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Samenvatting

Sterrenkunde is een visuele wetenschap en is sterk afhankelijk van visual-
isatie. Visualisatie is belangrijk voor het interpreteren van de data en voor
het verspreiden van nieuwe kennis onder collega’s en de samenleving in zijn
geheel. Deze opvatting bestaat al sinds het begin van de wetenschappelijke
revolutie. In the 16de eeuw beschreven astronomen het heelal met
wiskundige en visuele weergaven. Galileo Galilei beschreef het heelal
bijvoorbeeld als volgt:

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continu-
amente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo),
ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la
lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto
in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre
figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne
umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per
un oscuro laberinto.

– Galileo Galilei, Il Saggiatore (1623).
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ofwel, vertaald naar het Nederlands:

Filosofie is geschreven in dat grote boek dat altijd voor onze
ogen open ligt - ik heb het over het heelal - maar we kunnen
het niet begrijpen als we niet eerst de taal en de symbolen leren
waarin het is geschreven. Dit boek is geschreven in de taal van
de wiskunde en de symbolen zijn driehoeken, cirkels en andere
geometrische figuren, zonder welke het onmogelijke is er ook
maar een enkel woord van te begrijpen; zonder welke iemand
tevergeefs ronddwaalt door een donker doolhof.

Rond die tijd had Galilei de gewoonte om zijn wetenschappelijke ontdekkin-
gen met gedetailleerde tekeningen te illustreren. Twee voorbeelden, de
waarnemingen van de maanfasen (Siderius Nuncius, 1610) en de banen van
de planeten in het Copernicaanse zonnestelsel (Dialogue Concerning the
Two Chief World System, 1632), zijn hier weergegeven:

De komst van persoonlijke computer in de tweede helft van de 20ste
eeuw veranderde het concept van data visualisatie drastisch en zorgde
ervoor dat het wereldwijd werd toegepast, met name omdat het voor elk
gëınteresseerd persoon makkelijker was geworden de hulpmiddelen voor
visualisatie te verkrijgen en te gebruiken. Daarvoor was visualisatie van
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data een gespecialiseerde en tijdrovende bezigheid. De computer was
een van de factoren die de opkomst van nieuwe onderzoeksrichtingen,
zoals wetenschappelijke visualisatie en analytische visualisatie (Visual
Analytics), teweeg bracht. Deze richtingen houden zich bezig met het
ontwikkelen van algoritmes om een zo breed mogelijk scala van verschillende
types data zo optimaal mogelijk te kunnen visualiseren. Daarnaast
leverde de komst van Grafische Processor Units (GPUs), een technologie
ondersteunt en ontwikkelt door de gaming industrie, de rekenkracht om
echt interactief visualiseren mogelijk te maken.

Interactiviteit vormt de sleutel voor het verbeteren van datavisualisatie
in de wetenschap, waaronder sterrenkunde, omdat interactief werken het
mogelijk maakt hulpmiddelen voor analyse aan de visualisatie toe te voegen.
Software voor analytische visualisatie maakt het niet alleen mogelijk om
data grafisch te presenteren, maar ook om de visuele representaties van
deze data te manipuleren, om de wijze van weergave te veranderen, datgene
wat niet relevant is eruit te filteren, kleinere details te markeren, en
verschillende delen van de data tegelijkertijd op meerdere figuren te doen
oplichten. Belangrijk in deze analyse zijn de kennis van de gebruiker en zijn
vaardigheden, zoals herkenning van patronen en menselijke beoordeling,
zodat inzichten kunnen worden verkregen die niet op de traditionele manier
kunnen worden bereikt. Afbeeldingen op papier of elektronisch op een
computer scherm helpen om informatie op een duidelijke en verhelderende
manier te communiceren, een aanwinst die niet onderschat zou moeten
worden. Het zijn echter de oplossingen van Visual Analytics die ons
helpen bij het ontdekken van subtiele componenten in complexe en/of grote
datasets.

Het loont om op te merken dat datavisualisatie niet gaat over het mooi
doen laten lijken van de data en/of afbeeldingen. Het gaat niet over
het verfraaien van presentaties om daarmee het publiek te overweldigen.
Hoewel het leveren van kwalitatief goede afbeeldingen om de schoonheid
van buitenaardse objecten te laten zien belangrijk is voor het vergroten
van de interesse voor sterrenkunde in de gehele samenleving, heeft weten-
schappelijke visualisatie weinig te maken met kunst (hoewel de esthetica
betrokken is bij het effectief weergeven van data). Het behoort doorgaans
tot de wetenschap zelf, omdat het een set regels volgt die gebaseerd zijn op
wat we weten over visuele waarneming en cognitie. Wanneer deze regels
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zijn begrepen en de software is ontwikkeld, zodanig dat de regels worden
opgevolgd, dan, en alleen dan, zal het positief bijdragen aan het dagelijks
werk van de onderzoeker.

In mijn proefschrift heb ik de wetenschappelijke vereisten voor het
visualiseren, inspecteren en analyseren van data van het neutrale waterstof
atoom (H I) in sterrenstelsels herzien. Deze data komen ter beschikking
door grote surveys die gepland zijn met nieuwe of bestaande en verbeterde
telescopen, in het bijzonder de voorlopers van de Square Kilometre
Array (SKA). Een van deze, Apertif, een nieuw ontvangersysteem op de
Westerbork Synthese Radio Telescoop, staat in Nederland en zal een schat
aan data geven met betrekking tot de hoeveelheid gas in honderdduizenden
sterrenstelsels. Een deel van deze data zal H I gas laten zien dat invalt in (of
juist ontsnapt uit) sterrenstelsels. Het bestuderen van dit gas is van groot
belang voor het beter begrijpen van de levenscyclus van sterrenstelsels.
Echter, de straling afkomstig van H I gas is vaak erg zwak en de kenmerken
kunnen heel subtiel zijn en tegelijkertijd moeilijk om te interpreteren. Dit
maakt het moeilijk om ze efficient te identificeren met geautomatiseerde
software. Daardoor blijven handmatige inspectie en visualisatie van de
objecten essentieel.

In het volgende voorbeeld gebruik ik een waarneming van het ster-
renstelsel WEIN069, een sterrenstelsel uit het Perseus-Piscus supercluster
filament. Het voorbeeld toont de gedetailleerde structuur van de H I

radiostraling in en rondom het sterrenstelsel:

De volgende link verwijst naar een video van deze representatie: https://youtu.be/yLjW9nbdO8g

https://youtu.be/yLjW9nbdO8g
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In deze figuur toont een 3-dimensionaal beeld de verdeling van het H I gas
en de snelheden ervan in WEIN069. De verschillende kleuren markeren
verschillende intensiteitsniveaus in de data. Grijs, groen, blauw en rood
komen respectievelijk overeen met een 3, 8, 15 en 20 keer zo hoge intensiteit
als de typische fluctuatie (root mean square, rms) in intensiteit veroorzaakt
door ruis. Het 3D beeld geeft onmiddellijk een overzicht van de structuren
in de data (zowel in ruimtelijke zin als in snelheden). Het beeld bevestigt
dat de structuren samenhangen in alle 3 richtingen. Om het 3D beeld te
interpreteren moet men zich realiseren dat het een mix is van structuren
in ruimte en in snelheid. Twee ruimtelijke dimensies (rechte klimming,
α, en declinatie, δ) meten de projectie van H I op de hemelbol. De
derde, radiële snelheidsdimensie representeert de snelheid van H I in de
kijkrichting. De volgende schematische afbeelding toont een sterrenstelsel
met snelheidscomponenten 1, 2, en 3 en het bijbehorende waargenomen
snelheidsprofiel in een zekere kijkrichting (line of sight):

De projectie van de snelheden op de kijkrichting zorgt ervoor dat deze
componenten op verschillende snelheden worden waargenomen. Voor
een gegeven projectie van een sterrenstelsel bepalen geometrische eigen-
schappen de precieze projectie van de snelheidscomponenten en daarmee
ook de kinematische informatie van de waarneming. Enkele van deze
eigenschappen zijn de inclinatie van het sterrenstelsel, de positiehoek van de
lange as van het sterrenstelsel, en de verdeling van het gas ten opzichte van
de kijkrichting. De projectie van de snelheidscomponenten van een roterend
systeem bepaalt hoe de derde dimensie van de 3-dimensionale afbeelding
hierboven eruit ziet.

In de weergave van sterrenstelsel WEIN069, zijn twee componenten
duidelijk zichtbaar. De eerste component is het centrale gedeelte. Dit
gedeelte toont de gelijkmatige rotatie van de schijf van het sterrenstelsel.
De kromming in 3D wordt veroorzaakt door de projectie van deze rotatie.
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De tweede component is een staart van onrustig gas (rechts van het centrale
gedeelte in de eerste 3-dimensionale afbeelding) dat veroorzaakt wordt door
getijdenkrachten door interactie met een ander sterrenstelsel. De staart is
verbonden met de roterende schijf zowel ruimtelijk als in snelheid.

Hoewel 3D visualisatie de inspectie van typische H I datasets mogelijk
maakt, hebben sterrenkundigen nog steeds training nodig in het inter-
preteren van de 3-dimensionale structuren in de data en in het bekend
raken met de software zelf. 3D visualisatie is een tamelijk veelvoorkomend
hulpmiddel in de medische wereld, maar het gebruik voor sterrenkundige
data zoals beschreven in dit proefschrift ontbreekt nog steeds. Daarom
richtte mijn onderzoek zich op de ontwikkeling van nieuwe software voor
visualisatie, welke zoveel mogelijk voordeel put uit het interactief visu-
aliseren van 3-dimensionale datasets: SlicerAstro, software, gebaseerd
op traditionele 2D hardware, voor 3-dimensionale visualisatie en analyse
van H I data in en rondom sterrenstelsels. SlicerAstro is een open
source uitbreiding van 3DSlicer, een open source software pakket voor
visualisatie en verwerking van medische afbeeldingen. Het is geschikt
voor meerdere verschillende computersystemen. SlicerAstro voorziet niet
alleen in 3D visualisatie, maar ook in een gebruiksvriendelijke grafische
interface (Graphical User Interface, GUI) voor het bedienen en interactief
werken met de 3- dimensionale beelden. De volgende opties zijn beschikbaar
in de huidige versie van SlicerAstro:

Interactieve 3D visualisatie van sterrenkundige data.

SlicerAstro kan sterrenkundige data importeren en opslaan in het FITS-
formaat (Flexible Image Transport System). Daarnaast kan SlicerAstro

omgaan met het wereld coördinaten systeem (WCS) uit de astronomie.
Wanneer de data zijn gëımporteerd kan SlicerAstro de interactieve en
visuele mogelijkheden van 3DSlicer optimaal benutten.

Het interactief 3-dimensionaal visualiseren maakt het mogelijk onmid-
dellijk een overzicht van samenhangende structuren in de data te verkrijgen
en helpt daarmee bij het inspecteren van complexe datasets.
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Het interactief (half)automatisch versmeren van data in alle drie
de dimensies

SlicerAstro is voorzien van het (aanpasbaar) versmeren van H I data.
Hiervoor worden CPUs (OpenMP) en GPUs (OpenGL) gebruikt die uit
meerdere verwerkingseenheden bestaan. Dit maakt het vergroten van
de signaal-ruisverhouding (signal-to-noise ratio, S/N) van erg zwakke
structuren (S/N < 3) mogelijk. Voorbeelden van deze zwakke structuren
zijn filamenten, gas buiten de schijf van een sterrenstelsel en de eerder
beschreven staarten veroorzaakt door getijdenkrachten of grote drukver-
schillen. In het volgende voorbeeld laat ik zien dat de aanwezigheid van
een erg zwak filament tussen twee sterrenstelsels onmiddellijk zichtbaar
wordt door het toepassen van een aanpasbaar filter (lokaal aangepast met
een van de intensitiet afhangende gradiënt) en het vervolgens visualiseren
van de nieuwe data:

In deze twee afbeeldingen zijn de data weergegeven in meerdere kleuren die
de verschillen in intensiteit aangeven: groen voor 3, blauw voor 7, en rood
voor 15 keer de rms van de ruis.

Het interactief en (half)automatisch filteren van data, zoals het filter
gedreven door de gradiënt in intensiteit, draagt samen met interactieve 3D
visualisatie bij aan de ontdekking van erg zwakke signalen.

Interactieve 3D selectie van H I bronnen

Interactieve hulpmiddelen voor 3-dimensionale datasets (bijv. het uitkiezen
van een voxel of het selecteren van een interessant volume in 3D) zijn
noodzakelijk voor het uitvoeren van data-analyse in een 3D omgeving.
Het selectiehulpmiddel AstroCloudLasso, voorhanden in SlicerAstro,
kan selecties uitvoeren in the 3D ruimte door het tekenen van een lasso
in de 3D weergave zelf, zoals hier wordt gedemonstreerd:
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In deze twee afbeeldingen wordt het effect van het gebruik van de
AstroCloudLasso getoond. Op het intensiteitsniveau van 3 keer de rms
van de ruis is een versmeerde versie van de WEIN069 data weergegeven
in het groen. De gekleurde segmenten (rood, geel, bruin en cyaan)
geven de geselecteerde volumes gegenereerd door een automatisch algoritme
weer. Deze selecties kunnen worden aangepast (en/of nieuwe selecties
kunnen worden gemaakt) door het selectiehulpmiddel AstroCloudLasso.
In AstroCloudLasso wordt de cursor als een 2D blauw wolkje weergegeven
en de door de gebruiker getekende lasso als een gele buis. Het hulpmiddel
berekent op basis van deze 2D selectie een selectie in 3D ruimte. Het
maakt een gesloten oppervlakte op het (in het GUI) gespecificeerde
intensiteitsniveau en visualiseert dit aangepaste gedeelte vervolgens zoals
te zien is in de tweede afbeelding.

Dit selectiehulpmiddel kan worden gebruikt voor: i) het selecteren van
interessante gebieden voor verdere analyse ii) het aanpassen van selecties
(bijv., selecties gemaakt door de automatische algoritmes die de omvang
van bronnen in de data identificeren).

Het interactief modelleren van H I data koppelen aan visualisatie.

Het interactief visualiseren van kinematische modellen (bijv. gekantelde
ring modellen die de rotatie en geometrie van H I beschrijven) en data
kunnen bijdragen aan het markeren van onregelmatigheden, gas buiten
de schijf van een sterrenstelsel, en andere speciale eigenschappen. Het
interactief veranderen en weergeven van de parameters van het model
kan bijvoorbeeld zorgen voor doeltreffender vergelijkingen van modellen en
data. Een handige toepassing is het gebruiken van het definitieve model,



Samenvatting 181

gegenereerd door een geautomatiseerd algoritme gespecialiseerd in het fitten
van modellen, om verschillende componenten uit de data te doen oplichten.
De afbeelding hieronder bijvoorbeeld laat in het blauw een model zien dat
is afgestemd op de schijf van het sterrenstelsel NGC2403:

De afbeelding laat duidelijk zien dat er een extra component (groen)
aanwezig is in het sterrenstelsel dat niet in het model (blauw) is gerep-
resenteerd. Deze component bestaat uit gas dicht bij, maar net buiten de
schijf van het sterrenstelsel dat met een lagere snelheid roteert dan het gas
in de schijf zelf.

Dus: De gecombineerde 3D visualisatie van data en modellen geeft een
direct overzicht van verschillende structuren in het sterrenstelsel.

De volgende ontwikkeling in SlicerAstro is de toevoeging van de
Virtual Observatory (VO) communicatie protocollen. Deze infrastructuur
maakt het mogelijk om andere sterrenkundige software te verbinden met
SlicerAstro en om data (en de resultaten van de data-analyse) eenvoudig
te delen met collega’s. Deze verbinding zal erg belangrijk worden in het
versnellen van onverwachte ontdekkingen in het tijdperk van Big Data in
de radio astronomie.

Tot slot, hoewel de ontwikkeling van SlicerAstro tot nu toe hoofdza-
kelijk toegespitst is op 3D H I data, zal het ook een handig hulpmiddel zijn
voor elk ander type van 3D sterrenkundige data, zoals data van mm/submm
moleculaire spectraallijnen en optische ”integral field” spectroscopie.






