
205.443 priegelige lichtstipjes

Astronomen zien kolossale sterrenmuur

Nieuwe precisiewaarnemingen van de verdeling 
van sterrenstelsels in het heelal bevestigen wat 
astronomen al vermoedden: het heelal is nog 
gekker dan ze al dachten.

De telefoon gaat net op een ongelukkig moment. 
Het is vier uur ‘s middags in Philadelphia – de 
dagelijkse deadline van de sterrenkundige preprint-

server . Kosmoloog Max Tegmark van de Universiteit van Pennsylvania moet eerst 
de twee lijvige artikelen waar het allemaal om draait verzenden naar de centrale 
computer in Los Alamos. Daarna is er tijd voor een interview. ‘Over een paar uur kan 
iedereen de artikelen lezen,’ zegt hij tevreden, ‘en ze staan bovenaan de lijst; ik ken de 
trucjes om dat voor elkaar te krijgen.’ 

astro-ph

Tegmark kent wel meer trucjes. Bijvoorbeeld om belangstellenden al vóór de 
elektronische publicatie van de artikelen te wijzen op de spannende dingen die komen 
gaan. Of om de inhoud – onder embargo – van tevoren al te verspreiden onder 
geïnteresseerde collega’s en journalisten. Maar de meest spectaculaire truc is natuurlijk 
dat hij de bizarre eigenschappen van het heelal weet af te leiden uit metingen aan 
205.443 priegelige lichtstipjes. 

Tegmark – geboren en getogen in Stockholm en meestal ‘Mad Max’ genoemd - is de 
eerste auteur van de twee artikelen, die ter publicatie worden aangeboden aan de 
vakbladen  en . Beide publicaties zijn 
natuurlijk het werk van enorm grote teams, want afstanden bepalen van ruim 200.000 
sterrenstelsels doe je niet in je eentje, en dat geldt evenzeer voor de rigoureuze 
statistische analyse die vervolgens op de metingen is losgelaten. ‘Het is allemaal 
vreselijk saai om te lezen, en eerlijk gezegd ook vreselijk saai om aan te werken,’ lacht 
Mad Max. 
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Het resultaat van al dat monnikenwerk is echter allerminst saai. Door heel nauwkeurig 
te kijken naar de driedimensionale verdeling van al die ver verwijderde sterrenstelsels in 
het heelal, is het mogelijk om de grootschalige eigenschappen van de kosmos af te 
leiden: de leeftijd, de hoeveelheid donkere materie, de uitdijingssnelheid, noem maar 
op. Zou het heelal fundamenteel andere eigenschappen hebben, dan zou dat namelijk 
van invloed zijn op de waargenomen verdeling van sterrenstelsels. 

De analyse van Tegmark en zijn collega’s maakt gebruik van de metingen van de Sloan 

De Sloan Great Wall is de grootste structuur 

in het heelal.
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Digital Sky Survey. Dat meerjarenproject heeft als doel om uiteindelijk van één miljoen 
sterrenstelsels de ruimtelijke positie te bepalen. Geheel automatisch worden elke 
heldere nacht digitale foto’s gemaakt op vijf golflengten, en wordt van de helderste 
objecten de afstand bepaald op basis van het spectrum. 

De hoeveelheid meetgegevens loopt inmiddels in de terabytes, en voor de statistische 
analyses zijn vele uren supercomputertijd nodig. ‘Onze resultaten zijn wel veel 
nauwkeuriger dan die van eerdere surveys,’ zegt Tegmark, ‘vooral omdat alle metingen 
digitaal zijn, en omdat we betere analysetechnieken hebben ontwikkeld.’ 

Tussen de bedrijven door doe je dan af en toe ook nog spectaculaire ontdekkingen. Zo 
stuitten de Sloan-onderzoekers op een gigantische ‘muur’ van vele duizenden 
sterrenstelsels, op een afstand van zo’n één miljard lichtjaar, en met een lengte van 
bijna 1,4 miljard lichtjaar. Deze ‘Sloan Great Wall’ is tachtig procent langer dan de 
vorige recordhouder, en ligt drie keer zo ver weg. Het is verreweg het grootst bekende 
object in het heelal. 

Niemand had het bestaan van zulke grote structuren verwacht, zegt Tegmark, maar ze 
zijn toch niet in tegenspraak met de huidige ideeën over het ontstaan en de vroege 
evolutie van het heelal. ‘De kans op de vorming van zo’n kolossale muur in een heelal als 
dat van ons is ongeveer één op zes, dus niet uitzonderlijk klein. Het is alsof je met een 
dobbelsteen zes ogen gooit.’ 

In feite vormen de Sloan-metingen juist een geweldige ruggensteun voor het recente 
‘standaardmodel’ van de kosmologie, waarin het heelal voornamelijk uit mysterieuze 
donkere energie en donkere materie bestaat, terwijl gewone atomen en moleculen maar 
een ondergeschikte rol spelen. ‘Ik was altijd vrij sceptisch over donkere materie en 
donkere energie,’ zegt Tegmark, ‘maar ik kan er nu echt niet meer omheen.’ 

Dat geldt helemaal wanneer je de Sloan-metingen aan het huidige heelal combineert 
met metingen aan de kosmische achtergrondstraling. Die bevat informatie over de 
materieverdeling van het heelal kort na de oerknal. Overigens haast Tegmark zich om te 
benadrukken dat de gevonden resultaten niet langer afhankelijk zijn van één bepaalde 
set meetgegevens. ‘Een andere telescoop, andere sterrenstelsels, andere astronomen en 
een andere analysetechniek, en toch vinden we dezelfde resultaten. Dat wekt wel veel 
vertrouwen.’ 

Maar de twee ‘vreselijk saaie’ artikelen die deze week het licht zagen, vormen 
allesbehalve het laatste woord. ‘We weten nu dat het heelal voornamelijk uit donkere 
energie en donkere materie bestaat,’ zegt Tegmark, ‘maar over de ware aard van die 
energie en materie is vrijwel niets bekend. Om daar achter te komen, moeten de 
analyses nog veel nauwkeuriger worden.’ Dat betekent meer en vooral betere 
waarnemingen. 

De voltooiing van de Sloan-survey helpt daar wel een handje bij, maar is zeker niet 
genoeg. Tegmark kijkt al uit naar de toekomstige Large-aperture Synoptic Survey 
Telescope, die bij wijze van spreken één complete Sloan-survey per nacht uitvoert. ‘Het 
tijdperk van de precisie-kosmologie is nog maar net aangebroken,’ zegt hij. ‘Misschien 
wordt het geheim van het heelal straks wel opgelost door een briljante jonge 
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natuurkundestudent in Nederland.’

© Govert Schilling
!

Relevante links:

Sloan Digital Sky Survey www.sdss.org

Homepage Max Tegmark www.hep.upenn.edu/~max/

Dit artikel is gepubliceerd in de Volkskrant op 1 november 2003.
URL: allesoversterrenkunde.nl/cgi-bin/scripts/db.cgi?ID=61&view_records=1 

11/1/03 21:46Untitled

Page 3 of 3http://allesoversterrenkunde.nl/cgi-bin/scripts/db.cgi?db=default&uid=default&ID=61&print_records=1


