geen
kracht meer is. In een gebied bestaande uit HDM zal op
kleine schaal zoals eerder beschreven dus geen materie
instorten. Dit maakt de kans op hiërarchische clustering
erg klein.

5. Is ons universum warm of koud?

Het veschil in vorming in CDM en HDM wekt de vraag
op wat zich nou in ons universum bevindt. Bij die halte
in onze canon zijn we dan ook aanbeland. De vraag
kan beantwoord worden, door gemeten powerspectra te
vergelijken met theoretisch bepaalde powerspectra. Dit
is gedaan door onder andere Max Tegmark, die hiervoor
waarnemingen van COBE (Cosmic Background Explorer)
heeft gebruikt[4]. Het waargenomen powerspectrum bleek
goed overeen te komen met het powerspectrum dat theo-
retisch bepaald werd bij een zogenaamd ’Cold Hot Dark
Matter’ universum (CHDM). Dit is een universum dat
vooral bestaat uit CDM met een kleine hoeveelheid HDM.
In figuur 4 is dit goed te zien. De punten geven het pow-
erspectrum aan zoals waargenomen door COBE. De lijn

Figuur 4. Het powerspectrum toont dat de waarden van
COBE overeenkomen met de theoretisch bepaalde waarden bij
een CDM universum [4].

geeft het theoretisch bepaalde spectrum weer voor een
universum bestaande vooral uit CDM met een kleine ho-
eveelheid HDM. De punten van COBE en de lijn komen
duidelijk overeen. Dit duidt op het vormen van clusters in
CHDM. Voor een CHDM universum verloopt de cluster-
vorming, net als in een CDM universum, hiërarchisch. Het
ineenstorten van de materie zal echter iets later beginnen
dan in een CDM universum, aangezien de kleine hoeveel-
heid aanwezige HDM zich uitsmeert over de gaten in ons
heelal. Het zal langer duren, totdat de aanwezige CDM
een dusdanig grote dichtheid heeft bereikt, dat deze kri-
tisch is. De vraag, wat bevindt zich nou in ons universum,
is hiermee beantwoord.

6. Wat klopt er nog niet?

Onze canon is bijna af, slechts één stop is nog nodig om
hem helemaal af te ronden. In het boven beschreven heelal
zijn we er van uit gegaan dat het universum open is. Dit
betekent dat het universum blijft versnellen. Er bestaan
echter ook een plat (Einstein-de Sitter) en een gesloten
universum. Een plat universum zal uiteindelijk niet meer
krimpen, maar ook niet uitzetten. Een gesloten universum
wordt eerst groter, maar zal uiteindelijk onder invloed van
haar eigen gewicht weer krimpen. Deze verschillende typen
universa hebben ook invloed op het vormingsproces van
clusters. Niet op de wijze waarop een cluster vormt, wel
wanneer dit gebeurt.
In een open en gesloten universum zal het instorten van
materie eerder plaatsvinden dan in een plat universum.
Dit heeft te maken met het wel of niet lineair groeien
van ons universum. In de periode dat het universum lin-
eair groeit, zullen er geen instortingen plaatsvinden. Pas
wanneer het universum niet meer lineair groeit zal dit
gebeuren. In een open en gesloten universum ontwikkeld
de groei zich eerder non-lineair dan in een plat univer-
sum, vandaar dat in een open en gesloten universum het
instorten eerder plaatsvindt dan in een plat universum.
Het type universum heeft geen invloed op de wijze waarop
een cluster vormt, aangezien in alle gevallen het ontstaan
van clusters plaatsvond in een periode dat het universum
uitzett.

7. Dus wat staat er in de canon over
sterrenstelselclusters?

Onze canon is af, maar wat waren de haltes ook alweer.
Als eerste zal de canon een stop hebben bij het door
fluctuaties in het universum, naar elkaar toe bewegen van
materie. Hierdoor zal de dichtheid plaatselijk zal toen-
emen. Vervolgens wordt er bij stilgestaan, dat wanneer
deze dichtheid groot genoeg is, de materie in elkaar zal
storten. Dit blijft doorgaan totdat het ontstane cluster
een evenwichtstoestand heeft bereikt, de volgende stop.
Ook zal in de canon staan, dat waarnemingen laten zien,
dat in ons universum de donkere materie voornamelijk
koud is met een kleine hoeveelheid warme materie. Het
ontstaan van clusters met deze materie zal hiërarchisch
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verlopen, de clusters smelten samen. In een universum
slechts uit HDM bestaand, zou het samensmelten niet
plaatsvinden, de vorming zou non-hiërarchisch zijn.
Als laatste zal worden genoemd, dat de vorm van het
heelal ook van invloed op het ontstaan van een cluster
is. In een open en gesloten universum vindt het vormen
eerder plaats dan in een plat universum, dit heeft echter
geen invloed op het vormingsproces. Daarmee is de canon
van sterrenstelselclusters af, aan anderen de taak om ook
een bijdrage te leveren aan de canon van sterrenkunde en
de Bèta-canon.
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