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Samenvatting

1 Het kosmisch web

Hoewel materie in de kosmos op schalen van gigaparsecs7 gelijkmatig verdeeld
lijkt, is op kleinere schaal, van enkele to honderden megaparsecs, een ingewikkeld
webachtig patroon zichtbaar dat bekend staat als het Kosmisch Web. Dat dit kosmisch
web daadwerkelijk bestaat, is bevestigd door de analyse van een scala van onderzoe-
ken naar de roodverschuivingen van melkwegstelsels, zoals de CfA en CfA2 surveys
(de Lapparent et al. 1986; Huchra & Geller 1982), de 2dFGRS survey, (Colless et al.
2003), de SDSS survey (Abazajian et al. 2003) en de 2MRS survey (Huchra et al. 2005;
Skrutskie et al. 2006).

Zware computersimulaties van het heelal op schalen van megaparsecs tot giga-
parsecs laten ook het bestaan van dit kosmisch web zien. (Springel 2008). Figuur 1
geeft een impressie van het Kosmisch Web op verschillende schalen, berekend door
de allernieuwste Millenniumsimulatie.

Het kosmisch web bestaat uit grote, in viriaal evenwicht verkerende clusters die
duizenden sterrenstelsels bevatten, alsmede grote hoeveelheden donkere materie en
zeer heet gas. Uit deze gevirialiseerde clusters verspreiden zich gigantische filamen-
ten. Deze filamenten, die ook weer duizenden melkwegstelsels, donkere materie en
gas bevatten, fungeren als transportkanalen voor massastromen in het Heelal. Daar-
naast bestaat het kosmisch web uit grote, platte objecten, aangeduid als walls (wan-
den). Deze clusters, filamenten en wanden zijn vervlochten rondom uitgestrekte lege
ruimte: de kosmische voids.

Volgens het gangbare paradigma voor de vorming van structuur in het heelal, het
zwaartekrachtsinstabiliteitsscenario, groeit de kosmische structuur uit microscopische
oneffenheden in de dichtheid in het zeer jonge heelal. De temperatuurfluctuaties

7De parsec is de gebruikelijke maat voor afstanden in het Heelal. Eén parsec is gelijk aan 3.26 lichtjaar,
de afstand die licht aflegt in één jaar. Een megaparsec is gelijk aan een miljoen parsec, een typische maat
voor de grootte van de groteschaalstructuren in het Heelal.
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Figuur 1 Opeenvolgende vergrotingen van een deel van de Millennium-II simulatie laten de
hiërarchische structuur van het heelal zien. Dit is een donkere materiesimulatie die het anisotropische en
meerschalige karakter van de evoluerende massaverdeling in het heelal blootlegt. Het aantal gebruikte
deeltjes is meer dan 10 miljard. Het grootste plaatje (linksboven) toont een 15h−1Mpc dikke plak uit
de 100h−1Mpc grote simulatiekubus op roodverschuiving nul, gecentreerd op de zwaarste halo in de si-
mulatie. De clusters, filamenten, wanden en grote leegtes zijn duidelijk zichtbaar. De volgende kaders
laten vergrotingen zien van kleinere gebieden. Op alle schalen ziet men een rijke verscheidenheid van
substructuur. Met dank aan Boylan-Kolchin et al. (2009) voor de figuur.

in de kosmische achtergrondstraling (Planck Collaboration et al. 2013b) suggereren
dat deze oneffenheden beschreven kunnen worden door een homogeen en isotroop,
ruimtelijk Gaussisch proces. Theorieën over het vroege heelal voorspellen dit soort
Gaussische oneffenheden als een natuurlijk nevenprodukt van een eerdere inflatio-
naire fase van het heelal.

Het megaparsec-grote kosmische web is een van de frappantste voorbeelden van
complexe geometrische patronen in de natuur en welzeker het grootste. De eigen-
schappen van het kosmisch web zijn buitengewoon anisotroop. Zij kenmerken zich
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door een grote verscheidenheid aan vormen en dimensies. Clusters zijn geviriali-
seerde, bijna-bolvormige objecten, die de verst geëvolueerde massaverdeling verte-
genwoordigen. Filamenten en wanden zijn asymmetrisch en in het algemeen in één
of twee dimensies groter dan in de andere dimensies. Het meest prominente morfo-
logische bestanddeel van het web, met betrekking tot het volume, zijn de bijna lege,
enorme kosmische voids.

De morfologische bestanddelen van het web tonen ook een andere asymmetrie,
met betrekking tot de massafractie en in beslag genomen volume. De clusters heb-
ben de hoogste massafractie, maar nemen het kleinste volume in beslag. Daaren-
tegen bevatten de voids relatief de minste massa, terwijl zij het grootste volume in
beslag nemen. Dit is tegenstrijdig met de initiële Gaussische randvoorwaarden, die
symmetrisch zijn in hoeveel relatief volume overdichte en onderdichte gebieden in
beslag nemen.

Alle bestanddelen van het web zijn alomtegenwoordig op alle schalen en dicht-
heden. Dit is de meest duidelijke manifestatie van het hiërarchische karakter van de
evolutie van de massaverdeling in het heelal. Ten slotte laat het web ook kenmer-
kende complexe verbindingskarakteristieken zien. De laag-dimensionale morfolo-
gische bestanddelen van het web vormen de grenzen van de hoger-dimensionale
bestanddelen, resulterend in een doordringend netwerk van complexe en onderling
verbonden patronen.

Het is een grote uitdaging om de structuur, geometrie en topologie van het kos-
misch web te beschrijven. De overweldigende complexiteit van individuele struc-
turen alsmede hun onderlinge verbindingen en afwezigheid van interne symmetrie,
het intrinsieke meerschalige karakter van het web en het grote spectrum van dicht-
heden in de massaverdeling werken het gebruik van simpele voor de handliggende
methodes tegen.

Hieronder geven we een korte samenvatting van de analysemethodes van het
kosmisch web.

2 Kenschetsing van het kosmisch web
Het streven om de massaverdeling in het heelal te beschrijven en te karakteri-

seren vormt al decennialang een uitdaging. Een kwantitatieve karakterisering van
de complexe en rijke ruimtelijke patronen in het heelal is zeer belangrijk voor het
vergelijken en valideren van verschillende theoretische modellen met de werkelijke
massaverdeling in het heelal. De 2-puntscorrelatiefunctie, of autocorrelatiefunctie,
vormt de voornaamste steunpilaar voor statistische analyse in de kosmologie (Pee-
bles 1980). Voor een uitstekend en uitgebreid boek over de statistische karakterise-
ring van de grootschalige massaverdeling raadplege men Martı́nez & Saar (2002).
Echter, de autocorrelatiefunctie is niet gevoelig voor de fasen van de Fouriercompo-
nenten. Hierdoor is het mogelijk dat twee massaverdelingen met verschillende ge-
ometrische en morfologische patronen dezelfde correlatiefunctie hebben. Men kan
hogere-orde correlatiefuncties gebruiken om de statistiek van de massaverdeling te
beschrijven. Echter, deze correlatiefuncties hebben maar beperkt nut, omdat de on-
zekerheden in de meting onevenredig groot worden met oplopende orde.

In het afgelopen decennium is men tot het inzicht gekomen dat men voor een vol-



274 Samenvatting

ledige analyse van de rijke structuren in het heelal rekening moet houden met zowel
de geometrische als de morfologische aspecten van de elementen van het kosmisch
web.

De statistische maatregelen hiervoor omvatten de analyse van de globale ver-
bondenheid van het kosmisch web, door middel van percolatieanalyse (Shandarin &
Zeldovich 1983) en de minimaal opspannende boom (Barrow et al. 1985) van de melk-
wegstelselverdeling. Hoewel percolatieanalyse en opspannende bomen relatief ge-
voelig zijn voor de onderliggende structuur, zijn het strikt globale eigenschappen
die nalaten de lokale variatie in vorm te beschrijven.

Noemenswaardig zijn ook de modellen en methodologieën die uitgaan van sta-
tistische en geometrische overwegingen voor de afbakening van kosmische filamen-
ten. De meest prominente hiervan zijn het snoepmodel, dat een gemarkeerd puntpro-
ces gebruikt om de filamenten af te bakenen (Stoica et al. 2005; Tempel et al. 2013)
en het terugvinden van filamenten door ze te herkennen als de mediale as van een
bepaald puntproces (Genovese et al. 2010).

Ook morfologische methodes, gericht op het vaststellen van de lokale vorm door
te kijken naar de eigenschappen van de eigenwaarden van de Hessiaan van verschil-
lende verdelingen die voorkomen in de kosmologie, hebben in de voorhoede gestaan
bij het afbakenen van het kosmisch web. Deze methodes omvatten onder andere de
eigenwaarden van de Hessiaan van een dichtheidsverdeling (Aragón-Calvo et al.
2007b; Cautun et al. 2013), die van de getijdentensor of de snelheids/shear-tensor
(Tempel et al. 2014).

Een variatie op deze methodes evalueert dit verder op meerdere schalen, door
het uitvoeren van dezelfde procedures op een stapel afbeeldingen met verschillende
schalen, die gemaakt worden door de oorspronkelijke afbeelding te versmeren met
een voor de schaal geschikt filter (Aragón-Calvo et al. 2010; Cautun et al. 2014).

Vormbepaling op basis van morfologie is nauwgerelateerd aan vormbepalings-
methodes gebaseerd op topologische afwegingen. Beide methodes identificeren een
morfologisch element middels de eigenschappen van de Hessiaan van de massa-
verdeling, ofwel voor uitgestrekte objecten (morfologische methoden) ofwel voor
gelocalizeerde punten in de ruimte (topologische methoden).

Behalve dat zij bruikbaar zijn voor het afbakenen van de structuren in het web,
zijn topologische methodes ook belangrijk vanuit het oogpunt van onderzoek naar
de inherente structuur en verbindingen tussen de verschillende structurele elemen-
ten die de complexe patronen van het kosmisch web vormen. In de volgende para-
graaf presenteren we een kort verslag over topologie, in het bijzonder voor kosmo-
logische toepassingen. Dit is het hoofdthema van dit proefschrift.

3 Topologie van de massaverdeling in het Heelal
De topologie is dat deel van de wiskunde dat zich bezighoudt met eigenschap-

pen van ruimtes die behouden blijven onder continue vervormingen zoals uitrekken
(comprimeren) en ombuigen, maar niet scheuren of aan elkaar lijmen. Het bevat
eveneens onveranderlijke eigenschappen zoals samenhang en rand.

Dit proefschrift houdt zich bezig met de topologische analyse van scalaire velden
die verschillende aspecten van de kosmische massaverdeling beschrijven. Onze stra-
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tegie is om zulke functies of velden op een variëteit te definiëren en de geı̈nduceerde
topologie van deze functies op de variëteit te bestuderen. De variëteit in dit proef-
schrift is ofwel R3 danwel T3. Deze laatste wordt gevormd door de tegenover elkaar
liggende vlakken van een kubus aan elkaar te lijmen.

Wij bestuderen de topologie van de variëteit door middel van het traceren van to-
pologische veranderingen voor een groeiende superlevelverzameling 8. De kritieke
punten van het scalaire veld zijn verantwoordelijk voor de topologische veranderin-
gen op de variëteit 9 (Milnor 1963). Het karakter en de verdeling van kritieke punten
levert inzichtelijke informatie over de eigenschappen van het veld zelf op. Bijvoor-
beeld, een symmetrische verdeling van kritieke punten rond het gemiddelde van het
dichtheidsveld suggereert de aanwezigheid van een Gaussisch veld.

In het kader van het kosmisch web is het bekend dat individuele structuur ele-
menten met verschillende dimensies met elkaar verbonden zijn op een complexe
en hiërarchische wijze. De topologie biedt de mogelijkheid om deze vormen met
verschillende dimensies te karakteriseren. We kunnen ook de complexe structurele
elementen beschrijven, en hoe ze verbonden zijn in het web, met behulp van topo-
logische concepten. De analyse van de topologische samenhang helpt ons om beter
inzicht te krijgen in hoe de ontwikkeling van de grote schaal-structuur van het kos-
mische web ontstaat wanneer naburige structuren van kleinere schaal met elkaar
interageren. Samensmelting en mogelijk fragmentaties zijn de meestvoorkomende
voorbeelden van dergelijke interacties.

Omdat de topologie ongevoelig is voor continue vervormingen zoals uitrekken
en buigen, verwacht men dat topologische grootheden ook betrekkelijk ongevoe-
lig zijn voor systematische effecten zoals niet-lineaire zwaartekrachtsevolutie, melk-
wegstelsel biasing en roodverschuivingsruimtevervorming (Park & Kim 2010). Bij-
gevolg verwacht men dat de topologie van het oorspronkelijke veld en het groot-
schalige lineaire veld op latere tijd van dezelfde aard zijn (Gott et al. 1986).

Topologische studies worden sinds tientallen jaren gebruikt om de kosmische
massaverdeling the beschrijven. De eerste onderzoeken richtten zich met name op
de beschrijving van de massaverdeling door het geslacht en de Eulerkarakteristiek te
bepalen van iso-oppervlakken van de massadichtheid als functie van drempeldicht-
heid (Doroshkevich 1970; Adler 1981; Bardeen et al. 1986; Gott et al. 1986; Hamilton
et al. 1986).

Later kwam meer onderscheidende informatie beschikbaar met de introductie
van Minkowskifunctionalen (Mecke et al. 1994). Het is belangrijk op te merken dat
deze onderzoeken grotendeels een heuristisch karakter hadden, en zich met name
richtten op het onderscheid maken tussen modellen. In wat volgt gaan we in op de
belangrijkste topologische methodes: geslacht, Euler- en Minkowskifunctionalen.

3.1 Geslacht
Voor een samenhangend, oriënteerbaar oppervlak is het Geslacht10 gedefinieerd

8Voor een gegeven functiewaarde ν is de superlevelverzameling of het excursiegebied dat deel van de
variëteit dat boven een bepaalde drempelwaarde ν ligt. De rand van dit gebied heet de levelverzameling of
excursieverzameling.

9Een kritiek punt van een functie is de plaats waar de gradiënt van de functie verdwijnt, dus ∇ f = 0.
10Voor consistentie is het belangrijk om op te merken dat de definitie van het geslacht g in kosmologi-
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Figuur 2 Illustratie van het concept geslacht. Het geslacht is het aantal onafhankelijke gesloten krommes
dat getekend kan worden op een oppervlak, zonder dat delen van dit oppervlak niet langer samenhan-
gend zijn. Voor een torus kunnen twee onafhankelijke gesloten krommes getekend worden zonder dat
het oppervlak niet langer samenhangend is (getekend in rood en blauw). Het geslacht is daarom 2. Het
is niet mogelijk om een gesloten kromme op het oppervlak van een bol te tekenen zonder het oppervlak
verbroken wordt. Dus, het geslacht van een bol is 0.

als het maximale aantal onafhankelijke, simpele, gesloten krommes op het opper-
vlak, zonder dat de variëteit onsamenhangend wordt.

We geven een intuı̈tieve interpretatie van geslacht door de illustratie van een
torus en een bol in Figuur 2. Er kunnen twee onafhankelijke gesloten krommes ge-
tekend worden over het oppervlak van een torus zonder dat de variëteit daardoor
losgekoppeld wordt. Deze krommes zijn getekend in rood en blauw. Dit vertelt
ons dat het geslacht van een torus 2 is. Anderzijds is het evenwel onmogelijk om
een gesloten kromme over het oppervlak van een bol te tekenen, zonder dat de bol
onsamenhangend wordt. Vandaar dat het geslacht van een bol 0 is.

3.2 Eulerkarakteristiek
Het geslacht is nauw gerelateerd aan een grootheid die misschien wel het meest

aan de grondslag ligt van de topologie van oppervlakken – de Eulerkarakteristiek.
Laat een gesloten orienteerbaar oppervlak M een geslacht g hebben. Dan zegt de
Eulerformule dat

χ(M) = V − E + F, (5.11)

waarbij

χ(M) = 2− 2g (5.12)

de Eulerkarakteristiek is, soms ook wel bekend als de Euler-Poincarékarakteristiek. V,
E en F zijn het aantal vertices, ribben en vlakken gebruikt om het oppervlak te tri-

sche studies verschilt van de wiskundige definitie van geslacht G, met als verschil het aantal aaneenge-
sloten gebieden:g = G− c.
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anguleren. In meer algemene taal, de Eulerkarakteristiek van een variëteit is het
totaal aantal even-dimensionale simplices minus het totaal aantal oneven dimensio-
nale simplices dat nodig is voor de triangulatie. De Eulerkarakteristiek is afkomstig
uit de analyse van veelvlakken.

Laat ons als voorbeeld de bol bekijken. Topologisch is de bol equivalent aan een
tetraëder. Een tetraëder heeft 4 vertices, 6 ribben en 4 vlakken. De Eulerkarakteris-
tiek van de bol (of van de tetrahedron) is dus 2. In feite heeft ieder convex veelvlak,
zoals de kubus, octaëder, dodecaëder, dezelfde Eulerkarakteristiek als een tetraëder
of een bol, omdat zij topologisch hetzelfde object zijn.

3.3 Minkowskifunctionalen
Minkowskifunctionalen zijn gerelateerd aan de geometrische eigenschappen van

een variëteit. Stel dat we een vast lichaam nemen, M, waarvan de rand een glad
oppervlak ingebed in R3 is. Dit oppervlak kan een bol zijn, mag gaten hebben zoals
de torus, en mag bestaan uit een of meerdere samenhangscomponenten met elk hun
eigen gaten. We verlangen niet dat M samenhangend is. We definiëren Mr als de
verzameling punten met afstand tot M kleiner of gelijk aan r. Voor r klein zal de rand
van Mr glad ingebed zijn in R3, maar naarmate r groter wordt, zal deze inbedding
singulariteiten en zelfdoorsnijdingen laten zien. Voordat dit gebeurt kan het volume
van Mr geschreven worden als een polynoom van de derde graad in r,

vol Mr = Q0 + Q1r + Q2r2 + Q3r3 . (5.13)

De Qi staan bekend als de Minkowskifunctionalen van M en zijn belangrijke begrippen
binnen de integraalmeetkunde. Voor een d-dimensionale variëteit M zijn er (d + 1)
Minkowskifunctionalen, Qk((k = 0, . . . , d) (Munkres 1984). In dit proefschrift zijn
we met name geı̈nteresseerd in d ≤ 3. In 3D is Q0 gelijk aan de inhoud van M,
Q1 het oppervlak van de rand, Q2 de totale gemiddelde kromming en Q3 gelijk aan
een derde van de totale Gaussische kromming van de rand. Volgens de stelling van
Gauss-Bonnet is Q3 gelijk aan de Eulerkarakteristiek van de rand van M (modulo
een multiplicatieve constante).

3.4 Voorbij de Eulerkaracteristiek en Minkowskifunctionalen
Zowel geslacht en Eulerkarakteristiek, als de rest van de Minkowskifunctiona-

len, zijn verantwoordelijk geweest voor cruciale inzichten in de topologie en mor-
fologie van kosmische dichtheidsvelden, zowel in modellen als uit waarnemingen.
De Eulerkarakteristiek van kosmische dichtheidsvelden in het lineaire regime sug-
gereert bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijna-Gaussische randvoorwaarden in het
vroege heelal. Toch zijn er een aantal redenen om een groter en gedetailleerder arse-
naal van topologische concepten en beschrijvingen te verkennen. Allereerst merken
we op dat structuren in het Heelal zich vormen en evolueren op een hiërarchische
manier (Peebles 1980). Kleinere hoge dichtheidsstructuren smelten hiërarchisch sa-
men en produceren zo grotere structuren van lagere dichtheid. Geslacht, Eulerkarak-
teristiek en Minkowskifunctionalen zijn niet toegerust om dit aspect te bestuderen.
Een formalisme dat in staat is om de topologie in een intrinsiek hiërarchische context
te bestuderen, is een handig gereedschap binnen het arsenaal van middelen om de
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hiërarchische opbouw van structuur in het heelal te beschrijven.
Ten tweede vertelt de Euler-Poincaré formule ons dat de Eulerkarakteristiek een

alternerende som van Bettigetallen is (Section 5.1.1). Dit duidt erop dat Bettigetallen
in wezen rijker zijn in informatie dan de Eulerkarakteristiek en het geslacht.

Hoewel het geslacht kan onderscheiden tussen samenhangende gesloten opper-
vlakken in R3, geldt ten derde dat het dat niet kan op een 3-variëteit. In andere
woorden, het geslacht is slechts gedefinieerd voor 2-dimensionale samenhangende
gesloten oppervlakken en kan niet gegeneraliseerd worden naar hogere dimensies.
Dit is niet wenselijk in de context van kosmische dichtheidsvelden, waar uitgebreid
gebruik wordt gemaakt met 3D variëteiten.

4 Homologie, Morse-theorie and Persistentie
De uitbreiding van ons topologisch arsenaal betreft de formalismes van homolo-

gie, Morse theorie en persistentie in een kosmologisch verband. In dit proefschrift laten
we zien dat zij het potentieel hebben om rijkere en gedetailleerder topologische in-
formatie over de kosmische massaverdeling bloot te leggen.

4.1 Homologie en Bettigetallen
Homologietheorie is een wiskundig formalisme dat berekenbare algebrasche ob-

jecten (groepen) toekent aan topologische ruimten 11 door het vaststellen van de
randen van een variëteit (Munkres 1984). Homologiegroepen geven ons een wis-
kundige taal voor de gaten in een topologische ruimte (Edelsbrunner & Harer 2010).
Een d-variëteit kan bestaan uit topologische gaten van 0 tot (d− 1) dimensies. Gaten
in d < 3 zijn intuı̈tief te begrijpen. Een 0-dimensionaal gat is een kloof tussen twee
geı̈soleerde onafhankelijke objecten. Een 1-dimensionaal gat is een tunnel waardoor
men heen kan zonder de rand te raken. Een 2-dimensionaal gat is een holte of leemte
(void), volledig ingesloten door een 2-dimensionaal oppervlak. Deze intuitieve in-
terpretatie in termen van ’kloven’ en ’tunnels’ is alleen geldig voor oppervlakken
ingebed in R3, S3 of T3.

Homologie kan ook gedefinieerd worden in termen van cykels die de rand van
een gat vormen. In 3 dimensies is een 0-cykel een samenhangend object (en dus, de
rand van een 0-gat, de kloof tussen twee onafhankelijke objecten). Een 1-cykel is een
lus/cylinder die een tunnel omvat. Een 2-cykel is een schil rond een holte.

De verzameling van alle p-dimensionale cykels van een variëteit noemt men de
p-de homologiegroep Hp. De rang van deze groep is het maximale aantal onafhan-
kelijke cykels, aangegeven met hun Bettigetallen βp, waarbij p = 0, . . . , d (Betti 1871;
Edelsbrunner & Harer 2010). In 3D is β0 gelijk aan het aantal samenhangscompo-
nenten, β1 het aantal lussen rond onafhankelijke tunnels en β2 het aantal schillen
rond onafhankelijke holtes.

De Bettigetallen bevatten meer informatie over de topologie dan het geslacht en
de Eulerkarakteristiek. De Euler-Poincaréformule zegt dat de Eulerkarakteristiek
geschreven kan worden als een alternerende som van Bettigetallen (Edelsbrunner &

11Er bestaat het begrip k-samenhangendheid, k = 0, . . . , d, met d de dimensie van de variëteit. Hierbin-
nen geldt dat 0-samenhangendheid overeenkomt met het ’gebruikelijke’ begrip samenhangend.
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Harer 2010; Adler & Taylor 2010):

χ = β0 − β1 + β2 − . . . (−1)dβd. (5.14)

met d de intrinsieke dimensie van de variëteit.

4.2 Morse-theorie
Morse-theorie relateert de eigenschappen van een scalaire functie f aan de topo-

logische veranderingen die zij induceert op een variëteit waarop zij is gedefinieerd
(Milnor 1963). De kritieke punten van een functie zijn verantwoordelijk voor de to-
pologische veranderingen. Morse-theorie houd sterk verband met de verdeling van
kritieke punten en de daaruit voortvloeiende singulariteitsstructuur van de functie.
De kritieke punten zijn die locaties waar de gradiënt van f verdwijnt, ofwel, ∇ f = 0.
De functie f heet een Morse-functie wanneer geen van haar kritieke punten ontaard
is, anders gezegd, de Hessiaan van f , gedefinieerd als de matrix van tweedeorde
partiële afgeleiden, is niet skingulier.

Met de juiste coördinaattransformatie kan een functie nabij een kritiek punt ge-
schreven worden als een kwadratische functie zonder ’kruistermen’. De index van
een kritiek punt is gelijk aan het aantal negatieve termen in deze uitdrukking. De
index van het kritieke punt definieert de geometrie van de variëteit in de zijn nabij-
heid. In 2D correspondeert index 0 met een minimum, index 1 met een zadelpunt en
index 2 met een maximum. In 3D correspondeert index 0 met minima, index 1 met
1-zadelpunten, index 2 met 2-zadelpunten en index 3 met een maxima.

Figuur 3 laat de geometrie en het gedrag van de gradiënten in de nabijheid van
verschillende soorten kritieke punten in 3D zien.

Een belangrijke stelling binnen de Morse-theorie zegt dat de kritieke punten de
globale vorm en topologie van een variëteit definiëren (Milnor 1963; Edelsbrunner
& Harer 2010). Veranderingen in de topologie van de superlevelverzameling van M

komen alleen dan voor wanneer de corresponderende niveauverzameling door een
kritiek punt van f heen gaat. Dit impliceert ook dat topologische veranderingen in
discrete stappen optreden.

4.3 Persistentie
Afstammend van homologie en Morse-theorie is persistentie van nature hiërarchisch.

De hiërarchische uitdrukking van topologie in persistentie wordt bewerkstelligd
door de constructie van een filtratie van de kosmische massaverdeling. Dit kan bij-
voorbeeld gedaan worden door voortdurend de superlevelverzameling te vermin-
deren. Voor een gegeven variëteit M en drempelwaarde voor de dichtheid ν is de
superlevelverzameling Ms(ν) de deelverzameling van M met dichtheid νs ≥ ν. Het
verminderen van de superlevelverzameling brengt met zich mee dat een variëteit
corresponderend met een hogere dichtheidsdrempelwaarde noodzakelijkerwijs in-
gebed is in een variëteit corresponderend met een lagere drempelwaarde.

Als voorbeeld laten we de variëteiten corresponderend met twee verschillende
dichtheidsdrempelwaardes van een 2D scalaire functie in Figuur 4 zien. De variëteit
met de hogere drempelwaarde in paneel (a) bevat 3 afzonderlijke eilanden die rond
de maxima van functie groeien. In de variëteit met de lagere dichtheidsdrempel in
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(a) (b)

(c) (d)

Figuur 3 Kritieke punten in 3D. Paneel (a) t/m (d) laten het maximum, 2-zadelpunt, 1-zadelpunt en
minimum zien. Voor een maximum is de stroom naar het maximum gericht. Voor een minimum richt de
stroom zich van het minimum. Voor een 1-zadelpunt richt de stroom zich in een vlak naar het zadelpunt
en van het zadelpunt weg langs een lijn. Deze richtingen zijn omgekeerd voor een 2-zadelpunt.

paneel (b) smelten twee van de drie componenten samen. Deze samensmelting komt
door de introductie van een zadelpunt in de variëteit wanneer de dichtheidsdrem-
pel verlaagd wordt. De variëteit die correspondeert met de hoogste drempelwaarde
is ingebed in de variëteit corresponderend met de laagste drempelwaarde. Dit is
evident wanneer we ons realizeren dat de eerste teruggevonden kan worden uit de
laatste door het zadelpunt dat verantwoordelijk was voor de samensmelting te ver-
wijderen.

De toevoeging van een kritiek punt met index p leidt ofwel tot de geboorte van
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(a) (b)

Figuur 4 Dood en geboorte van eilanden en tunnels. Paneel (a) laat drie onafhankelijke eilanden zien. In
paneel (b) smelten twee van deze eilanden samen, overeenkomend met de dood van een 0-dimensionaal
gat. Tijdens het filteren is de variëteit in paneel (a) ingebed in de variëteit in paneel (b).

een p-dimensionaal gat of de dood van een (p − 1)-dimensionaal gat. Elk gat kan
geassocieerd worden met twee unieke functiewaardes: f (cb) geassocieerd met het
kritieke punt cb waaruit het geboren wordt, en f (cd) geassocieerd met het kritieke
punt cd dat verantwoordelijk is voor het doden of vullen van het gat. De levensver-
wachting van het gat, oftewel persistentie, is dan gedefinieerd als het absolute verschil
tussen waarden van dood en geboorte. Over het algemeen geldt dat hoge persisten-
tie gaten gaten met lagere persistentie ingebed in zich kunnen dragen.

Persistentiehomologie wordt gepresenteerd met persistentiediagrammen (Edelsbrun-
ner & Harer 2010), die uit een puntenwolk in R2 bestaan. Elk punt wordt geassoci-

Figuur 5 Een typisch persistentiediagram ontstaan
uit de realisatie van een Gaussisch stochastisch veld.
Dit is een puntenwolk waarbij ieder punt een uniek
topologisch gat representeert. De coordinaten van
het punt corresponderen met het kritieke punt ver-
antwoordelijk voor de geboorte en dood van het gat.
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eerd met een unieke topologische verandering in de variëteit.
Er is een diagram voor elke ambiente dimensie van de variëteit. De punten in

het 0-dimensionale diagram leggen samensmeltingsvoorvallen van twee geı̈soleerde
objecten vast.

De punten in de 1-dimensionale diagrammen leggen de vorming en vernietiging
van lussen vast; punten in 2-dimensionale diagrammen de geboorte en dood van
topologische voids. Figuur 5 laat een typische persistentie zien van een massaverde-
lingsveld ontstaan uit een stochastisch proces.

Persistentiediagrammen bevatten een schat aan informatie. Het 0-dimensionale
diagram legt samensmeltingen vast, die een karakteristieke eigenschap zijn van hiërarchisch
evoluerende massaverdelingen.

De 1-dimensionale diagrammen coderen de topologische signalen van de percolatie-
eigenschappen. De 2-dimensionale diagrammen coderen de hiërarchische aspecten
van de vorming en samensmelting van voids. Bovendien wordt deze informatie op
hiërarchische wijze gepresenteerd, zodat voids op kleine schaal met gemiddeld ho-
gere dichtheid een bestanddeel zijn van grotere voids met lagere gemiddelde dicht-
heid. Dit heeft betrekking tot de recente ontdekking dat kosmische voids continu
evolueren door samensmelting en andere complexe processen (Sheth & van de Wey-
gaert 2004). Echter, een beoordeling van het exacte verband tussen topologische
voids en kosmische voids is noodzakelijk.

5 Kosmische homologie en persistentie: resultaten
Dit proefschrift richtte zich met name op de topologische analyse van enkele

kosmisch-relevante massaverdelingen door middel van homologie, Morse-theorie
en persistentie. Hieronder geven we een samenvatting van de resultaten.

5.1 Convergentie van persistentiediagrammen en stochastische processen
In Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 presenteren we empirisch bewijs dat het ensemble-

gemiddelde van persistentiediagrammen ontstaan uit stochastische processen con-
vergeert naar een stabiel gemiddelde. We laten dit zien door middel van een aantal
representatieve voorbeelden van stochastische processen, zoals het Poissonprocess,
Gaussische stochastische velden, Voronoimodellen en het Soneira-Peebless model
(later in dit hoofdstuk beschreven).

5.2 Homologie and persistentie van Gaussische velden
Gaussische velden zijn belangrijk voor de beschrijving van primordiale schom-

melingen in het dichtheidsveld. Een Gaussisch veld is geheel vastgelegd door het
power-spectrum. In dit proefschrift analyseren we modellen gespecificeerd met zo-
wel een machtswet power-spectrum alswel een LCDM spectrum.

Figuur 6 laat 2D plakken van een verwezelijking van een 3D Gaussisch veld zien,
vastgelegd door verschillende power spectra. Naarmate de index van het power-
spectrum afneemt worden de structuren zichtbaar groter.

In Hoofdstuk 3 analyseren we de persistentie topologie van de modellen. We
laten zien dat het ensemble-gemiddelde van de persistentiekaarten van Gaussische
velden stabiel zijn en goed-gedefinieerd. Als voorbeeld laten we in Figuur 7 het
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Figuur 6 2D plakken van een een verwezelijking van 3D gaussische stochastische veldmodellen. De
modellen zijn geconstrueerd in een simulatiekubus met grootte 128h−1Mpc per zijde en grid-resolutie
van 1h−1Mpc. Vervolgens zijn deze uitgesmeerd met een Gaussische kern met schaal R f = 2h−1Mpc.
Het linkerpaneel laat een realisatie zien van het LCDM power-spectrum. De midden- en rechterpanelen
laten realisaties van power-spectra gebaseerd op machtswetfuncties met indices n = 1 en n = −3 zien.

ensemble-gemiddelde van 100 verwezelijkingen van persistentiediagrammen van
eilanden, tunnels en voids voor een LCDM spectrum zien. We tonen ook aan dat
de kenmerken van persistentiediagrammen een directie weerspiegeling zijn van de
singulariteitsstructuur van het veld. De karakteristieken van de corresponderende
verschilkaarten hangen sterk af van de modelkeuze. Dit zou kunnen impliceren dat
zij belangrijk kunnen zijn voor het onderscheiden van verschillende modellen. Dit
is handig wanneer traditionele methodes hiertoe niet in staat blijken te zijn.

Bruikbare kwantitatieve informatie kan uit de marginale en cumulatieve distri-
butie van de gemiddelde dichtheid en persistentie van de topologische kenmerken
gehaald worden. We stellen vast dat de distributiefuncties een karakteristieke afhan-
kelijkheid van de index van het power-spectrum vertonen. De marginale distributie
en de gemiddelde dichtheid volgen een bijna-Gaussische verdeling. De marginale
distributie van de persistentie impliceert een Poissonverdeling.

We duiken ook in de analyse van de Bettigetallen van Gaussische stochastische
velden in Hoofdstuk 3. We vergelijken in dit kader de Bettigetallen met de ver-
trouwde Eulerkarakteristiek. We vinden dat de Bettigetallen een duidelijke afhan-
kelijkheid laten zien van de index van het power-spectrum, dit in tegenstelling tot
de Eulerkarakteristiekkromme, die dezelfde vorm heeft ongeacht de spectrale index.
Een visuele indruk hiervan vindt men in Figuur 8, waarin we herschaalde Bettige-
tallen en Eulerkarakteristiekkrommes voor Gaussische stochastische velden presen-
teren.

Het verschil tussen de kenmerken van de Eulerkarakteristiek en de Bettigetal-
len heeft belangrijke gevolgen voor de beschrijving van de topologische structuur
van dichtheidsvelden. Omdat de vorm van de Eulerkarakteristiek hetzelfde is onge-
acht het power-spectrum zou men naı̈ef kunnen aannemen dat de topologie binnen
allle modellen hetzelfde is. Aan de andere kant overlappen de Bettigetallen over
een aanzienlijk deel van de dichtheidsdrempelwaardes. De grootte van deze over-
lapping neemt toe met afnemende spectrale index. Dit wijst erop dat de topologi-
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Figuur 7 Intensiteitskaarten van eilanden, tunnels and voids (van links naar rechts) in Gaussische sto-
chastische velden voor het LCDM power-spectrum. Intensiteit I is gedefinieerd als de fractie van totaal
aantal objecten (voor elke afzonderlijke dimensie) in een roostercel. Contourlijnen nemen toe in intensiteit
met een factor 2.

sche structuur van het dichtheidsveld een mix is van verschillende topologiën voor
een gegeven drempelwaarde. De hoeveelheid menging neemt toe met afnemende
spectrale index, en laat zo de inherent verschillende topologische structuur van de
verschillende modellen zien. Deze informatie wordt niet kenbaar met de Eulerka-
rakteristiek,

5.3 Homologie and persistentie van cellulaire verdelingen
Om de webachtige patronen van de groteschaalstructuur in het heelal te model-

leren, vallen wij terug op Voronoimodellen (van de Weygaert 1991). Hierdoor pro-
beren wij indicaties voor de verscheidene morfologische kenmerken van het web
te identificeren. De modellen gebruiken Voronoitessellaties als matrijs voor de ver-
deling van massa en de hieraan gerelateerde melkwegstelselpopulatie. De Voronoi-
elementenmodellen worden gekarakterizeerd door een dominante aanwezigheid van
een enkel morfologisch element. De Voronoi-evolutiemodellen bootsten de evolutie
van het heelal, op schalen van Megaparsec, na tot een webachtig patroon. De mo-
dellen die we hier gebruiken zijn behoorlijk geavanceerd, en representeren een vrij
realistische uitbeelding van het kosmisch web voor kosmologieën gedomineerd door
voids. De boven- en onderpanelen van Figuur 9 illustreren de rendering van het
massadichtheidsveld voor een van de verwezelijkingen van de Voronoi elementen-
en Voronoi-evolutiemodellen.

Voor de één-componentmodellen laten we zien dat de dominante aanwezigheid
van verschillende morfologieën gereflecteerd wordt door kenmerken in de inten-
siteitskaarten in verschillende dimensies. Modellen waarin de deeltjes uitsluitend
in en rond de knooppunten van het Voronoiskelet gedistribueerd worden laten de
aanwezigheid van veel geı̈soleerde clusters zien. Dit wordt goed vastgelegd door
de geı̈soleerde hoge persistentie wolken in de 0-dimensionale intensiteitskaarten.
Modellen waarin de deeltjes uitsluitend rond de randen van het Voronoiskelet ge-
distribueerd worden, bootsen de filamentaire structuur van het web na. Onderling
verbonden filamentaire patronen laten de aanwezigheid van goedgevormde lussen
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Figuur 8 De krommes van herschaalde Bettigetallen (links) en de Eulerkarakteristiek (rechts) voor Gaus-
sische stochastische velden, vastgelegd door een machtswet power-spectrum. De getekende krommes
zijn voor spectrale indice n = 1, 0,−1,−2 & − 3. De krommes zijn herschaald met betrekking to de am-
plitude van de kromme voor het n = 0 model. De Bettigetallen laten een karakteristieke afhankelijkheid
van het power-spectrum zien, in tegenstelling tot de kromme van de Eulerkarakteristiek. Dit betekent dat
de Bettigetallen gevoeliger zijn voor de index van de machtswet dan de Eulerkarakteristiek.

Figuur 9 Dichtheidsveld corresponderend met de Voronoi-elementenmodellen (kader boven) en kine-
matische Voronoimodellen (kader onder). Van links naar rechts bestaan de elementenmodellen voorna-
melijk uit clusters, filamenten en wanden. De kinematische modellen evolueren van een fase waarin de
meeste massa in de buitengebieden is tot een fase waarin de meeste massa zich in clusters en filamenten
bevindt.
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Figuur 10 Links: 0-dimensionale intensiteitskaarten voor de sterk geëvolueerde fase van een kinema-
tisch Voronoimodel. Rechts: Bettigetallen afhankelijk van de dichtheidsdrempelwaarde voor drie ver-
schillende evolutiefases van de kinematische Voronoimodellen.

zien. Dit wordt gereflecteerd in een hoge persistentie wolk in de 1-dimensionale
intensiteitskaarten. Modellen waarin de deeltjes uitsluitend in de vlakken van het
Voronoiskelet worden gedistribueerd bootsen de wandachtige structuur van het web
na. Deze modellen laten de aanwezigheid zien van volledig omsloten voids. Dit as-
pect wordt vastgelegd door geı̈soleerde hoge persistentie wolken in de 2-dimensionale
intensiteitskaarten. We laten ook zien dat de dominante aanwezigheid van een en-
kele morfologie gereflecteerd wordt in de aanwezigheid van een enkele goedgedefi-
nieerde mode in de grafieken van Bettigetallen in verschillende dimensies.

Voor de Voronoi evolutiemodellen laten we zien dat de topologische eigenschap-
pen van de verschillende morfologieën in de verdeling – clusters, filamenten en wan-
den – goed gescheiden kunnen worden in de intensiteitskaarten. Bovendien wordt
het aspect van evolutie vastgelegd door de evoluerende kenmerken in de intensi-
teitskaarten. Als voorbeeld laat Figuur 10 intensiteitskaarten zien voor de eilan-
den in de meest geëvolueerde realisaties van de kinematische Voronoimodellen. De
kaart heeft vier duidelijke kenmerken, die op de aanwezigheid van de vier morfo-
logieën duiden, namelijk, clusters, filamenten, wanden en voids. De aanwezigheid
van meerdere en evoluerende morfologieën wordt ook gereflecteerd door meerdere
goedgedefinieerde modes in de Bettinummerkrommes. Figuur 10 laat de Bettinum-
merkrommes zien voor drie verschillende fases van het Voronoi evolutiemodel (evo-
lutie gaat van Fase 1 tot Fase 3). De aanwezigheid van meerdere modes, alsook een
toename van het aantal modes voor meer-geëvolueerde modellen, is evident.

5.4 Homologie and persistentie van hiërarchicsche verdelingen
Om de kenmerken van meerschalige verdelingen te bestuderen, richten we onze

aandacht op de Soneira-Peeblesverdeling (Soneira & Peebles 1978). Dit is een analy-
tisch, self-similar, spatieel puntproces gedefinieerd met als doel het modelleren van
de verdeling van melkwegstelsels. Het model behelst een hiërarchie van structuren



5: Kosmische homologie en persistentie: resultaten 287

Figuur 11 Deeltjesverdeling in een bepaalde verwezelijking van het Soneira-Peeblesmodel. Het groot-
ste deel van het volume is leeg door de hoge concentratie van deeltjes in een klein volume.

van verschillende dichtheden en karakteristieke groottes. Het wordt geconstrueerd
door een aantal ’kinder’-bollen op willekeurige plaatsen in een ’ouder’-bol te plaat-
sen, die zelf weer op een willekeurige plaats in R3 geplaatst is.

De bollen op een hoger niveau corresponderen met dichtheidsstructuren op kleine
schaal en de bollen op een lager niveau met lagedichtheidsstructuren op grotere
schaal. Omdat iedere bol op dezelfde manier geconstrueerd is onstaat een self-
similar en gebonden fractaal.

Een belangrijke eigenschap van dit model is, dat de statistische eigenschappen
geheel en exact berekend kunnen worden. Hiermee bedoelen we de machtswet van
de 2-puntscorrelatiefunctie, correlatiedimensie en de Hausdorffdimensie.

Figuur 11 laat een deeltjesverdeling zien in een bepaalde verwezelijking van het
model, met drie verschillende concentraties van deeltjes. Het aantal deeltjes is gelijk
voor iedere verwezelijking.

We laten zien dat de verschillende hiërarchische niveaus zich duidelijk open-
baren in de intensiteitskaarten. In het rechterpaneel van Figuur 12 laten we een
intensiteitskaart van een typisch Soneira-Peeblesmodel zien. De kaart laat de aan-
wezigheid zien van een aantal duidelijke klompen. Deze klompen zijn geplaatst op
toenemende hoogte van hun persistentiewaarde. Het aantal klompen is gerelateerd
aan het aantal niveaus in de hiërarchie van de verdeling.

De Bettigetallen leggen ook de verchillende hiërarchische niveaus in de verdeling
vast. We zien dit in het rechterpaneel van Figuur 12. De meerdere toppen in de
grafieken leggen het aantal niveaus in de hiërarchie vast. Voor hoge concentraties
zijn de toppen duidelijk gescheiden, hetgeen betekent dat de niveaus in de hiërarchie
ook duidelijk gescheiden zijn.

Voor lage concentraties zijn de niveaus niet zo duidelijk gescheiden, met als ge-
volg dat de deeltjes een diffuse verdeling hebben. Dit wordt gereflecteerd in het
relatief lage aantal verschillende toppen in de Bettinummerkrommes.
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Figuur 12 Links: Intensiteitskaarten van het Soneira-Peeblesmodel voor een hoge concentratie deeltjes.
Rechts: Bettigetallen van het Soneira-Peeblesmodel for modellen met verschillende concentraties.

6 Op topologie gebaseerde visualisatie van kosmische filamenten:
Felix

Het laatste deel van dit proefschrift introduceert en beschrijft een techniek voor
de identificatie van filamenten, gebaseerd op de topologische eigenschappen van het
dichtheidsveld. Het verkennen van de filamentaire patronen van het kosmisch web
is een uitdaging vanwege het dynamisch bereik van de spatiële schalen en dicht-
heidsschalen ervan. Een goede karakterisatie moet ook rekening houden met de
hiërarchische natuur van de structuren, iets wat behoorlijk moeilijk is.

Het verschil tussen ruis en betekenisvolle structuren is vaak slecht omschreven,
en op verschillende punten kan ruis verward worden met daadwerkelijke structuren
in de hiërarchisch evoluerende massaverdeling. Dit probleem is nog meer uitgespro-
ken wanneer men de eigenschappen van ijle filamenten en wanden in void-achtige
gebieden met lage dichtheid bekijkt. Een cruciale vereiste voor het begrijpen van
hoe de vorming en evolutie van melkwegstelsels afhangt van het lokale milieu is
door deze eigenschappen accuraat te classificeren. Deze eigenschappen omvatten
ondermeer de dichtheidseigenschappen als de morfologische classificatie.

De techniek is gebaseerd op Morse-theorie en verloopt door het segmenteren van
een variëteit gebaseerd op de karakteristieken van kritieke punten en de eigenschap-
pen van de gradiënt van het scalaire veld dat hierop gedefinieerd is. Een belangrijk
ingrediënt voor het begrijpen hoe de variëteit gepartitioneerd kan worden is het con-
cept integraallijnen. Een integraallijn is een pad waarover de raaklijn van het pad
parallel ligt aan de gradiënt ∇ f op elk punt van het pad. Als voorbeeld presenteren
we integraallijnen van een 2D scalaire functie als dunne grijze lijnen in Figuur 13.

De integraallijnen definiëren de oplopende en aflopende variëteiten van een kri-
tiek punt. De verzameling van alle integraallijnen uit een kritiek punt p worden
samen met p de oplopenden variëteit van p genoemd. Evenzo wordt de verzame-
ling van integraallijnen die eindigen in het kritieke punt p met p samen een aflopende
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Figuur 13 Morse-Smale complex van een 2D sca-
laire functie. De kritieke punten zijn aangegeven met
bolletjes. De maxima zijn rose, zadelpunten geel en
minima blauw. De dunne grijze lijnen die uit de kri-
tieke punten komen en daar ook eindigen zijn de in-
tegraallijnen van de functie. De dikke grijze buisvor-
mige structuren geven de separatrices aan, die de
rand tussen twee aangrenzende klimmende en da-
lende variëteiten aangeven.

variëteit van p genoemd. De oplopende variëteiten (evenals de aflopende variëteiten)
van alle kritieke punten segmenteren het domein.

Het Morse-Smale complex wordt geconstrueerd door de decompositie van de variëteit
in meerdere cellen door de verzameling van integraallijnen die een gemeenschappe-
lijke bron en bestemming hebben (Forman 2002; Edelsbrunner et al. 2001).

Dit werkt alleen wanneer de oplopende en aflopende variëteiten van alle kritieke
puntparen elkaar slechts transversaal snijden. Elke functie f die hieraan voldoet
wordt een Morse-Smale functie genoemd.

Figuur 13 laat een Morse-Smale complex van een 2D scalaire functie zien. De
maxima zijn aangegeven met rose, de zadelpunten met geel en de minima in blauw.
De buisvormige elementen representeren de bogen van het Morse-Smale complex
die het domein segmenteren.

De verschillende elementen van het kosmisch web hebben een voor de hand lig-
gende associatie met de elementen van het voor kosmische dichtheidsvelden gecon-
strueerde Morse-Smale complex.

Clusters kunnen worden geı̈dentificeerd met lokale maxima van het veld. Dit
komt doordat massa uit alle richtingen naar de clusters toe stroomt. Dit komt over-
een met het feit dat de gradient van het veld sterker wordt in de richting van het
lokale maximum in het Morse-Smale complex.

De filamenten kunnen worden geı̈dentificeerd als de oplopende variëteiten van
2-zadelpunten. De oplopende variëteit van een 2-zadelpunt verbindt twee nabije
maxima met elkaar en is een 1-dimensionaal element. De gradiënt langs de oplo-
pende variëteit van een 2-zadelpunt neemt toe in de richting van de maxima. Dit
impliceert een natuurlijk verband met kosmische filamenten, die ook quasi-lineaire
structuren vormen en functioneren als de kanalen waardoor massa naar de clusters
stroomt. Voids kunnen worden geı̈dentificeerd als de oplopende variëteiten van mi-
nima, waauit alle massa wegstroomt. Wanden kunnen geı̈dentificeerd worden als de
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(a) (b)

(c) (d)

Figuur 14 Drie categoriën van filamenten uit de Cosmogrid dataset. (a) Deeltjesverdeling met een
volumerendering van de DTFE dichtheid. (b) Filamenten in clusterachtige gebieden. De gemarkeerde ge-
bieden laten het behoud van ingewikkelde topologische structuren binnen een groot clustergebied zien.
(c) Filamenten in void-achtige gebieden, geëxtraheerd met parameters. De bijfiguur laat een clusterach-
tig gebied waaruit de filamenten weggefiltreerd zijn zien. (d) Filamenten die zich uitstrekken uit een
clusterachtig gebied tot zelfs void-achtig gebieden.

aflopende variëteiten van 1-zadels die de voids scheiden. Deze zijn 2-dimensionaal
van karakter.

We beschrijven hier Felix12, een op topologie gebaseerd visueel interactief frame-
work om filamentaire structuur uit een hiërarchie van Morse-Smale complexen van
het dichtheidsveld te halen.

De filamenten in Felix worden geparametrizeerd door de dichtheidswaarden van
de maxima en 2-zadels waardoor ze gedefinieerd worden. We maken een door de
gebruiker gedefinieerd bereik mogelijk, zodat er meer flexibiliteit en accuratesse is
bij het detecteren van de noodzakelijke eigenschappen. Dit in tegenstelling tot de
op persistentie gebaseerde strategie geı̈mplementeerd in DisPerSe (Sousbie 2011),
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waarbij lage-dichtheidseigenschappen onvermijdelijk weggefilterd worden.
Als voorbeeld bestuderen we het karakter van filamenten in drie verschillende

dichtheidsregimes in LCDM simulaties. Het eerste regime betreft filamenten in hoge-
dichtheidsgebieden rond compacte dichte clusters, waarvan we weten dat zij ver-
antwoordelijk zijn als de transportkanalen van massa naar de clusters. Het tweede
regime betreft de ijle lage-dichtheid filamenten gevonden in void-achtige gebieden.
Het derde regime betreft filamenten die zich uitstrekken van een clusterachtig gebied
naar een void-achtig gebied. Figuur 14 laat een voorbeeld van deze drie categorieën
van filamenten, geëxtraheerd uit kosmologische simulaties, zien.

Gebruikmakend van Felix classificeren we in testmodellen melkwegstelsels als
cluster/filament of niet. Van deze melkwegstelsels is de classificatie a priori be-
kend. Door het vergelijken van de classficatie door Felix met de a priori classificatie
kunnen we laten zien dat we met hoge efficiëntie de originele classificatie kunnen
terugvinden. We vergelijken Felix ook met enkele andere geometrische en topologi-
sche methodes, namelijk DisPerSE, MMF/Nexus en SpineWeb (Aragón-Calvo et al.
2010). Hierdoor laten we zien dat onze methode meestal even goed of beter presteert
dan de andere methodes. Door gebruik te maken van Voronoi testmodellen, laten we
ook zien dat een op persistentie gebaseerde simplificatie van het Morse-Smale com-
plex, zoals geı̈mplementeerd in DisPerSE, niet volstaat om de gewenste filamenten
te extraheren.

7 Conclusies
Het gebruik van topologische data-analyse van structurele patronen, in het bij-

zonder gebaseerd op persistentie, wordt steeds populairder in verschillende disci-
plines zoals beeldvormend medisch onderzoek, cartografie, landbouw, etc. Dit komt
vooral door de gelijkenis in de eigenschappen van de problemen. Voor al deze dis-
ciplines worden de datasets steeds groter en ingewikkelder, of het nu om medische
dossiers, genetische sequentiëring, neurale netwerken in het brein, astrofisica, ge-
schiedkundige archieven of sociale netwerken gaat. Topologie is een ideaal gereed-
schap voor het analyseren van patronen in deze grote hoogdimensionale datasets.
Dat komt omdat topologie vermoedelijk het enige formalisme is dat nauwgezet vor-
men en patronen kan definiëren in elke dimensie.

Dit proefschrift vormt een culminatie van een interdisciplinaire samenwerking
tussen de gebieden kosmologie, wiskunde en informatika. Aan de kant van de kos-
mologie was het doel om de topologische beschrijving van de kosmische massaver-
deling uit te breiden met Morse-theorie, homologie en persistentie. Aan de wis-
kundige kant heeft het geprobeerd de algemene eigenschappen en het karakter van
persistentie, homologie en persistentiediagrammen te verkennen.

7.1 Toekomstideeën
Aan het einde van dit proefschrift, verschaffen we een aantal mogelijke richtin-

gen om ons onderzoek op te volgen. De volgende niet-limitatieve lijst bevat moge-
lijke, veelbelovende onderzoeken. A

12De naam Felix is een afkorting van Filament explorer.
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Statistiek van persistentie. We hebben empirisch vastgesteld dat het ensemblege-
middelde van een persistentiediagram van een stochastisch proces welgedefinieerd
is. Een analytische probabilistische en statistische beschrijving is een vanzelfspre-
kende en belangrijke extensie van dit werk.

Persistentie (Homologie) van het grootschalig heelal. In dit proefschrift presente-
ren wij een topologische kenschetsing van Gaussische stochastische velden, met als
doel het karakter van schommelingen in de dichtheid van het vroege heelal te be-
grijpen. Vervolgens analyseren we Voronoimodellen die de aspecten van de massa-
verdeling van het grootschalig heelal nabootsen. Een logische en belangrijke uitbrei-
ding hiervan is het onderzoeken van de topologie van authentieke verdelingen van
donkere materie en halo’s in LCDM simulaties.

Persistentiekarakterisatie van kosmische achtergrondstralinganisotropie. Een op per-
sistentie gebaseerde hiërarchische karakterisatie van de anisotropiën in de kosmi-
sche achtergrondstraling (CMB), zoals verstrekt door de laatste metingen van de
PLANCK satelliet, biedt een interessant uitdaging. Persistentie heeft de mogelijk-
heid om de hiërarchische natuur van primordiale schommelingen aan het licht te
brengen. Het zou ook interessant kunnen zijn om de CMB te onderzoeken met het
doel bewijs te vinden voor primordiale niet-Gaussianiteit. Met bestaande metho-
des heeft het PLANCK team geen bewijs gevonden voor niet-Gaussische signalen in
CMB kaarten. De hiërarchische beschrijving van persistentie heeft de mogelijkheid
om dieper door te dringen in deze materie.

Filamentcatalogi van het heelal op grote schaal. Nadat wij de robuustheid van de
filament-identificerende software hebben getest op testmodellen en simulaties, is het
belangrijk om een catalogus van filamenten op te bouwen, zowel uit simulaties als
waarnemingen. Deze catalogi bieden de mogelijkheid om de eigenschappen van de
geassocieerde melkwegstelses op te vragen, om de vorming en evolutie van melk-
wegstelsels te bestuderen vis-a-vis de grote schaalstructuur waarin zij zich bevinden.

Hiërarchische kenschetsing van kosmische voids. 2-dimensionale persistentiedia-
grammen die de vorming en evolutie van topologische voids vastleggen, kunnen
mogelijk een belangrijk gereedschap zijn voor de kenschetsing van de hiërarchische
aspecten van kosmische voids. Dit is in het bijzonder interessant in het licht van
het feit dat topologie miscchien wel de enige methode is die een void uniek en on-
dubbelzinnig kan definiëren zonder additionele vrije parameters. Sinds lange tijd
werd theoretisch vermoed hetgeen recentelijk observationeel is bevestigd: kosmi-
sche voids vormen en evolueren hiërarchisch. Verschillende studies laten zien dat
voids gevoelig zijn voor donkere energie en mogelijk informatie bevatten over alter-
natieve zwaartekrachtstheoriën.

Kenschetsing van het reionisatietijdperk. Door het hiërarchische karakter van per-
sistentie is het op natuurlijke wijze toegesneden voor de studie van reionisatie en het
evoluerende netwerk van ionisatiebellen in het ionisatietijdperk, dat het begin van
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de vorming van sterren en melkwegstelsels markeert. 0-dimensionale persistentie-
diagrammen zijn optimaal toegelegd voor het vastleggen van het evoluerende net-
werk van ionisatiebellen, die in essentie samensmeltende geı̈soleerde objecten zijn.
Bovendien zal het bestuderen van de eigenschappen van 1-dimensionale diagram-
men veel details blootleggen over de percolatie eigenschappen van de verdeling in
dat tijdperk. De 2-dimensionale diagrammen bieden de mogelijkheid om het evolu-
erende hiërarchische netwerk van voids op jonge leeftijd te onthullen.




