
 

 

 University of Groningen

Statistics and dynamics of the perturbed universe
Lemson, Gerard

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1995

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Lemson, G. (1995). Statistics and dynamics of the perturbed universe. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/f278e73e-790e-4d91-b0da-df19c0add524


Nederlandse Samenvatting

Een van de belangrijkste doelstellingen van de hedendaagse kosmologie, is om te begrijpen
hoe materie verdeeld is in het heelal en hoe deze verdeling tot stand is gekomen. In dit
proefschrift worden enkele aspecten van dit vraagstuk behandeld.

Volgens het kosmologisch principe dat ten grondslag ligt aan de meest succesvolle
beschrijving van het heelal op grote schaal, is het heelal overal gelijk en ziet het er in
alle richtingen hetzelfde uit. De materie in onze astronomische omgeving is echter alles-
behalve uniform verdeeld. Op de schaal van ons zonnestelsel is de materie hoofdzakelijk
geconcentreerd in de Zon, enkele planeten en vele planeto��den. De Zon is gescheiden van de
dichtstbijzijnde sterren door lichtjaren van vrijwel lege ruimte. Zo'n 100 miljard van deze
sterren vormen tezamen het Melkwegstelsel. Op miljoenen lichtjaren van ons Melkwegstel-
sel bevinden zich soortgelijke sterrenstelsels. Deze sterrenstelsels vormen de bouwstenen
van de grote-schaalstructuur van het heelal. In dit proefschrift wordt onderzocht hoe deze
structuur eruit ziet en hoe deze is ontstaan.

Als het kosmologisch principe geldig was vanaf de schaal van de sterrenstelsels, zouden
deze uniform door het heelal verspreid moeten zijn. Een uniforme verdeling houdt in dat
het heelal er statistisch gezien overal hetzelfde uitziet, dat wil zeggen dat de kans om op
een bepaalde plaats een sterrenstelsel aan te tre�en overal even groot is. In Figuur 1 wordt
aan de hand van vier voorbeelden getoond hoe de verdeling van sterrenstelsels in ons heelal
er uit zou kunnen zien. In het plaatje wordt de kans om op een bepaalde positie een
sterrenstelsel aan te tre�en aangegeven met grijstinten. Hoe donkerder de tint, hoe groter
de kans is om op dat punt een stelsel te vinden. In Figuur 1a is op die manier een uniforme
verdeling weergegeven.

Het blijkt echter dat sterrenstelsels in groepen voorkomen en men heeft lange tijd dan
ook aangenomen dat de structuur van het heelal meer leek op die in Figuur 1b. Daar zien
we groepen sterrenstelsels, clusters genaamd, die zelf weer willekeurig verdeeld zijn in de
ruimte en in het algemeen een niet uniforme inwendige structuur zullen hebben. Ook dit
beeld voor de verdeling van sterrenstelsels blijkt te simplistisch. Clusters zijn op hun beurt
niet willekeurig verdeeld doch bevinden zich in groepen, superclusters genaamd. Tussen
deze superclusters bevinden zich grote lege gebieden, vrijwel zonder sterrenstelsels. Deze
zogenaamde `voids' worden begrensd door grote sliert- en pannekoekachtige structuren welke
bestaan uit sterrenstelsels die zelf niet altijd tot clusters behoren. Een dergelijke verdeling
van sterrenstelsels met grote lege gebieden die van elkaar gescheiden zijn door wanden van
sterrenstelsels als in Figuur 1c, heeft wel wat weg van een Zwitserse kaas. Deze naam wordt
dan ook vaak gebruikt voor dit model.
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2 Nederlandse samenvatting

Figure 1: Schematische weergave van mogelijke verdelingen van sterrenstelsels in het heelal. De

grijstinten geven de kans aan om op een bepaalde plaats een sterrenstelsel aan te tre�en. Hoe

donkerder de tint, hoe groter de kans. In 1a is een uniforme verdeling weergegeven, de kans is

overal even groot. In 1b zijn de sterrenstelsels verdeeld in clusters met daartussen lege gebieden.

1c is als het ware het negatief van 1b. In een uniforme verdeling van sterrenstelsels zijn lege

gebieden, voids, gecre�eerd. In 1d is schematisch weergegeven hoe we denken dat de verdeling van

sterrenstelsels er werkelijk uitziet. De voids zijn onregelmatig van vorm en waarschijnlijk niet

helemaal leeg. Op de wanden van de voids zijn de stelsels niet uniform verdeeld; er komen ook

grotere of kleinere clusters voor. Waarschijnlijk zijn de voids ook met elkaar verbonden hetgeen

een sponsachtige structuur oplevert, wat echter niet goed weer te geven is in een plat vlak.

De werkelijkheid blijkt nog complexer; de `voids' zijn met elkaar verbonden terwijl ook
het netwerk van sterrenstelsels �e�en geheel lijkt te vormen. Zo'n structuur heeft dezelfde
eigenschappen als een spons, lege en volle gebieden zijn met elkaar verstrengeld, maar
vormen elk �e�en grote samenhangende structuur. Aangezien de sterrenstelsels niet homogeen
verspreid zijn over de wanden van de voids maar zich in kleinere en grotere clusters bevinden,
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ziet de uiteindelijke structuur er meer uit als Figuur 1d. De sponsstructuur kan niet worden
uitgebeeld in een plat vlak, aangezien je daar drie dimensies voor nodig hebt.

In de eerste helft van dit proefschrift wordt onderzocht hoe deze complexe structuren in
de verdeling van de sterrenstelsels statistisch kunnen worden beschreven. Het doel van deze
statistische kosmologie is het ontwikkelen van technieken die de karakteristieke eigenschap-
pen van de grote-schaalstructuren weergeven met behulp van een klein aantal grootheden,
zonder exact de posities van alle individuele sterrenstelsels te hoeven vermelden. Het is
vrij eenvoudig om een volledige statistische beschrijving te geven voor de voorbeelden in
Figuur 1a-1c. Een uniforme verdeling van sterrenstelsels wordt volledig beschreven door
�e�en getal, de gemiddelde dichtheid. Een uniforme verdeling van clusters wordt beschreven
door de eigenschappen van de clusters te geven, bijvoorbeeld de vorm, de afmeting en het
aantal stelsels per cluster. Evenzo kan een `Zwitserse kaas' heelal worden beschreven met
de karakteristieken van de voids. Voor een heelal zoals geschetst in Figuur 1d moeten
meer complexe statistische methoden gebruikt worden om tot een zo volledig mogelijke
karakterisering van de verdeling van de sterrenstelsels te komen.

In hoofdstuk 1 wordt �e�en van die statistische methoden getest, en toegepast op een
catalogus waarin de waargenomen posities van sterrenstelsels zijn vermeld. Een praktisch
probleem is echter dat zulke catalogi per de�nitie beperkt zijn. Ze geven alleen de posities
van d��e stelsels die voldoen aan bepaalde criteria, bijvoorbeeld stelsels die helderder zijn
dan een bepaalde limiet. Bovendien inventariseren zulke catalogi slechts een beperkt deel
van het heelal. Dit houdt in dat bij het bepalen van de statistische eigenschappen van de
verdeling gecorrigeerd moet worden voor deze helderheidslimiet en voor de begrenzingen
van het onderzochte gebied. In hoofdstuk 1 wordt onderzocht hoe deze correcties moeten
worden toegepast op zo'n manier dat ze de resultaten niet kunstmatig be��nvloeden. Wan-
neer deze gecorrigeerde statistiek wordt toegepast op de catalogi, blijkt de verdeling van
de sterrenstelsels veel overeenkomsten te vertonen met een simpel model dat veel weg heeft
van het `Zwitserse kaas' model.

Tegelijkertijd weten we dat dit model geen exacte beschrijving van de structuren in het
heelal geeft, zelfs al komt het wat betreft de statistiek uit het eerste hoofdstuk goed overeen
met de waarnemingen. Het probleem is dat de meeste statistische methoden voor het
beschrijven van dit soort verdelingen niet volledig zijn; ze beschrijven slechts enkele karak-
teristieke aspecten van de verdeling, maar zijn weer ongevoelig voor andere. In hoofdstuk 2
wordt een statistische methode onderzocht die in principe wel een volledige beschrijving kan
geven. Deze beschrijving wordt gegeven met behulp van zogenaamde `telwaarschijnlijkhe-
den'. Deze geven de kans dat een willekeurig gepositioneerd gebiedje van een zekere vorm
en volume een gegeven aantal stelsels zal bevatten. Voor een volledige beschrijving is het
nodig deze telwaarschijnlijkheden uit te breiden tot meerdere volumes. Deze uitbreiding
wordt beschreven in hoofdstuk 2. Daar worden de telwaarschijnlijkheden gerelateerd aan
een andere statistische techniek, die in principe ook een volledige beschrijving kan geven
van de grote-schaalstructuur in het heelal. Deze laatste techniek is lange tijd het meest
gebruikt geweest, ook omdat ze direct gerelateerd is aan een beschrijving van de dynamica
van structuurvorming. Ze is minder praktisch voor het beschrijven van de zeer complexe
structuren die aan het licht zijn gekomen in de uitgebreide catalogi van sterrenstelsels die de
laatste tientallen jaren zijn geconstrueerd. De statistische methode die wordt beschreven
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in hoofdstuk 2 is niet beperkt tot de verdeling van sterrenstelsels, maar kan in principe
toegepast worden op elke situatie waarin objecten volgens toevalswetten verdeeld zijn over
een ruimte en waarin we enkel ge��nteresseerd zijn in de posities van die objecten. Voor-
beelden zijn bomen in een bos of auto's op een snelweg. Dit soort verdelingen staat bekend
onder de naam `stochastische puntprocessen'.

De resultaten uit hoofdstuk 2 worden gebruikt in het hoofdstuk 3, waar modellen wor-
den bestudeerd die trachten de vorm van de telwaarschijnlijkheden voor de verdeling van
sterrenstelsels te voorspellen. Het blijkt dat er veel beperkende voorwaarden zijn waaraan
een model moet voldoen om een consistente beschrijving van een stochastisch puntproces
te kunnen geven. Anderzijds zijn de telwaarschijnlijkheden al snel zeer gecompliceerd, zelfs
al bij een niet al te gecompliceerd puntproces. Voor de voorbeelden in Figuur 1b en 1c
bijvoorbeeld, is het al onmogelijk om ze met �e�en simpele formule weer te geven. Voor de
modellen die worden bestudeerd in hoofdstuk 3 en waarvoor wel een simpele formule wordt
gegeven, kan dan ook worden aangetoond dat het bijbehorende puntproces te simpel is om
de verdeling van sterrenstelsels door het heelal te kunnen beschrijven. E�en van deze mo-
dellen was gebaseerd op een poging om ook de evolutie van de grote-schaalstructuur op een
fysisch aanvaardbare manier te beschrijven en uit dit onderzoek volgt dus dat deze poging
is mislukt.

Dit brengt ons bij de tweede helft van dit proefschrift. Daarin wordt aandacht besteed
aan de vorming van de structuur zoals we die heden ten dage waarnemen. Deze heeft
namelijk niet altijd bestaan in de huidige vorm. Het vrijwel algemeen aanvaarde model
voor het ontstaan en de verdere ontwikkeling van ons heelal gaat er van uit dat tussen
10 en 20 miljard jaar geleden het heelal ontstond in een `oerknal'. Dit `standaard model'
gaat er vanuit dat vlak na de oerknal de materie uniform was verdeeld, zoals in Figuur 1a.
Wel waren er kleine uctuaties in deze gladde achtergrond en het idee is dat uit deze
uctuaties alle structuren zijn ontstaan die we tegenwoordig waarnemen. Door de iets
hogere dichtheid in een uctuatie zal lokaal de zwaartekracht iets groter zijn dan in de
omgeving, waardoor materie naar die uctuatie toe wordt getrokken. Hierdoor groeit deze,
waardoor de zwaartekracht verder toeneemt, enzovoort. Deze instabiliteit leidt ertoe dat er
door het hele heelal heen structuren ontstaan, waarschijnlijk eerst op kleine schaal, maar
naarmate de leeftijd van het heelal toeneemt op steeds grotere schalen, tot we uitkomen bij
de huidige situatie waar we structuren zien van tientallen miljoenen lichtjaren.

Dit is het kwalitatieve beeld van structuurvorming maar hoe dit proces precies in z'n
werk gaat, wordt nog niet goed begrepen. Dit geldt speciaal voor de latere fases. Voor
de beginfase, waarin de massa-dichtheid van de uctuaties nog maar weinig groter is dan
die van het heelal zelf, is er een goede theorie beschikbaar. Deze theorie beschrijft de
evolutie bovendien met behulp van dezelfde statistische technieken die gebruikt worden
om de structuur op een zeker tijdstip te beschrijven. Wanneer echter de dichtheid in de
uctuatie veel groter wordt, is deze theorie niet langer geldig. En hoewel er verschillende
benaderingen zijn om dit regime te beschrijven, zijn er nog geen technieken beschikbaar
die tegelijkertijd de structuur op een bepaald ogenblik en de evolutie daarvan in de tijd
volledig kunnen beschrijven. Dit is het grootste probleem voor het verkrijgen van inzicht
in de processen die de latere stadia van structuurvorming bepalen.

Een grote handicap voor de sterrenkunde en zeker voor de kosmologie is dat er geen
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Figure 2: Drie modellen voor de dichtheidsverdeling in proto-clusters, schematisch weergegeven

in 1 dimensie. Verticaal wordt de dichtheid weergegeven, horizontaal de afstand ten opzichte van

het centrum van de cluster. Het gebied onder in de �guur geeft de dichtheid van het uniforme

heelal weer. (a) toont het `hoge-hoedmodel', dat een uniforme dichtheid heeft in een symmetrisch,

begrensd gebied. (b) toont een model dat eveneens symmetrisch is, maar de dichtheid is nu niet

uniform. In (c) is een meer realistische cluster weergegeven. Niet symmetrisch en niet uniform

maar met veel substructuur.

experimenten kunnen worden uitgevoerd. Bovendien spelen de verschillende dynamische
processen die bepalen hoe ons heelal er uit komt te zien, zich af op tijdschalen die te lang zijn
om binnen een mensenleven te kunnen waarnemen. Hierin is de laatste tientallen jaren tot
op zekere hoogte verandering gekomen door de introductie van computersimulaties, die ons
in staat stellen processen die in werkelijkheid miljoenen of miljarden jaren duren, versneld
na te bootsen. Modellen voor deze processen kunnen we op deze manieren testen en we
kunnen als het ware experimenten uitvoeren op kosmische schaal. Het houdt ook in dat we
de statistische methoden kunnen toepassen op verschillende tijdstippen en zo in ieder geval
kunnen vaststellen hoe ze evolueren, zelfs al hebben we nog geen theorie die deze evolutie
exact beschrijft of voorspelt.

In de hoofdstukken 4 en 5 worden twee van zulke simulaties bestudeerd. Hierin wor-
den een miljoen massa-deeltjes in een kubusvormig stuk ruimte geplaatst, waarna berekend
wordt hoe ze onder de invloed van hun onderlinge gravitationele aantrekkingskracht bewe-
gen. De �guren in hoofdstuk 4 geven een indruk hoe deze evolutie eruit ziet. Geleidelijk
vormen zich structuren die we kunnen vergelijken met clusters van sterrenstelsels, maar
ook met sterrenstelsels zelf. Bestudeerd wordt hoe de vorming van die clusters precies in
z'n werk gaat en met name hoe goed die vorming beschreven wordt door enkele simpele
modellen. Het meest eenvoudige model beschrijft de evolutie van ge��soleerde dichtheidsuc-
tuaties die hier worden voorgesteld als uniforme, bolvormige gebieden met een iets hogere
dichtheid dan het omringende heelal. Een representatie van dit model wordt gegeven in Fi-
guur 2a. Het kwalitatieve beeld van de evolutie van zo'n proto-cluster is het volgende. Eerst
expandeert de cluster met de rest van het heelal mee, maar door de grotere zwaartekracht
gaat deze expansie steeds langzamer. Hierdoor neemt het dichtheidscontrast met de rest
van het heelal toe. Dit gaat door tot op een zeker moment de expansie helemaal stopt
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en overgaat in een contractie. Hoewel deze instorting niet exact beschreven wordt in dit
model, is de verwachting dat ze op zeker moment stopt en een object oplevert met een
afmeting die ongeveer de helft is van de maximaal bereikte diameter.

Dit zogenaamde `hoge-hoedmodel' is veel gebruikt in allerlei benaderingen van de latere
fases van structuurvorming, maar recentelijk is er kritiek op gekomen. Deze kritiek spitst
zich toe op de contractie zoals die voorspeld wordt in het heelal. De �guren in hoofdstuk 4
laten zien dat clusters zoals die in realistische simulaties gevormd worden, gedurende het
grootste deel van hun evolutie verre van homogeen en bolvormig zijn; ze verhouden zich
tot het hoge-hoedmodel zoals de cluster in Figuur 2c zich verhoudt tot die in Figuur 2a.
Gedurende de vorming van clusters zoals die zich in meer realistische situaties voordoet, vor-
men zich eerst kleine condensaties, sub-clusters, die later samensmelten tot de uiteindelijke
cluster. Deze condensaties van materie verstoren het beeld zoals dat in het hoge-hoedmodel
beschreven wordt. Volgens dit model doorlopen de afzonderlijke deeltjes radi�ele banen, dat
wil zeggen dat ze van het centrum van de cluster af of er juist naar toe bewegen. De
sub-clusters induceren afwijkingen in dit regelmatige patroon, wat ertoe leidt dat de banen
van de deeltjes in schijnbaar willekeurige richtingen gaan lopen. Volgens een alternatieve
redenering leidt dit ertoe dat, nadat de deeltjes hun grootste afstand tot het centrum van
de cluster hebben bereikt, ze door deze afwijkingen van een puur radi�ele beweging in een
baan om het centrum heen gaan bewegen en de cluster niet meer zal samentrekken.

In hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat de voorspellingen van het hoge-hoedmodel ver-
rassend goed gereproduceerd worden in de evolutie van clusters in de simulaties. Wanneer
we de gemiddelde straal beschouwen van de deeltjes die tezamen de cluster vormen, dan
gedraagt deze zich vrijwel exact zoals het hoge-hoedmodel voorspelt, tot en met de con-
tractie met een factor twee. Dit ondanks het feit dat de banen van de individuele deeltjes
zelf sterk afwijken van dit simpele model. De reden dat deze afwijkende niet-radi�ele com-
ponenten in de snelheid niet leiden tot stabilisatie van de cluster op z'n maximum expansie,
lijkt te worden veroorzaakt door dezelfde sub-structuren die deze afwijkingen in de eerste
plaats induceerden. Deze sub-clusters gaan zich, snel nadat ze gevormd zijn, gedragen als
individuele deeltjes die deelnemen aan de algemene evolutie van de hele cluster. Ze hebben
echter veel kleinere niet-radi�ele snelheden dan de deeltjes waaruit ze zijn opgebouwd en
zullen zich dus veel meer gedragen zoals het hoge-hoedmodel voorschrijft. Het terugvallen
van deze sub-clusters zorgt ervoor dat de deeltjes waaruit ze bestaan, uiteindelijk op een
kleinere afstand tot het centrum van de cluster uitkomen dan wanneer deze sub-clusters er
niet zouden zijn.

Zoals eerder vermeld, wordt de samentrekkingsfase niet exact beschreven binnen het
hoge-hoedmodel. Dit is wel het geval in een generalisatie ervan, waarin de aanname dat
de clusters homogeen zijn, wordt losgelaten. In plaats daarvan neemt men aan dat naar
het centrum toe de dichtheid toeneemt, zoals schematisch is weergegeven in Figuur 2b; wel
nemen we aan dat de cluster bolvormig blijft. Onder bepaalde aannames voor de precieze
vorm van het resulterende dichtheidspro�el kan ook de samentrekkingsfase exact beschreven
worden, hetgeen leidt tot een voorspelling voor het dichtheidspro�el van de resulterende
cluster. Zoals blijkt uit de analyse gepresenteerd in hoofdstuk 5, komen deze voorspellingen
minder goed met de simulaties overeen. De dichtheidspro�elen van de gesimuleerde clusters
hebben een afwijkende vorm van de voorspellingen, maar wel �e�en die ook in het heelal
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veelvuldig voorkomt, bijvoorbeeld in elliptische sterrenstelsels, clusters van sterrenstelsels
en schijnbaar ook in de zogenaamde halo's van donkere materie zoals die zich om ons eigen
Melkwegstelsel en zijn soortgenoten bevinden. Verder blijkt dat de verschillende parameters
die de vorm van dit pro�el bepalen, sterk aan elkaar gerelateerd te zijn, een feit dat eveneens
met de waarnemingen overeenstemt. Het feit dat de dichtheidspro�elen van verschillende
objecten, zowel waargenomen als gesimuleerd, zoveel op elkaar lijken is zeer belangwekkend.
De oorzaak ervan is echter nog niet goed begrepen. De vorm van de pro�elen lijkt enkel
te worden bepaald door toevalsprocessen die ge��nduceerd worden door de sub-structuur.
De hiermee samenhangende complexiteit van de dynamische processen heeft tot nog toe
verhinderd om tot een gedetailleerde beschrijving hiervan te komen.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 een andere generalisatie van het hoge-hoedmodel ge-
bruikt om de e�ecten te onderzoeken die de globale parameters van het heelal hebben op
de vorming van grote-schaalstructuren. Met globale parameters worden die grootheden
bedoeld die de evolutie van het heelal bepalen op de grootste schalen. De belangrijkste
van deze parameters zijn de gemiddelde massadichtheid en de expansiesnelheid. De pre-
cieze waarden die deze parameters aannemen, bepalen of het heelal altijd door zal gaan
met uitdijen, of dat de uitdijing door de zwaartekracht gestopt zal worden om over te
gaan in een contractie. Een andere globale parameter die hierop invloed kan hebben is
de zogenaamde kosmologische constante. Deze werd ooit ge��ntroduceerd door Einstein om
tegemoet te komen aan zijn idee dat het heelal statisch moest zijn, dat wil zeggen dat het
noch expandeerde, noch samentrok. Een kosmologische constante levert een kracht op die
het heelal zou doen uitzetten en, mits precies goed afgestemd, zou deze kracht de samen-
trekkende werking van de zwaartekracht precies kunnen ophe�en. Nadat was waargenomen
dat het heelal niet statisch is maar expandeert wees Einstein de kosmologische constante
direct van de hand. Tegenwoordig heeft deze echter weer aan populariteit gewonnen. De
kosmologische constante zou dan niet die waarde hebben die nodig is om het heelal statisch
te houden, maar zou mee kunnen helpen bij de expansie van het heelal. De e�ecten van de
kosmologische constante op de expansie van het heelal zouden echter nu nog zo klein zijn
dat het erg moeilijk is deze direct waar te nemen, maar wellicht dat indirecte e�ecten ervan
op de vorming van grote-schaalstructuren wel waarneembaar zijn.

In het bijzonder wordt gekeken naar de e�ecten op de vorm van de uiteindelijke objecten.
Hiervoor laten we in het hoge-hoedmodel de aanname los dat de proto-cluster bolvormig
moet zijn, maar nemen we aan dat de cluster een ellipso��de is. Wel nemen we nu weer aan
dat de cluster uniform is en blijft. Het blijkt dat gedurende de evolutie van de ellipso��de
deze platter en platter wordt en dat de as die in het begin het kortste was, als eerste z'n
maximum expansie bereikt en weer zal samentrekken. Dit model helpt te verklaren waarom
veel van de objecten in het heelal langgerekt en afgeplat zijn. Het precieze verloop van de
evolutie is afhankelijk van de globale parameters, waaronder de kosmologische constante.
In hoofdstuk 6 blijkt echter dat de invloed van de kosmologische constante zeer klein is, veel
kleiner bijvoorbeeld dan de e�ecten van de massa-dichtheid. Aangezien ook de dichtheid nog
niet goed bekend is, is het onmogelijk om vast te stellen of het nodig is een kosmologische
constante te introduceren om de grote-schaalstructuur van het heelal te begrijpen.
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