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Samenvatting

In dit proefschrift stellen we visuele en rekenmethoden voor om astronomische gegevensverza-

melingen te analyseren en er informatie uit te extraheren. Hierbij staan twee problemen centraal:

aan de ene kant de enorme omvang van de gegevens, en aan de andere kant de hoge dimensiona-

liteit van deze gegevens.

Het probleem van de grote gegevensomvang is aangepakt via de schatting van dichtheden.

We hebben diverse schattingsmethoden vergeleken, teneinde een geschikte techniek te vinden die

efficiënt berekenbaar is, een nauwkeurige dichtheidsschatting geeft en bruikbaar is in latere stadia

van de analyse. Vervolgens is een interactieve methode ontwikkeld on relevante deelgebieden

van de gegevensruimte te vinden. Deze methode is gebaseerd op morfologische eigenschappen

van objectverdelingen en wordt gebruikt om clusters van objecten te vinden. De methode bleek in

staat om een aantal bekende astronomische relaties rechtstreeks uit de gegevens terug te vinden,

met weinig of geen gebruik van a priori aannamen.

Via bovengenoemde methode kunnen we interessante deelgebieden van willekeurige dimen-

sie identificeren. Echter, het visualiseren van zulke hoogdimensionale structuren op een inzich-

telijke manier is allesbehalve eenvoudig. Daartoe hebben we algoritmen ontwikkeld voor het

herordenen van dimensies in twee veelgebruikte visualisatietechnieken, de parallelle coördina-

tenafbeelding en de scatterplot-matrix. Het effect van de herordening is dat hoogdimensionale

structuren (indien aanwezig) duidelijker waarneembaar zijn. Tenslotte hebben we alle ontwik-

kelde methoden gecombineerd in het ontwerp van een visueel-analytische computerapplicatie

voor astronomische gegevens die gebruik maakt van een groot aanrakingsgevoelig beeldscherm.




