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Nederlandse samenvatting

Sinds de vroegste beschavingen zijn er voortdurend mensen geweest die ’s nachts in verwon-
dering omhoog hebben gekeken naar de sterrenhemel. Zij vroegen zich onder andere af hoe
ons heelal eruit ziet en hoe het is ontstaan. Door de eeuwen heen zijn er allerlei verschillende,
vaak religieus geı̈nspireerde kosmogonieën ontwikkeld om zo onze wereld in een kosmisch
perspectief te kunnen plaatsen. Sinds een paar honderd jaar is er ook vooruitgang geboekt in
wetenschappelijke zin, deels met behulp van waarnemingen en deels door theoretische mo-
delvorming. Pas in de vorige eeuw is er een coherent model ontwikkeld dat daadwerkelijk
gefalsifieerd kan worden door middel van waarnemingen. In dit model, de oerknaltheorie, is
er een beginpunt, ongeveer 13,7 miljard jaar geleden, waarin ruimte, tijd en alle energie in
het heelal hun oorsprong vinden. Wat er gebeurde op het precieze moment van de oerknal en
in de eerste 10−43 seconde daarna (de Plancktijd) begrijpen we op dit moment nog niet goed.
Wel weten we dat het heelal na afloop van de Plancktijd een extreem compact, dicht en heet
plasma van straling en materie was. Vanaf de Plancktijd wordt de ontwikkeling van het heelal
zeer nauwkeurig beschreven door de oerknaltheorie.

Hoewel de oerknaltheorie een groot aantal waargenomen verschijnselen in het heelal met
succes heeft voorspeld en verklaard, is er nog wel een aantal onopgeloste fundamentele vraag-
stukken. De eerste betreft de zogenaamde donkere materie. Waarnemingen laten zien dat
slechts 15% van de materie in het heelal uit ‘normale’ baryonische materie bestaat, waar ook
de aarde, zon en planeten uit bestaan. Dit betekent dat de overige 85% van de materie in het
heelal van een andere, niet-baryonische aard moet zijn. We weten dat deze materie bestaat
door de werking van de zwaartekracht, maar we weten niet waaruit deze bestaat. We kunnen
deze materie ook niet zien en daarom wordt vaak over donkere materie gesproken.

Een volgend raadsel vormt de mysterieuze donkere energie die overal in het heelal aanwe-
zig is en die maar liefst 73% van de totale hoeveelheid energie in het heelal voor zijn rekening
neemt. Hoewel er genoeg speculaties zijn over de aard van deze donkere energie is deze fei-
telijk een mysterie. Dit blijkt alleen al uit het feit dat de theoretisch voorspelde waarde 10118

– een 1 met 118 nullen – keer groter is dan de gemeten waarde. Merkwaardigerwijs wijzen
waarnemingen uit dat er in het heelal precies zoveel donkere energie en materie aanwezig is
dat de geometrie van het heelal vlak is. We begrijpen niet waarom dit het geval is.

Op dit moment bevat het heelal een ware rijkdom aan structuren van allerlei groottes. Op
voor sterrenkundigen interessante schalen zijn dit bijvoorbeeld de aarde, de zon, de sterren, de
Melkweg en andere sterrenstelsels. Het bestaan van structuur in het heelal kan niet verklaard
worden binnen de oerknaltheorie, omdat daarin aangenomen wordt dat het heelal perfect ho-
mogeen en isotroop is. Er is daarom een uitbreiding van de oerknaltheorie nodig, waarin
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aangenomen wordt dat er in het zeer jonge heelal hele kleine dichtheidsfluctuaties aanwezig
waren: op sommige plaatsen in het heelal was net iets meer materie aanwezig dan op andere
plaatsen. In de loop van de tijd zijn deze dichtheidsfluctuaties door de werking van de zwaar-
tekracht uitgegroeid tot de structuren die we vandaag de dag waarnemen. Deze uitbreiding
van de oerknaltheorie die de vorming en ontwikkeling van structuur in het heelal beschrijft,
wordt gravitationele instabiliteitstheorie genoemd.

Hoewel op basis van gravitationele instabiliteitstheorie grote computersimulaties van kos-
mische structuurvorming zijn uitgevoerd die de algemene aanblik van het heelal op grote
schaal reproduceren, wordt de ontwikkeling van structuur in het heelal nog niet goed be-
grepen. Dit komt doordat een groot aantal natuurkundige processen een rol speelt, die elk
over heel verschillende tijd- en afstandschalen werken. Hoewel er allerlei slimme trucs en
technieken zijn bedacht om met deze inherente complexiteit om te kunnen gaan, zijn de te-
genwoordige analyse- en simulatietechnieken niet in staat om alle relevante natuurkundige
processen nauwkeurig te volgen en te beschrijven.

In dit proefschrift wordt een nieuwe methode beschreven waarmee complexe puntverde-
lingen – zoals de verdeling van sterrenstelsels op grote schaal – kunnen worden bestudeerd.
Met deze nieuwe methode willen we een bijdrage leveren aan de oplossing van een aantal
van de vele nog openstaande problemen binnen de hedendaagse kosmologie. De vragen die
in dit proefschrift behandeld worden, hebben voornamelijk betrekking op de verdeling van
sterrenstelsels op grote schaal, maar leveren daarmee tegelijkertijd ook een bijdrage aan de
beantwoording van een aantal van de meer fundamentele vragen over ons kosmologische we-
reldbeeld.

De oerknaltheorie

Tot aan het begin van de de twintigste eeuw werd algemeen aangenomen dat het heelal sta-
tisch is, dat wil zeggen eeuwigdurend en onveranderlijk. In 1915 formuleerde Albert Einstein
de algemene relativiteitstheorie. Hij ontdekte dat volgens deze theorie het heelal niet statisch
maar dynamisch is: het heelal dijt uit of krimpt. In 1922 slaagde Alexander Friedmann erin
om de vergelijkingen die volgens de algemene relativiteitstheorie een homogeen en isotroop
heelal beschrijven op te lossen. Onafhankelijk hiervan werden deze vergelijkingen in 1927
ook door de Belgische priester Georges Lemaı̂tre opgelost. Lemaı̂tre realiseerde zich ook wat
de natuurkundige implicaties van de door hem gevonden oplossingen waren. Terugrekenend
in de tijd zag hij in dat een uitdijend heelal een extreem heet en dicht beginpunt in de tijd
gehad moet hebben, dat hij het oeratoom noemde. In de hieropvolgende jaren is er door voor-
en tegenstanders stevig gedebatteerd over de vraag of het heelal echt een beginpunt in de tijd
heeft gehad. Het heeft tot in de jaren zestig van de vorige eeuw geduurd voordat er zoveel be-
wijzen gevonden waren voor de oerknaltheorie dat deze vanaf toen het referentiekader vormt
waarbinnen sterrenkundigen werken.

Op dit moment wordt de oerknaltheorie bekrachtigd door een grote hoeveelheid waarne-
mingen. Vier daarvan vormen de belangrijkste pilaren onder de oerknaltheorie. Wellicht de
meest directe is het feit dat de oerknaltheorie een verklaring geeft voor een verrassend voor de
hand liggende waarneming van Heinrich Olbers in de vroege 18e eeuw: ’s nacht is de hemel
donker. Dit simpele feit kan alleen worden verklaard door aan te nemen dat het heelal een
eindige leeftijd heeft in combinatie met een eindige lichtsnelheid. Het tweede belangrijke be-
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wijsstuk is de ontdekking in 1929 door Edwin Hubble dat sterrenstelsels van ons af bewegen
met een snelheid die groter wordt naarmate ze verder van ons af staan, de wet van Hubble.
Hiermee werd het eerste overtuigende bewijs geleverd dat ons heelal niet statisch is, maar uit-
dijt. In de afgelopen jaren hebben satellietwaarnemingen de uitdijingssnelheid van het heelal
nauwkeurig bepaald op 71 kilometer per seconde per Megaparsec†. Dit betekent bijvoorbeeld
dat een object dat op een afstand van 10 Megaparsec van ons af staat elke seconde 710 kilome-
ter verder van ons af beweegt. De andere twee belangrijke bewijsstukken grijpen terug naar de
tijd waarin ons heelal nog maar kort bestond. Tijdens de eerste drie minuten van het heelal was
het heelal zo heet (enkele miljarden graden) dat de elementen Deuterium, 3Helium, 4Helium
en Lithium door kernfusie gevormd konden worden. Omdat de oerknaltheorie nauwkeurig
beschrijft hoe de afkoeling van het heelal verloopt, kan heel precies uitgerekend worden hoe-
veel van deze elementen er uiteindelijk gevormd worden. De voorspelde hoeveelheden blijken
heel nauwkeurig in overeenstemming met de waargenomen hoeveelheden. Het laatste bewijs
dateert van het moment waarop het heelal ongeveer 400 000 jaar oud was. Op dat moment
was de temperatuur van het heelal afgekoeld tot ongeveer 3000 graden en konden de tot dan
toe vrij in het heelal rondzwevende protonen en elektronen samen waterstofatomen vormen.
Straling die tot dan toe voortdurend door de vrij rondzwevende elektronen werd afgebogen,
kon nu ongehinderd door het heelal blijven bewegen. Deze kosmische achtergrondstraling
werd in 1965 voor het eerst waargenomen door Arno Penzias en Robert Wilson, waarmee het
definitieve bewijs voor de oerknaltheorie geleverd was.

De structuur van het heelal op grote schaal

De oerknaltheorie beschrijft de ontwikkeling van het heelal als geheel, waarbij aangeomen
wordt dat het heelal isotroop en homogeen is (het kosmologische principe). Dit is echter
alleen een adequate beschrijving als we kijken op een schaal groter dan enkele honderden
miljoen lichtjaren. Op kleinere schaal bevat het heelal een ware rijkdom aan structuur in
allerlei soorten en maten. Dit is al duidelijk door ’s nachts naar de hemel te kijken. Duidelijk
zichtbaar (tenminste buiten de grote stad) is een heldere band van sterren die dwars over de
hemel loopt. De sterren in deze band horen allemaal bij de Melkweg, een verzameling van
ongeveer 200 miljard sterren waartoe ook de zon behoort. Vrijwel alle sterren in het heelal
bevinden zich in soortgelijke sterrenstelsels, groepen van enkele honderden miljarden sterren
die door hun onderlinge zwaartekracht bijeen gehouden worden. In Fig. 1 is het Hubble
Deep Field afgebeeld. Dit is een foto die door de Hubble ruimtetelescoop gemaakt is van
een erg klein gedeelte van de hemel, ongeveer zo groot als een stuiver op een afstand van
25 meter. Doordat de belichtingstijd van deze foto maar liefst 10 dagen lang was, konden
ook heel lichtzwakke stelsels, die erg ver van ons af staan, waargenomen worden. In totaal
zijn aan dit kleine stukje van de hemel zeker 1500 sterrenstelsels te zien. Dit betekent dat het
gehele zichtbare heelal ongeveer 100 miljard sterrenstelsels bevat, die elk bestaan uit enkele
tientallen tot honderden miljarden sterren.

Sterrenstelsels zijn geen geı̈soleerde objecten, maar vormen de bouwstenen van structuren
op nog grotere schaal. Zo is de Lokale Groep een systeem van enkele tientallen sterrenstel-
sels, waarvan de Melkweg en Andromeda de grootste zijn. Deze twee spiraalvormige stelsels

†Een Megaparsec is een sterrenkundige afstandsmaat en komt overeen met de afstand die het licht in 3,26 mil-
joen jaar aflegt, ongeveer 30 800 000 000 000 000 000 km.
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Figuur 1 — Het Hubble Deep Field. De afbeelding is gemaakt door de Hubble ruimtetelescoop
gedurende 10 dagen een foto te laten maken van een heel klein gebiedje aan de hemel. Daardoor zijn
ook zeer lichtzwakke en ver weg staande sterrenstelsels waargenomen. Duidelijk te zien is dat het
heelal zeer veel sterrenstelsels bevat. De grote sterrenstelsels staan relatief dichtbij, terwijl de kleinst
zichtbare puntjes op een zeer grote afstand van ons staan.

worden door de zwaartekracht naar elkaar toegetrokken, terwijl ze beiden worden omringd
door een zwerm van kleinere dwergstelsels en onregelmatige stelsels. Soortgelijke groepen
van sterrenstelsels komen op veel plaatsen voor in het heelal. In sommige gevallen zijn er
echter veel meer sterrenstelsels opeengepakt in hele dichte en massieve clusters van sterren-
stelsels. De meest massieve van deze clusters bevatten duizenden sterrenstelsels binnen een
relatief klein gebied met een doorsnede van enkele miljoenen lichtjaren. In de dichtbijstaande
Virgo en Coma clusters liggen bijvoorbeeld meer dan duizend sterrenstelsels binnen een af-
stand van maar 5 miljoen lichtjaar van hun kern. Ter vergelijking, de afstand van de Melkweg
tot Andromeda is al zo’n 2,5 miljoen lichtjaar. Door hun enorme helderheid zijn clusters
makkelijk waarneembaar tot op grote afstanden in het heelal.

Een jaar of twintig geleden zijn astronomen begonnen om het heelal op nog grotere schaal
in kaart te brengen. Ze hebben daarvoor de afstand tot een groot aantal sterrenstelsels bepaald.
Helaas is het niet mogelijk om de afstand direct te meten, maar wel de snelheid waarmee een
sterrenstelsel van ons af beweegt. De wet van Hubble beschrijft het verband tussen deze snel-
heid en de afstand tot het sterrenstelsel en kan dus gebruikt worden om de gemeten snelheid
om te zetten in de afstand. In de sterrenkunde wordt de snelheid waarmee een stelsel van ons
afbeweegt vaak uitgedrukt in roodverschuiving. Dit komt omdat licht uit golfjes bestaat. De
lengte van deze golfjes wordt groter naarmate een voorwerp sneller van ons af beweegt. Het
licht krijgt hierdoor een rodere kleur. Sterrenstelsels zien er dus roder uit naarmate ze sneller
van ons af bewegen (en dus verder van ons afstaan). De eerste kaart van ons nabije heelal
was de CfA roodverschuivingskaart uit 1986 (zie Fig. 2). Hierin is de roodverschuiving van
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Figuur 2 — De CfA roodverschuivingskaart. De gegevens van ruim 1000 sterrenstelsels waren al
voldoende om in te zien dat hun verdeling in het heelal alles behalve willekeurig is. Er is een duidelijke
band van sterrenstelsels te zien die van links naar rechts door de figuur loopt. Deze supercluster wordt
de Grote Muur genoemd. De opeenhoping van stelsels in het midden van de figuur is de Coma cluster.

alle waargenomen sterrenstelsels in een dunne strip aan de hemel bepaald. Elke stip in deze
figuur correspondeert met een sterrenstelsel. De Melkweg bevindt zich helemaal onderaan de
figuur. Elke rechte lijn die door de Melkweg gaat, correspondeert met één bepaalde positie
aan de hemel. Sterrenstelsels die op zo’n lijn door de Melkweg liggen, zien we dus op de-
zelfde positie aan de hemel, maar ze liggen wel op een verschillende afstand van ons. In de
figuur is duidelijk zichtbaar dat sterrenstelsels niet willekeurig over de ruimte verdeeld zijn,
maar grote en langgerekte structuren vormen, die superclusters worden genoemd. Superclus-
ters zijn meestal opgebouwd uit enkele rijke clusters en een groot aantal kleinere groepen
van sterrenstelsels. Een indrukwekkend voorbeeld is de Grote Muur, de uitgestrekte band
van sterrenstelsels die door het midden van Fig. 2 van links naar rechts loopt. Deze enorme,
afgeplatte verzameling van sterrenstelsels heeft een afmeting van ongeveer 200 bij 230 bij
15 miljoen lichtjaar. De Coma cluster is midden in de Grote Muur zichtbaar. In de figuur is
ook goed te zien dat er grote gebieden zijn waarbinnen zich vrijwel geen sterrenstelsels be-
vinden. Zulke gebieden worden leegten genoemd. Dit zijn uitgestrekte, ruwweg bolvormige
gebieden met afmetingen in de orde van 75 tot 150 miljoen lichtjaar. Het bekendste voorbeeld
is de Boötes leegte met een diameter van maar liefst 200 miljoen lichtjaar.

De laatste jaren hebben steeds grotere en diepere roodverschuivingskaarten ons beeld van
het heelal op grote schaal verfijnd. Eén van de meest uitgebreide kaarten is de 2dF roodver-
schuivingskaart waarin de afstand tot ruim 220 000 sterrenstelsels is bepaald in twee dunne
strips aan de hemel. Dergelijke kaarten laten zien dat superclusters een intrigerend netwerk
vormen dat zich uitstrekt over het hele waarneembare heelal. In dit netwerk bevinden zich
uitgestrekte leegten tussen wand- en filamentvormige superclusters. Clusters van sterrenstel-
sels bevinden zich op plekken waar superclusters elkaar kruisen. Het resulterende netwerk
wordt vanwege zijn vorm wel het kosmische web of het kosmische schuim genoemd.
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De vorming en ontwikkeling van kosmische structuren

De oerknaltheorie beschrijft de ontwikkeling van het heelal als geheel, waarbij aangeomen
wordt dat het heelal isotroop en homogeen is. Hoewel op voldoende grote schaal het heel-
al inderdaad als isotroop en homogeen beschouwd kan worden, bevat het heelal op kleinere
schaal allerlei structuren. Dit roept de vraag op hoe deze structuren zijn gevormd in een heelal
dat, volgens het kosmologische principe, perfect isotroop en homogeen is. Om dit te begrijpen
is een uitbreiding van de oerknaltheorie nodig, waarin aangenomen wordt dat op vroege tijd-
stippen het heelal niet perfect homogeen was, maar dat er overal kleine dichtheidsverschillen
waren. Dit wil zeggen dat sommige gebiedjes in het heelal meer materie bevatten dan andere.
De kleine dichtheidsfluctuaties vinden hun oorsprong in quantumfluctuaties toen het heelal
nog zeer jong en dus zeer compact was. We denken dat kort na de oerknal het heelal een fase-
overgang heeft doorgemaakt waarin sprake was van een exponentieel snelle uitdijing. Deze
periode van extreem snelle uitdijing, die inflatie wordt genoemd, heeft de quantumfluctuaties
opgeblazen tot macroscopische proporties. De resulterende dichtheidsfluctuaties zijn onder
invloed van de zwaartekracht uitgegroeid tot de rijkdom van structuren die we vandaag de dag
waarnemen. De theorie die de vorming en ontwikkeling van deze structuren beschrijft, wordt
gravitationele instabiliteitstheorie genoemd.

In Fig. 3 wordt het proces van structuurvorming onder invloed van gravitationele instabili-
teit geı̈llustreerd. Hierin is op een aantal verschillende tijdstippen een computersimulatie van
een gebied met een afmeting van 300 bij 300 miljoen lichtjaar afgebeeld. Het paneel links-
boven laat de structuur van het heelal op een vroeg tijdstip zien, terwijl de daaropvolgende
panelen met een later tijdstip corresponderen. Duidelijk zichtbaar is dat het vroege heelal
relatief homogeneen was, terwijl op latere tijdstippen de structuren steeds meer in het oog
springen. Wat er gebeurt is dat gebieden die wat meer materie dan hun omgeving bevatten
een wat grotere zwaartekracht op hun omgeving uitoefenen dan andersom het geval is. Hier-
door stroomt er materie naar deze gebieden toe, waardoor de dichtheid verder toeneemt, zodat
de op de omgeving uitgeoefende zwaartekracht nog groter wordt. Dit proces duurt voort tot-
dat deze gebieden zoveel materie bevatten dat ze onder invloed van hun eigen zwaartekracht
ineenstorten tot een gravitationeel gebonden object. Evenzo oefenen gebieden met minder
materie dan hun omgeving een kleinere zwaartekracht uit op hun omgeving dan andersom het
geval is. Het resultaat is dat er materie vanuit deze gebieden wegstroomt naar hun omgeving,
waardoor de dichtheid verder afneemt, zodat de op hun omgeving uitgeoefende zwaartekracht
nog kleiner wordt. Het resultaat is dat deze gebieden geleidelijk steeds leger en leger worden
om uiteindelijk de leegten te vormen die we in roodverschuivingskaarten aantreffen.

Gravitationele structuurvorming is een uitermate complex proces. De eerste fase verloopt
nog relatief eenvoudig. De dichtheidsverstoringen zijn dan nog relatief klein en de resulte-
rende materieverdeling is in essentie een versterkte versie van de oorspronkelijke verdeling.
Dit lineaire regime kan daarom goed analytisch beschreven worden. Op het moment dat de
dichtheidsverstoringen groter beginnen te worden, ontkoppelt de expansie van materieconcen-
traties van de globale kosmische uitdijing en beginnen deze samen te trekken. Het daaropvol-
gende proces van ineenstorting onder invloed van de eigen zwaartekracht is dermate complex
dat er computersimulaties nodig zijn om het goed te kunnen bestuderen. Uit deze simulaties
blijkt dat de ineenstorting verloopt volgens een reeks van karakteristieke anisotrope (afge-
platte) patronen. In het begin nemen de ineenstortende gebieden een vlakke, wandvormige
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Figuur 3 — Computersimulatie van gravitationele structuurvorming. Afgebeeld is een gebied met
een afmeting van ruim 300 bij 300 miljoen lichtjaar op vier verschillende tijdstippen. De tijd loopt van
linksboven naar rechtsonder.

structuur aan, gevolgd door een samentrekking tot een uitgerekte filamentaire vorm, voordat
uiteindelijk de volledige ineenstorting tot een gravitationeel gebonden object plaatsvindt. De
vorming van anisotrope structuren is goed zichtbaar in Fig. 3.

De fysische eigenschappen van de dichtheidsfluctuaties in het jonge heelal zijn verant-
woordelijk voor een tweede belangrijk aspect van gravitationele structuurvorming, namelijk
de hiërarchische aard ervan. Omdat de fluctuaties op kleine schalen sterker zijn dan die op
grote schalen, zullen de vroegst gevormde objecten klein zijn. Grotere objecten vormen door-
dat kleinere, eerder gevormde objecten, samenklonteren. Dit proces van hiërarchische struc-
tuurvorming lijkt inderdaad overeen te komen met hetgeen we waarnemen: sterrenstelsels
zijn veel ouder dan de massievere en recentelijk ineengestortte clusters van sterrenstelsels.
Op een nog grotere schaal hebben superclusters nog niet eens de ineenstortingsfase bereikt of
zijn ze net begonnen met samentrekken. Doordat structuurvorming hiërarchisch verloopt, zijn
grote structuren dan ook opgebouwd uit kleinere. Zo bestaan superclusters uit een reeks van
kleinere groepen van sterrenstelsels, die elk een hogere concentratie van materie bevatten dan
de supercluster als geheel. Als we inzoomen op kleinere schalen, dan zien we dat sterrenstel-
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sels zelf vaak omringd worden door een aantal kleinere sattellietstelsels en dwergstelsels. Een
voorbeeld hiervan is onze eigen Melkweg, die omringd wordt door twee relatief grote onre-
gelmatige stelsels, de Magelhaense wolken, naast een groot aantal dwergstelsels. Ook clusters
bevatten allerlei substructuur. Een voorbeeld is de Coma cluster, waarin verschillende domi-
nante stelsels aanwezig zijn, die elk geı̈dentifieerd kunnen worden met een aparte kern van de
cluster. Zelfs in de leegten kan substructuur worden waargenomen: kleinere leegten liggen
vaak ingebed in uitgestrektere leegten.

Het resultaat van het gravitationele structuurvormingsproces is de al eerder beschreven
ordening van clusters, superclusters en leegtes in het kosmische web. Uit computersimulaties
blijkt dat deze cellulaire geometrie een universele uitkomst is van gravitationele structuurvor-
ming.

Bestaande gereedschappen en hun tekortkomingen
De oerknaltheorie en gravitationele instabiliteitstheorie vormen het natuurkundige referentie-
kader waarbinnen we de vorming en ontwikkeling van structuren in ons heelal kunnen begrij-
pen. We hebben gezien dat een analytische beschrijving van de ontwikkeling van kosmische
structuren uitsluitend mogelijk is in de lineaire fase†. Dit komt door de complexiteit van het
kosmische structuurvormingsproces, dat gekarakteriseerd wordt door:

• hiërarchische structuurvorming;

• gravitationele ineenstorting volgens anisotrope patronen;

• een cellulaire geometrie met uitgestrekte lege gebieden.

Het zal duidelijk zijn dat zo’n hoge mate van complexiteit een kwantitatieve analyse enorm
bemoeilijkt. Kosmische structuurvorming wordt daarom in de praktijk vaak bestudeerd door
het vergelijken van experimentele waarnemingen, zoals roodverschuivingskaarten of compu-
tersimulaties, met voorspellingen van theoretische modellen.

Op dit punt lopen we tegen een fundamenteel probleem bij de analyse van roodver-
schuivingskaarten en computersimulaties aan: de transformatie van een discrete verzameling
van posities van sterrenstelsels dan wel simulatiedeeltjes naar het corresponderende continue
dichtheidsveld (zie Fig. 4). Het dichtheidsveld beschrijft op ieder punt van de ruimte de inten-
siteit van de materieverdeling. In dit proefschrift argumenteren we dat conventionele metho-
den om het dichtheidsveld te reconstrueren niet in staat zijn om de volledige complexiteit van
de materieverdeling op grote schaal goed te beschrijven. De meeste bestaande technieken zijn
speciaal ontworpen om één of hooguit enkele aspecten van de verdeling van sterrenstelsels te
beschrijven, maar zijn tegelijkertijd volledig ongeschikt om andere aspecten te beschrijven.

Conventionele methoden om het continue dichtheidsveld te bepalen vanuit een discrete
puntverdeling vallen uiteen in twee categorieën. De conceptueel meest eenvoudige zijn niet-
adaptief en maken gebruik van een vast rooster of een vast gebied waarover de massa van
een deeltje wordt uitgesmeerd. In Fig. 5 staat de werking van een op een rooster gebaseerde
reconstructiemethode afgebeeld. In deze figuur zijn enkele van de nadelen van niet-adaptieve

†In de praktijk is het mogelijk om een analytische beschrijving uit te breiden naar de vroege semi-lineaire
fases en enkele bijzondere, relatief eenvoudige configuraties, maar dit levert dit geen goede basis voor een goed
en volledig begrip van het kosmische structuurvormingsproces.
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Figuur 4 — Het centrale probleem in dit proefschrift: de reconstructie van een continu dichtheidsveld
(rechterpaneel) vanuit een discrete puntverdeling (linkerpaneel). Het voorbeeld dat in deze figuur staat
afgebeeld betreft de uitkomst van een computersimulatie van kosmologische structuurvorming. Het
figuur laat ook een ander probleem bij de analyse van sterrenkundige waarnemingen zien: de deel-
tjesverdeling wordt gekarakteriseerd door structuren die elk heel verschillende afmetingen, vormen en
dichtheden hebben. Het dichtheidsveld dat in het rechterpaneel staat afgebeeld, is gereconstrueerd met
de Delaunay Tessellation Field Estimator, de reconstructiemethode die in dit proefschrift beschreven
wordt.

methoden duidelijk zichtbaar. De belangrijkste is dat de keuze van de resolutie (de grootte van
de vakjes) in principe willekeurig is, terwijl het resulterende dichtheidsveld sterk afhankelijk
is van de gekozen waarde. In de figuur is goed te zien dat bij lage resoluties (grote vakjes)
gebieden met een hoge dichtheid slecht opgelost worden en dat afgeplatte structuren niet
goed reconstrueerd worden. Gebieden met een lage dichtheid lijken wel goed beschreven te
worden. Bij hoge resoluties (kleine vakjes) lijken gebieden met hoge dichtheid beter opgelost
te worden, maar gebieden met lage dichtheid juist niet. In deze gebieden is er nu sprake
van ruis. Vakjes waarin zich toevallig een deeltje bevindt, worden met een relatief hoge
dichtheid gereconstrueerd, terwijl de dichtheid in de naastliggende vakjes gelijk is aan nul.
Uitgebreide structuren worden niet meer als één geheel gereconstrueerd, maar opgebroken in
substructuren. De vaste geometrie van het rooster zorgt ook voor andere problemen, zoals het
feit dat de vorm van afgeplatte structuren in het gereconstrueerde dichtheidsveld sterk afhangt
van de oriëntatie ten opzichte van het rooster.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, zijn er verschillende adaptieve methoden
voorgesteld. Deze maken bijvoorbeeld gebruik van adaptieve roosters waarvan de resolutie
automatisch wordt aangepast aan de lokale dichtheid van de puntverdeling. Hoewel adap-
tieve technieken zeker een verbetering vormen ten opzichte van conventionele niet-adaptieve
methoden, maken zij gebruik van allerlei subjectief in te stellen parameters, zoals de rela-
tie tussen de lokale dichtheid en de grootte en vorm van het gebied waarover de massa van
een deeltje wordt uitgesmeerd. Daarnaast is de vaste geometrie van het rooster meestal niet
geschikt om sterk afgeplatte structuren te beschrijven.
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Figuur 5 — Een conventionele niet-adaptieve op een rooster gebaseerde reconstructiemethode. Over
de deeltjesverdeling wordt een vast rooster gelegd, waarbij de dichtheid in een vakje bepaald wordt
door de hoeveelheid deeltjes in dit vakje. Duidelijk zichtbaar is hoe sterk het eindresultaat afhangt van
de gekozen resolutie van het rooster.

Dit proefschrift

In dit proefschrift beschrijven we een nieuw gereedschap om een dichtheidsveld te reconstrue-
ren uit een discrete puntverdeling. Dit gereedschap, de Delaunay Tessellation Field Estimator
(DTFE), is uitstekend geschikt voor de analyse van zeer complexe puntverdelingen zoals de
verdeling van sterrenstelsels op grote schaal of computersimulaties van structuurvorming in
het heelal.

The Delaunay Tessellation Field Estimator

In Hoofdstukken 2 en 3 hebben we de DTFE uitvoerig beschreven. In feite is het een wiskun-
dig algoritme om een gegeven discrete puntverdeling om te zetten naar het corresponderende
continue dichtheidsveld. Dit algoritme bestaat uit drie stappen, die afgebeeld staan in Fig. 6.

Het uitgangspunt van de DTFE is een gegeven discrete puntverdeling. In Fig. 6 is linksbo-
ven een puntverdeling afgebeeld waarin zich in het midden van de figuur een object bevindt,
waarvan de dichtheid naar buiten toe afneemt. In de eerste stap van de DTFE wordt de Delau-
nay tessellatie van de puntverdeling geconstrueerd. Dit is een verdeling van de ruimte in
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Figuur 6 — De Delaunay Tessellation Field Estimator (DTFE). Gegeven een puntverdeling (links-
boven) wordt de Delaunay tessellatie geconstrueerd (rechtsboven). Vervolgens wordt op de plaats van
de punten de dichtheid afgeschat door het omgekeerde te nemen van de oppervlakte van de omrin-
gende Delaunay driehoeken (rechtsonder). Tenslotte wordt de dichtheid op iedere willekeurige plaats
gedefinieerd door aan te nemen dat de deze binnen een driehoekje gelijkmatig varieert (linksonder).

driehoeken (in drie dimensies zijn dit tetrahedra), waarbij de hoekpunten van de driehoeken
gevormd worden door de oorspronkelijke puntverdeling (Fig. 6, rechtsboven).

De Delaunay tessellatie vormt het hart van de DTFE. In de figuur is duidelijk te zien dat
deze zich automatisch aanpast aan de dichtheid en de geometrie van de puntverdeling: als de
dichtheid hoog is en zich veel punten in een relatief klein gebied bevinden, dan zijn de drie-
hoeken klein. Omgekeerd is het zo dat als de dichtheid laag is en zich weinig punten bevinden
in een relatief groot gebied, dan zijn de driehoeken groot. De grootte van de driehoeken vormt
dus een maat voor de lokale dichtheid van de puntverdeling.

Deze eigenschap van de Delaunay tessellatie wordt uitgebuit in stap 2, waarin de lokale
dichtheid van de puntverdeling wordt afgeschat op de plaats van de punten. Hiertoe wordt
voor elk punt de oppervlakte bepaald van de omringende driehoeken (Fig. 6, rechtsonder).
Vervolgens wordt de dichtheid in dit punt gedefinieerd als het omgekeerde van deze opper-
vlakte (maal een normaliseringsconstante). Het resultaat van deze stap is een verzameling
dichtheidswaarden op de plaats van de punten.



280 T D T F E

In stap 3 worden deze dichtheidsschattingen vervolgens geı̈nterpoleerd naar elke wille-
keurige plaats, door aan te nemen dat in elke driehoek de dichtheid gelijkmatig varieert. In
Fig. 6 is rechtsonder het resulterende dichtheidsveld afgebeeld, waarbij de hoogte de gere-
construeerde dichtheid aangeeft. Inderdaad is het zo dat midden in de figuur de hoogste
dichtheden gevonden worden, en dat deze naar buiten toe kleiner worden.

De belangrijkste eigenschap van de DTFE is dat deze zich automatisch aanpast aan zo-
wel de lokale dichtheid als de lokale geometrie van de puntverdeling. Dit levert belangrijke
voordelen op ten opzichte van bestaande reconstructiemethoden. In Hoofdstuk 3 hebben we
aangetoond dat van alle bestudeerde reconstructiemethoden de DTFE de hoogste resolutie
heeft. In Hoofdstuk 4 hebben we specifiek naar de eigenschappen van de DTFE met betrek-
king tot sterk hiërarchische en afgeplatte puntverdelingen gekeken. We hebben laten zien dat
de DTFE in beide gevallen significant beter presteert dan bestaande reconstructiemethoden. In
Hoofdstuk 5 hebben we de DTFE reconstructie van een computersimulatie van het kosmische
web vergeleken met de reconstructie van een vaak gebruikte adaptieve methode. We hebben
laten zien dat DTFE vooral beter presteert op de grensgebieden van de leegten en filament-
en wandvormige structuren, waar bestaande methoden de dichtheid overschatten, alsook in
de binnengebieden van filament- en wandvormige structuren, waar bestaande methoden de
dichtheid juist onderschatten.

In Hoofdstuk 8 van dit proefschrift hebben we de statistische eigenschappen van de DTFE
beschreven. We hebben laten zien hoe de significantie van gereconstrueerde dichtheidsvelden
bepaald kan worden en wat de invloed van verschillende soorten fouten en onzekerheden is
op het uiteindelijk verkregen dichtheidsveld.

Een atlas van het nabije heelal

In dit proefschrift hebben we ook een aantal toepassingen beschreven waar de DTFE een
bijdrage kan leveren. Een voor de hand liggende toepassing is de reconstructie van het kos-
mische dichtheidsveld in het nabije heelal. In Hoofdstuk 7 van dit proefschrift hebben we het
dichtheidsveld gereconstrueerd dat correspondeert met de sterrenstelsels in de 2dF roodver-
schuivingskaart. De resulterende twee- en drie-dimensionale kaarten geven een indrukwek-
kend beeld van de kosmische structuren in het nabije heelal.

In Fig. 7 is één van deze kaarten afgebeeld. Net als in de CfA roodverschuivingskaart (zie
Fig. 2) bevindt de Melkweg zich helemaal onderaan de figuur en correspondeert elke rechte
lijn die door de Melkweg gaat met één bepaalde positie aan de hemel. Duidelijk zichtbaar is
een gigantische supercluster die bovenaan van links naar rechts door de figuur loopt. Deze su-
percluster, de Sloan Grote Muur, genoemd naar de Sloan roodverschuivingskaart waarin deze
supercluster voor het eerst is waargenomen, is de allergrootste en meest massieve supercluster
die op dit moment bekend is.

Computersimulaties van structuurvorming in het heelal

Eerder noemden we al dat het vanwege de complexiteit van de relevante natuurkundige pro-
cessen nodig is om computersimulaties te gebruiken bij de bestudering van structuurvorming
in het heelal. In zulke simulatieprogramma’s worden de posities en snelheden van miljoenen
simulatiedeeltjes gevolgd. Gegeven deze posities en snelheden op een bepaald tijdstip be-
rekent de computer voor ieder deeltje de zwaartekracht ten gevolge van alle andere deeltjes
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Figuur 7 — Drie-dimensionale kaart van de verdeling van sterrenstelsels in een dunne strip aan de
noordelijke hemel.

in de simulatie. Daarna berekent de computer de posities en snelheden die de deeltjes een
klein tijdje later zullen aannemen. Hiermee wordt de situatie een tijdje na het begin verkre-
gen. Vervolgens berekent de computer opnieuw voor ieder deeltje de zwaartekracht en het
effect daarvan op zijn positie en snelheid. Zo wordt de situatie op weer een klein tijdje la-
ter verkregen. Door dit proces voortdurend te herhalen, kan de ontwikkeling van kosmische
structuurvorming heel nauwkeurig gevolgd worden. Het hart van een simulatieprogramma
wordt gevormd door het algoritme om de zwaartekracht uit te rekenen. In Hoofdstuk 5 heb-
ben we beschreven hoe de DTFE in zo’n simulatieprogramma geı̈mplementeerd zou kunnen
worden. We hebben aangetoond dat dit tot sterk verbeterde dichtheidsbepalingen zal leiden.
Dit is van groot belang omdat veel natuurkundige processen, zoals de hoeveelheid sterren die
gevormd worden, van de precieze waarde van de dichtheid afhangen. Onze resultaten tonen
aan dat simulatieprogramma’s sterk verbeterd kunnen worden door de DTFE te gebruiken.

Het kosmische snelheidsveld

In Hoofdstuk 6 hebben we beschreven dat de DTFE niet alleen gebruikt kan worden om
de dichtheid van een puntverdeling te reconstrueren, maar ook om andere continue velden
te reconstrueren waarvan de waarde op een verzameling van discrete punten bekend is. De
belangrijkste toepassing die we hebben beschreven betreft het kosmische snelheidsveld, dat
samen met het dichtheidsveld de dynamica van het kosmische web bepaalt.

Waargenomen en gesimuleerde snelheidsvelden kunnen alleen vergelen worden met the-
oretische modellen onder de aanname dat de waargenomen velden een goede beschrijving
vormen van het onderliggende snelheidsveld. In werkelijkheid is dit vaak niet het geval.



282 T D T F E

Waargenomen snelheden zijn gewoonlijk alleen bekend op lokaties waar zich – toevallig –
sterrenstelsels of simulatiedeeltjes bevinden. Theoretische voorspellingen zijn juist gebaseerd
op de veronderstelling dat het snelheidsveld overal goed gedefinieerd is. Het is daarom niet
altijd goed mogelijk om waargenomen snelheidsvelden te vergelijken met theoretische voor-
spellingen. Daarnaast is het zo dat de bezwaren die we hebben beschreven voor bestaande
methoden om het dichtheidsveld te reconstrueren ook gelden voor methoden om het snel-
heidsveld te reconstrueren.

In Hoofdstuk 6 hebben we aangetoond dat de DTFE zowel op grote als op kleine schaal
de karakteristieke elementen van het snelheidsveld goed beschrijft. De resulterende velden
hebben de vereiste eigenschappen, namelijk dat ze op iedere plek goed gedefinieerd zijn. Met
onze implementatie kunnen bovendien gerelateerde grootheden, zoals de uitdijing en samen-
trekking van het snelheidsveld, eenvoudig berekend. Vergelijkingen van DTFE snelheidsvel-
den met theoretische voorspellingen komen zeer goed met elkaar overeen. In Fig. 8 is een
voorbeeld te zien van de DTFE reconstructie van het dichtheids- en het snelheidsveld van een
aantal karakteristieke elementen van het kosmische web. Onze resultaten laten zien dat deze
techniek een belangrijke stap voorwaarts is bij de analyse van kosmische snelheidsvelden op
zowel grote als kleine schaal.

Evolutie en dynamica van het kosmische web

De DTFE is ontwikkeld om de complexe eigenschappen van het kosmische web goed te
kunnen beschrijven. Dit betekent dat de DTFE een uitermate geschikt instrument is om de
verdeling van sterrenstelsels op grote schaal te bestuderen. In Hoofdstuk 6 hebben we een
aantal computersimulaties van kosmische structuurvorming geanalyseerd. Omdat met behulp
van de DTFE zowel de snelheidsvelden als de dichtheid gereconstrueerd kunnen worden,
hebben we in het bijzonder naar de dynamica van karakteristieke elementen van de verdeling
van sterrenstelsels op grote schaal gekeken. We hebben een aantal analytische modellen voor
leegten beschreven en laten zien dat de DTFE reconstructie hier goed mee overeenkomt. In
het middelste paneel van Fig. 8 is duidelijk te zien dat het snelheidsveld in de afgebeelde
leegte naar buiten gericht is, hetgeen betekent dat deze leegte expandeert. Ook hebben we in
Hoofdstuk 6 laten zien dat leegtes gebruikt kunnen worden om de waarde van de kosmologi-
sche constante te bepalen. Daarnaast hebben we gekeken naar het gedrag van de dichtheid en
snelheid nabij superclusters en laten zien dat de DTFE het theoretisch verwachte invalpatroon
goed beschrijft. Dit is goed te zien in het bovenste en het onderste paneel van Fig. 8.

Conclusies en vooruitblik

In dit proefschrift hebben we een nieuwe methode ontwikkeld om de verdeling van sterren-
stelsels op grote schaal te bestuderen. We hebben aangetoond dat deze nieuwe methode, de
Delaunay Tessellation Field Estimator (DTFE), duidelijk beter presteert dan bestaande tech-
nieken. De toepassingen die we hebben beschreven laten zien dat de DTFE over een breed
gebied een bijdrage aan het moderne kosmologisch onderzoek kan leveren.

Ook andere onderzoekers hebben de DTFE inmiddels gebruikt voor verschillende doel-
einden. Zo hebben onderzoekers aan de universiteit van Bonn in Duitsland de DTFE gebruikt
om de effecten van donkere materie op gravitatielenzen te meten. Onderzoekers aan de uni-
versiteit van Kansas in de Verenigde Staten en Pune in India hebben aangetoond dat de DTFE
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Figuur 8 — Structuur en snelheidsveld van een aantal karakteristieke elementen van het kosmische
web. Van boven naar beneden: een deel van het kosmische web met in het midden een cluster waar
drie superclusters bijeenkomen, een leegte en een supercluster.
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uitermate geschikt is om de topologie van de verdeling van sterrenstelsels op grote schaal
te bepalen. Onderzoekers van de universiteit in Colorado in de Verenigde Staten hebben
de DTFE als basis gebruikt voor een methode om gravitationeel gebonden objecten in grote
computersimulaties te detecteren. Tenslotte hebben onderzoekers aan de universiteit van Je-
ruzalem te Israël de DTFE gebruikt om de dynamica te onderzoeken van objecten die onder
invloed van hun eigen zwaartekracht ineenstorten.

Ook de onderzoeksgroep kosmologie van de universiteit in Groningen heeft de DTFE ge-
bruikt voor het bestuderen van verschillende aspecten van de verdeling van sterrenstelsels op
grote schaal. Zo is met behulp van de DTFE een snelheidskaart van het nabije heelal gemaakt.
Daarnaast is de DTFE gebruikt als basis voor enkele geavanceerde methoden om de verschil-
lende elementen van het kosmische web in computersimulaties en roodverschuivingskaarten
te detecteren. Eén van deze methoden, het Multiscale Morphology Filter, kan clusters, fila-
mentaire en wandvormige structuren identificeren. Op basis hiervan kan een systematische
studie naar de eigenschappen van deze structuren plaatsvinden. De andere methode, het Cos-
mic Watershed Algorithm, kan juist leegten detecteren.

Het is duidelijk dat de in dit proefschrift beschreven Delaunay Tessellation Field Esti-
mator een belangrijke stap voorwaarts vormt bij de bestudering van de verdeling van ster-
renstelsels op grote schaal. Het onderzoek naar grote schaal structuur boekt nog steeds snelle
vooruitgang door het beschikbaar komen van nieuwe data en steeds grotere en geavanceerdere
computersimulaties. Dit zal voorlopig zo blijven. Met de betere data en nieuwe theoretische
en computergereedschappen zoals de DTFE hebben kosmologen het vooruitzicht om de ko-
mende jaren enkele van de fundamentele nog openstaande vragen over ons kosmologisch
wereldbeeld te beantwoorden.




