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Figuur op de kaft: scatterplot van de gasdeeltjes in het z = 0-vlak op tijdstip t = 0.3
in een simulatie van een Sedov-Taylorschokgolf (zie hoofdstuk 5).



Dankwoord

Het is altijd al mijn stiekeme ambitie geweest om ooit een boek te schrijven. Mijn hoofd
zit vol met verhalen, maar als ik die probeer uit te schrijven, bots ik steevast op twee
problemen: een totaal gebrek aan fantasie om de details uit te werken en mijn onkunde om
een geschikt beginpunt te vinden. Met als gevolg dat ik eigenlijk maar één verhaal deftig
kan vertellen: dat van ons universum, of toch althans dat stukje ervan dat we waarnemen.
Een verhaal met een duidelijk beginpunt en een volstrekt realistische verhaallijn, waar de
details niet verzonnen moeten worden, maar gewoon ontdekt. U weet dus alvast waar
hoofdstuk 1 mee begint.

Ik ben mijn promotor, prof. dr. Sven De Rijcke, dan ook ontzettend dankbaar dat
hij me de kans heeft gegeven om dit verhaal te schrijven en mee de verhaallijn verder te
ontdekken. Het hoeft bijna niet gezegd te worden dat deze thesis zonder hem onmogelijk
was geweest; zonder zijn bereidheid om een verdwaalde theoreticus een thesis aan te bieden
was ik waarschijnlijk ook een totaal andere richting ingeslagen, wat jammer zou geweest
zijn. Als ik nu terugdenk aan hoe ik me de laatste weken van werken aan deze thesis
geamuseerd heb met ploeteren in allerlei codes, terwijl ik alleen maar dwerggalaxieën en
gaswolken zag en alle saaie parameters voor mij knoppen waren waarmee ik het universum
kon besturen, dan weet ik dat ik goed terechtgekomen ben. Naast de thesis wil ik mijn
promotor ook bedanken voor de ongelooflijke vrijheid waarmee hij me heeft laten werken.
Nooit heeft hij me een deadline opgelegd of geklaagd dat ik te weinig werkte, ook al weet
ik dat dat bij momenten het geval was. En als ik dan resultaten kon voorleggen, werden
die nooit afgekraakt, maar wel steevast kritisch onder de loep genomen; een denkwijze die
heel inspirerend werkt en die ik me hopelijk ook ooit een beetje eigen zal kunnen maken.
Ik hoop dan ook dat ik de komende jaren in staat zal zijn om de kostbare tijd die mijn
promotor dit jaar in mij heeft gëınvesteerd de moeite waard te maken; ik ben alvast heel
dankbaar dat ik hiervoor de kans krijg.

Een nadeel van theoretisch werk en het feit dat ik zo’n grote vrijheid kreeg, is dat ik
bitter weinig in contact gekomen ben met andere onderzoekers. Gelukkig was er nog Joeri
Schroyen, die ik zeker moet bedanken omdat hij me heeft leren werken met Gadget-2,
Hyplot en al die andere programma’s die je blijkbaar nodig hebt om een simulatie te
draaien en verwerken. En vooral ook omdat hij me de nodige begincondities heeft geleverd
voor de dwergen en blastwaves die ik voor deze thesis gesimuleerd heb. Bovendien is
hij de enige persoon die me ooit al een mail heeft gestuurd met als onderwerp “boem”,
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enige tekst een smiley en als bijlage een filmpje van een Sedov-Taylorschokgolf (zie de
figuur op de kaft). Ik kijk er zeker al naar uit om volgend jaar verder met hem samen
te werken. Annelies Cloet-Osselaer mag ik trouwens ook niet vergeten bedanken omdat
ik op het cruciale moment wat extra ruimte op de cluster mocht gebruiken; zonder de
extra simulaties die ik hiermee kon lopen was hoofdstuk 5 een stuk korter geweest. Wat
misschien niet erg zou geweest zijn, ware het niet dat dit het interessantste hoofdstuk is.

Voor de rest moet ik alle mensen bedanken die dit jaar op enige wijze bij deze thesis
betrokken zijn geweest zonder dat ze dat zelf wisten: het praesidium van WiNA dat me
de nodige afleiding bezorgde als ik me weer aan het blindstaren was op een probleem, de
cursuscruisers die me er keer op keer aan herinnerden hoe mooi wat ik aan het doen was
nu juist is en al die andere verenigingen (VVN, StuW...) die me het gevoel gaven dat ik
toch iets nuttigs deed als ik weer een week of twee geen vooruitgang boekte. Ook alle
vrienden, thuis en in Gent, die ik nog niet vermeld heb, maar zonder wiens bereidheid om
mijn gezaag te aanhoren deze thesis nooit zo omvangrijk zou geweest zijn.

Ik wil ook nog mijn ouders en mijn familie bedanken. Mijn vader voor het goede
voorbeeld dat hij me gegeven heeft om fysica te komen studeren, voor de leerrijke stage
deze zomer die hij voor mij geregeld heeft en voor zijn bereidheid om mijn thesis te lezen en
te becommentariëen. Mijn moeder voor haar constante inzet om het huishouden draaiende
te houden en zo een plaats te creeëren waar ik in het weekend thuis kan komen. Dat ik nu
deze thesis kan afgeven is vooral te danken aan het feit dat ze mij nooit een kans ontzegd
hebben om mij te ontplooien en mijn eigen keuzes te maken en mij altijd onvoorwaardelijk
gesteund hebben.

Tenslotte wil ik nog het internet bedanken, omdat het een bron is van vele referenties
die niet echt in een bibliografie passen, maar die ik wel veelvuldig geraadpleegd heb (zoals
Wikipedia1 en WolframAlpha2). En de Ethiopische geitenhoeder Khaldi om in de 9e eeuw
koffie uit te vinden (of zo gaat de legende toch volgens Wikipedia). Al zal dat laatste nog
veel meer gelden de komende jaren.

Bert Vandenbroucke, juni 2012

1http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Unusual_articles
2http://www.wolframalpha.com/input/?i=Answer+to+Life+Universe+Everything
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Het begin

Volgens de huidige kosmologische modellen ontstond het heelal 13.8 miljard geleden met de
zogenaamde Big Bang (Jarosik et al., 2011). Tijdens deze oerknal was de dichtheid van het
universum enorm hoog en in de erop volgende seconden en minuten werden alle materie,
fotonen en alle mogelijke andere vormen van energie die ons (waarneembare) universum
vandaag de dag bevolken gevormd in verhoudingen die sindsdien enkel nog bëınvloed zijn
door de uitzetting van het heelal (De Rijcke, 2011). Tot ongeveer 380 000 jaar na de Big
Bang vormden de baryonische (alledaagse) materie en de oorspronkelijke fotonen nog een
hete soep, een zogenaamd plasma, met een gemeenschappelijke temperatuur, waarbij de
materie bestond uit de kernen van een aantal atomen, voornamelijk waterstof, maar ook een
fractie helium en subtiele fracties Li en Be, en elektronen, die los van elkaar bewogen in een
ingewikkelde dans bepaald door de vergelijkingen van het elektromagnetisme. Omstreeks
380 000 jaar na de Big Bang daalde de temperatuur van het heelal voldoende opdat de
elektronen en atoomkernen konden combineren tot volwaardige atomen (het zogenaamde
recombinatietijdperk). Het plasma hield op te bestaan en hierdoor stopte ook de interactie
van de fotonen met de materie. Wat overbleef was een donker universum, waar niet veel
meer gebeurde dan een uitzonderlijke interactie tussen een verdwaald foton en een atoom.

Gelukkig waren er in het vroege heelal minieme dichtheidsfluctuaties aanwezig in de
dichtheden van zowel fotonen, materie als alle andere energievormen die eventueel aanwe-
zig waren (Padmanabhan, 1993). Deze fluctuaties gaven bepaalde gebieden een net iets
grotere massa dan de omringende gebieden, waardoor energie uit de omringende gebieden
aangetrokken werd tot deze gebieden. Dichtheidsfluctuaties werden dus groter. Aanvan-
kelijk kon de groei van de fluctuaties de uitzetting van het heelal niet bijbenen en was er
van groei amper sprake, maar naarmate de dynamica van het heelal veranderde, nam het
groeitempo toe. Dichtere gebieden hebben onvermijdelijk een iets hogere temperatuur en
dit gaf aanleiding tot een tegengestelde evolutie van de fotondichtheid; fotonen hadden de
neiging om uit overdichtheden “weg te lopen”. Omdat het universum aanvankelijk een
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Inleiding

plasma was, namen ze hierbij alle baryonische materie mee. Tot 380 000 jaar na de Big
Bang konden fluctuaties in de door ons gekende energievormen dus niet merkbaar groeien.

De hedendaagse kosmologie neemt daarom het bestaan aan van een andere vorm van
materie (naast baryonische materie), de zogenaamde donkere materie. Donkerematerie-
fluctuaties hebben grofweg hetzelfde groeiverloop als baryonischemateriefluctuaties, maar
zij interageren niet met fotonen en lopen dus niet mee weg uit overdichtheden met de
diffunderende fotonen. Op het moment dat fotonen en baryonen ontkoppelden, was het
universum dan ook gevuld met een achtergrond van donkere materie waarin instortende
fluctuaties reeds een patroon gevormd hadden. Als er voldoende donkere materie aanwezig
was, werd de baryonische materie, die op dat moment homogeen verdeeld was over het
universum, aangetrokken tot deze structuren, wat aanleiding gaf tot structuurvorming in
baryonische materie.

Nu konden dus ook fluctuaties in gewone materie beginnen instorten onder hun eigen
gewicht. Dit instorten was echter beperkt: een wolk van atomen (best voor te stellen
als een grote gaswolk) blijft niet eindeloos instorten, maar zal op een bepaald moment
een evenwicht bereiken. Inderdaad, naarmate de dichtheid binnen de instortende gaswolk
terug toenam, nam ook de temperatuur toe en hiermee ook – we beschouwen nu een
gewoon baryonisch gas – de druk. Deze druk werkte de zwaartekracht van de gaswolk
tegen en compenseerde dus op een bepaald moment net de inwaarts gerichte krachten. Op
dit moment bereikte de wolk een zogenaamd viriaalevenwicht, waarbij verdere instorting
alleen mogelijk was als het gas energie verloor. Dit gebeurde ook, door het uitzenden van
thermische straling, maar dit was een uiterst traag proces (vooral voor gaswolken met een
hoge interne energie).

Mochten alle zo gevormde gaswolken perfect sferisch symmetrisch geweest zijn, dan
was hiermee de kous af. Nu is het gezien hun ontstaansgeschiedenis niet erg waarschijnlijk
dat de gevormde gaswolken perfect sferisch symmetrisch waren. We verwachten eerder een
bijna sferisch symmetrische bol, met daarin kleine dichtheidsfluctuaties. Deze fluctuaties
groeiden wederom onder hun eigen gewicht en gaven binnen de gaswolk aanleiding tot
dichtere gaswolken. Een belangrijke stap was nu het moment waarop dichte gaswolken
werden gevormd die ook nog eens konden afkoelen tot onder 10 000K. Op dit moment
werd het onder bepaalde omstandigheden thermodynamisch mogelijk voor de atomen in de
gaswolk om te combineren tot moleculen. Dit veroorzaakte een ingewikkelde kettingreactie,
die uiteindelijk leidde tot overdichtheden die zo hoog waren, dat hun interne zwaartekracht
niet meer kon weerstaan worden door hun druk. Het gas werd samengedrukt tot het zo
heet werd dat het terug een plasma werd. De omstandigheden in het instortende gas
waren zo extreem, dat in het centrum atoomkernen konden beginnen samensmelten tot
zwaardere atoomkernen in een proces dat fusie genoemd wordt en waarbij gigantisch veel
energie vrijkwam. Deze energie ging terug naar buiten als straling en veroorzaakte op zijn
beurt een druk die uiteindelijk sterk genoeg werd om de inwaarts gericht zwaartekracht te
compenseren. We kregen een stabiel plasma dat voortdurend straling uitzond vanuit een
relatief klein gebied; een ster was gevormd.
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Veronderstel nu dat in elke moleculaire wolk die gevormd kon worden stervorming
plaatsvond, dan is het niet moeilijk om in te zien dat de oorspronkelijke donkere materie-
overdichtheden aanleiding gaven tot grote gaswolken, waarin verschillende populaties ster-
ren ontstonden; onze eerste galaxieën waren gevormd. Omdat de oorspronkelijke over-
dichtheden groeien met de tijd, verwachten we dat de eerste overdichtheden relatief klein
waren en later aangroeiden tot grotere overdichtheden. De eerste galaxieën moeten dus
relatief klein geweest zijn. Zo’n kleine galaxieën zijn effectief waargenomen en worden
dwerggalaxieën genoemd. Het zijn deze galaxieën die we in wat volgt zullen onderzoeken.

1.2 Dwerggalaxieën

De eerste dwerggalaxieën werden vermoedelijk zo’n 1 miljard jaar na de Big Bang gevormd
(Moore et al., 2006), toen de oorspronkelijke overdichtheden groot genoeg werden om los
te koppelen van de expansie van het universum en terug instortten tot stabiele structuren.
Vermits dwerggalaxieën als eerste gevormd werden, verwachten we dat ze zeer talrijk zullen
zijn en dat alle grotere structuren kunnen verklaard worden door processen waarbij één of
meerdere dwergen samensmolten, zogenaamde mergers. Willen we meer te weten komen
over de evolutie van ons universum tot het huidige universum dat we waarnemen, dan is
het dus belangrijk om de eigenschappen van dwerggalaxieën goed te leren kennen.

De kosmologie aan het begin van de vorige sectie is al bij al vrij eenvoudig. Hoewel we
niet veel kunnen zeggen over de eerste fracties van een seconde na de Big Bang, hebben
we een vrij goed beeld van wat daarna gebeurde. We beschikken over redelijk accurate
modellen voor de processen die plaatsvonden en de omstandigheden waren ideaal om grove
benaderingen door te voeren en kleinschalige fysica onder de mat te vegen; tot aan het
moment dat fotonen en baryonische materie ontkoppelden, werd alle mogelijke informatie
toch weggevaagd door de interacties van de fotonen met de materie en het enige wat we
vandaag de dag nog waarnemen zijn de structuren die een gevolg zijn van grootschaligere
processen, zoals de primordiale nucleosynthese van helium en de evolutie van kleine dicht-
heidsfluctuaties. Wat betreft deze processen geven analytische modellen ons een redelijk
goed beeld van wat er gebeurde en soms zijn ze zelfs voldoende om te vergelijken met waar-
nemingen. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld de evolutie van dichtheidsfluctuaties, zijn
analytische benaderingen te beperkt en moeten we ons toeleggen op numerieke simulaties.
Maar ook hier hoeven we ons niet al te veel te bekommeren om kleinschalige fysica en al
bij al zijn deze simulaties dus redelijk eenvoudig1.

Van zodra we echter gëınteresseerd zijn in de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van
galaxieën, wordt de situatie een stuk ingewikkelder. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door stervorming. Als we de grootschalige evolutie van het universum beschouwen voor

1Dit betekent in praktijk dat deze simulaties heel grootschalig kunnen worden, vermits ze maar een
beperkte resolutie nodig hebben. En hoewel deze “kosmologische” simulaties zeker hun nut hebben, kunnen
ze ons niet zoveel leren over de fysica op kleine schaal.
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stervorming, zijn we voornamelijk gëınteresseerd in structuur. We willen weten hoe be-
paalde structuren, zoals galaxieën, clusters van galaxieën... vormden en hoelang dit duurde
en we kunnen dit observationeel testen door in het waargenomen heelal te kijken waar we
structuur waarnemen. Het enige wat hiervoor nodig is, is een beetje licht van deze struc-
turen zelf en hiervoor is een beetje stervorming binnen in deze structuren genoeg. We
hoeven echter niet te specifiëren hoe deze sterren juist vormden om hun aanwezigheid in
dat specifieke gebied te verklaren.

Als we naar de intrinsieke structuur van een galaxie op zich kijken, zijn we wel gëınte-
resseerd in de precieze ontstaansgeschiedenis van sterren. We hoeven niet noodzakelijk te
verklaren waarom een bepaalde ster zich op een bepaalde positie bevindt (voor verafgelegen
galaxieën kunnen we observationeel evenmin afzonderlijke sterren waarnemen), maar we
willen wel statistische eigenschappen kunnen verklaren, zoals hoeveel sterren er gevormd
werden, waarom er vooral oude/jonge sterren aanwezig zijn, waarom de sterren binnen
de galaxie een bepaalde structuur vormen... Al deze zaken vereisen een zeker inzicht in
stervormingsprocessen. En helaas zijn stervormingsprocessen allesbehalve eenvoudig...

We weten dat sterren gevormd worden in dichte moleculaire wolken, omdat we observa-
tioneel waarnemen dat stervorming in deze wolken plaatsvindt. Dit is meteen een observa-
tionele vloek, vermits dichte moleculaire wolken de neiging hebben om heel veel straling te
absorberen en zo als het ware de stervorming voor ons verborgen houden. Als we het pro-
bleem van stervorming theoretisch beschouwen, komen we op een bepaald moment aan een
punt waar ionisatie optreedt in ons gas en de dynamica van het gas fundamenteel bepaald
zal worden door elektromagnetische interacties in een plasma; iets waar we theoretisch niet
veel mee kunnen doen, omdat het probleem veel te complex wordt. Zowel observationeel
als puur theoretisch kunnen we dus weinig zeggen over stervorming.

Aan de andere kant zullen sterren binnen een galaxie een redelijk belangrijke invloed
hebben. Niet alleen zijn ze verantwoordelijk voor het beeld dat wij observationeel krijgen
van de galaxie, ze bëınvloeden ook de dynamica van de galaxie zelf. Zware sterren eindigen
hun levensloop in supernovae die energie in het interstellaire gas binnen de galaxie pompen,
terwijl alle sterren continu straling uitzenden en zo zorgen voor een lichte verhitting van het
gas. Op grotere schaal zal een deel van de energie uit sterren buiten de galaxie terechtkomen
en daar bijdragen aan de dynamica van het universum op grote schaal.

Maar om de sterren zelf te begrijpen moeten we ons dus toeleggen op de veel kleinscha-
liger fysica die stervorming beheerst. We zijn dus op het punt gekomen waar we, om op
kosmologische schaal verder te komen, rekening moeten houden met fysica op veel kleinere
schaal. Het gebruik van grootschalige simulaties met veel betere resolutie dringt zich op
en dit maakt alles een stuk ingewikkelder.

Gelukkig is het met de hedendaagse technologie perfect mogelijk om kleine galaxieën
zoals dwerggalaxieën te simuleren, zowel voor gëısoleerde exemplaren als in een meer kos-
mologische context. Deze simulaties zijn op veel vlakken echter nog vrij simplistisch en
berusten deels op empirische modellen voor allerlei processen, waarbij vrije parameters
gefit worden aan waarnemingen van dwerggalaxieën. De huidige modellen waarmee in
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Gent gewerkt wordt, vertrekken van een donkerematerie-overdichtheid omringd door een
homogene sferische gaswolk, begincondities die afgeleid zijn uit overdichtheden in simula-
ties van kosmologische structuurvorming. Met behulp van een aangepaste versie van de
kosmologische simulatiecode Gadget-2 (Springel, 2005) worden deze begincondities dan
verder gëıntegreerd in de tijd. De simulatiecode zelf bestaat uit een combinatie van een
TreePM-methode voor de berekening van de gravitationele interacties (zie appendix B)
en een SPH-methode om de hydrodynamica van het gas te integreren (zie appendix A).
De belangrijkste aanpassing is het incorporeren van een stervormingscyclus, bestaande uit
enerzijds radiatieve koeling in de gasfysica en anderzijds een mechanisme om stervorming
te simuleren.

Meestal wordt gewerkt met simulaties met initieel 200 000 gasdeeltjes en 200 000 don-
keremateriedeeltjes. Deze deeltjes zijn uiteraard geen fysische deeltjes, maar vormen eerder
de kapstok voor ons integratieschema. Eén deeltje stelt hierbij typisch een massaverdeling
van enkele honderden tot zelfs enkele duizenden zonsmassa’s voor. De stervorming wordt
gemodelleerd door de dichtheid, temperatuur en snelheidsdivergentie van de gasdeeltjes te
monitoren. Als in een instortende gaswolk de dichtheid voldoende hoog wordt, de tem-
peratuur voldoende laag en de gaswolk aan het instorten is, wordt een overeenkomstig
gasdeeltje vernietigd en vervangen door een nieuw soort deeltje, een sterdeeltje, dat op
zichzelf model staat voor een hele populatie van sterren. Het sterdeeltje erft de massa en
de energie van het gasdeeltje.

Dit model, alhoewel vrij simplistisch, blijkt genoeg te zijn om een aantal eigenschappen
van dwerggalaxieën die we waarnemen te verklaren, zoals oppervlaktehelderheidsprofielen,
centrale snelheidsdispersie, metalliciteit-helderheidsrelaties... (Valcke et al., 2008). Het
wordt momenteel ook gebruikt voor simulaties van mergers van dwerggalaxieën. Voor
andere eigenschappen is het echter iets te simplistisch, zoals we meteen zullen zien.

1.3 Gasfysica

Gadget-2 werd oorspronkelijk ontworpen voor simulaties van kosmologische structuurvor-
ming, zoals de Millenniumsimulatie (Springel et al., 2005). Zoals eerder aangehaald, wordt
kosmologische structuurvorming voornamelijk gedreven door donkere materie en dus werd
bij het ontwerp voornamelijk veel aandacht besteed aan een efficiënte en betrouwbare me-
thode om de gravitationele interacties tussen deeltjes te integreren en aan een transparante
manier om integratie in meebewegende coördinaten uit te voeren (waarbij de coördinaten
zelf eigenlijk tijdsafhankelijk worden). De gasfysica is echter veel minder uitgewerkt: de
gasdeeltjes worden opgevat als een ideaal gas dat adiabatisch evolueert.

In een reële galaxie is het interstellaire gas veel complexer. Bij hoge temperatuur is
het interstellaire gas een vrij eenvoudig plasma van elektronen en waterstof- en helium-
kernen. Dit zijn geladen deeltjes, maar door de sterke elektromagnetische wisselwerking
tussen kernen en elektronen, worden elektromagnetische effecten lokaal zeer snel onder-
drukt, zodat we aannemen dat ze op grote schaal geen bijdrage leveren aan de dynamica
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van het gas2. We kunnen het gas bij hoge temperatuur dan ook gemakkelijk opvatten als
een ideaal gas, zolang we maar in het achterhoofd houden dat het volledig gëıoniseerd is3.
Bij voldoende lage temperatuur (minder dan 80 000K – zie hoofdstuk 3) is het gas niet
meer volledig gëıoniseerd. Eerst recombineren elektronen met heliumkernen om enkelvou-
dig gëıoniseerd en neutraal helium te vormen. Bij nog lagere temperaturen recombineren
elektronen ook met waterstof en wordt het gas neutraal. In het tussengebied is het gas
gedeeltelijk gëıoniseerd.

De thermodynamische eigenschappen van gedeeltelijk gëıoniseerde gassen zijn voor de
hedendaagse wetenschap grotendeels onontgonnen terrein, omdat er nog nooit echt nood
geweest is aan een thermodynamische beschrijving van dergelijke gassen. Het is echter a
priori allesbehalve duidelijk of we een gedeeltelijk gëıoniseerd gas nog kunnen opvatten als
een ideaal gas en of de integratiemethode van Gadget-2 dus wel bruikbaar is bij lage
temperaturen.

Een tweede probleem met de gasfysica is de adiabatische evolutie. Adiabatisch wil
zeggen dat het gas tijdens zijn evolutie geen energie verliest of wint, een situatie die in een
reëel gas eveneens onhoudbaar is. Een gas kan niet alleen ioniseren en recombineren, maar
er zijn ook allerlei mogelijkheden tot excitatie en deëxcitatie, allemaal processen waarbij
straling – en dus energie – betrokken is. Concreet wil dit zeggen dat een reeël gas tijdens
zijn evolutie energie zal verliezen door straling uit te zenden, maar ook energie kan winnen
door straling te absorberen. We moeten met deze processen rekening houden.

De incorporatie van radiatieve koeling is een eerste stap in een meer realistische be-
schrijving. Op basis van empirische modellen voor het koelen van gassen voegen we een
extra term toe aan de hydrodynamische vergelijkingen die het energieverlies ten gevolge
van radiatieve koeling weergeeft. Een tweede stap is dan het invoeren van brontermen. In
eerste instantie wordt gas verhit door de straling van omliggende hete sterren. Opnieuw
op basis van een empirisch model bepalen we hoeveel energie er vrijkomt uit sterdeeltjes
met een bepaalde leeftijd4 en verdelen deze energie over de omliggende gasdeeltjes.

In de huidige productieversie van Gadget-2 wordt gebruik gemaakt van radiatieve
koeling via de tabellen van Sutherland en Dopita (Sutherland en Dopita, 1993). De stellaire
feedback wordt in rekening gebracht op basis van de massa van de sterdeeltjes en wordt
verdeeld over de omliggende gasdeeltjes via de SPH-smoothingkernel (Valcke et al., 2008).
Het partieel gëıoniseerd karakter zit gedeeltelijk verwerkt in de koeltabellen, maar wordt
verder niet gebruikt; afhankelijk van de begintemperatuur beschouwen we een volledig

2Geladen deeltjes die een versnelling ondergaan stralen energie uit via remstraling; dit wordt in rekening
gebracht door radiatieve koeling te incorporeren. Dat bewegende geladen deeltjes een magnetisch veld
opwekken, vergeten we hier even. Magnetisme is veel te complex om in rekening te brengen.

3Een gëıoniseerd gas heeft namelijk een andere deeltjesdichtheid dan een neutraal gas met dezelfde
massadichtheid; elk deeltje in een neutraal gas komt overeen met minstens twee deeltjes in het gëıoniseerde
gas, een elektron en een waterstofkern (in het geval van een heliumatoom wordt dit een heliumkern en
twee elektronen).

4Jonge sterpopulaties bevatten hetere en massievere sterren die meer energie vrijgeven dan oudere
populaties.
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neutraal gas (< 10 000K) of een volledige gëıoniseerd gas. Verder zijn er momenteel,
buiten de stellaire feedback, geen extra bronnen van radiatieve energie en wordt er onjuist
rekening gehouden met de precieze samenstelling van het gas. Een reeël gas bevat naast
waterstof en helium ook fracties van andere elementen (die we metalen noemen), die ook
een bijdrage leveren aan de eigenschappen van het gas. Het probleem is dat deze metalen
geen vaste bijdrage vormen, maar tijdens de evolutie van het gas aan belang winnen,
naarmate stellaire feedback metalen produceert en in het gas injecteert via supernovae.
Dit zorgt voor een vrij ingewikkelde wisselwerking tussen metaalverhouding (metalliciteit)
en koeling. Momenteel wordt deze metalliciteit in de koeltabellen in rekening gebracht via
één enkele parameter, maar die is enkel gebaseerd op de supernovae van één type, terwijl
er twee grote types supernovae zijn die het gas op een verschillende wijze zullen verrijken.

1.4 Probleemstelling

Er zijn duidelijk twee problemen met de huidige implementatie van de gasfysica: een
gebrekkige incorporatie van partieel gëıoniseerde gassen en een koeling die niet op de juiste
manier afhangt van de metalliciteit van het gas. Verder is er geen mechanisme om de
bijdrage aan de energie van het gas van externe stralingsbronnen die niet gelinkt zijn
aan stellaire feedback te modelleren. En laat dat nu net een hot topic binnen de huidige
kosmologie zijn.

Zoals eerder al verhaald vond zo’n 380 000 jaar na de Big Bang recombinatie plaats: het
plasma van elektronen en waterstof- en heliumkernen recombineerde tot een neutraal gas
en het universum werd doorzichtig voor fotonen. Het universum bleef echter niet neutraal.
1 miljard jaar na de Big Bang ontstonden de eerste sterpopulaties en de UV-straling van
de jonge, hete sterren was energetisch genoeg om het neutrale gas te rëıoniseren. Initieel
werd enkel het gebied rond de eerste sterren gëıoniseerd, maar naarmate meer en meer gas
gëıoniseerd was, geraakte ioniserende straling verder en verder. Tegelijk zorgde de hogere
druk voor een uitbreiding van het gëıoniseerde gebied rond sterren door het overige gas
weg te drukken, zodat geleidelijk het hele universum opnieuw gëıoniseerd was.

De rëıonisatie van het universum is een observationeel gegeven (Fan et al., 2006), maar
de precieze bron van de ioniserende straling die ervoor verantwoordelijk is, is nog steeds een
bron van discussie. Tot op heden werd altijd aangenomen dat de rëıonisatie veroorzaakt
werd door de straling van vroege quasars, maar recente waarnemingen van rëıonisatie op
heel hoge roodverschuiving (Faucher-Giguère et al., 2009) plaatsen het begin van rëıonisatie
voor het ontstaan van de eerste quasars... Dit wil zeggen dat quasars alleen niet voldoende
zijn om de rëıonisatie te verklaren; er moet nog een andere bron zijn van ioniserende straling
in het vroege universum.

Als voorlopers van de eerste galaxieën waren dwerggalaxieën al massaal aanwezig in het
vroege universum. In dwerggalaxieën worden massieve sterren gevormd die UV-straling
produceren en het valt dan ook te verwachten dat de gecombineerde UV-straling van de
talrijke dwerggalaxieën een bron kan vormen van ioniserende straling. Het blijkt echter
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niet zo eenvoudig om dit aan te tonen; verschillende auteurs spreken elkaar lijnrecht tegen
(Paardekooper et al., 2011; Razoumov en Sommer-Larsen, 2010; Wise en Cen, 2009; Yajima
et al., 2011). De reden hiervoor is de hoge resolutie die nodig is om het probleem aan te
pakken: door zijn hoge energie zal UV-licht efficiënt het interstellaire gas in een galaxie
ioniseren en dus sterk geabsorbeerd worden. De enige weg waarlangs toch voldoende UV-
licht kan ontsnappen, is via zogenaamde schoorstenen in het gas. Dit zijn gëıoniseerde
holtes in het neutrale gas die wel transparant zijn voor UV-straling. Deze schoorstenen
zijn al waargenomen in simulaties van dwerggalaxieën (Paardekooper et al., 2011) en ze
worden veroorzaakt door supernova-explosies. Het is echter niet zo eenvoudig om deze
schoorstenen numeriek te resolveren, aangezien ze meestal redelijk klein zijn. Daarbij
maakt de aan- of afwezigheid van een schouw een gigantisch verschil voor de intensiteit
aan UV-licht die de galaxie kan verlaten. Bij een te lage resolutie is het aantal schouwen
numeriek beperkt en lopen we grote kans om de UV-fractie te onderschatten.

We kunnen echter de resolutie niet zomaar opdrijven. De benaderingen in de gasfysica
die momenteel gebruikt worden zijn op grote schaal een onbekende, maar ze zullen naar
alle waarschijnlijkheid de grootschalige fysica niet al te veel bëınvloeden. Op kleine schaal
kunnen we een veel grotere invloed verwachten. Ionisatie vormt een energiereservoir voor
het gas waar we momenteel geen rekening mee houden en dat mogelijk de afkoeling en
opwarming van het gas beperkt en zo de stervorming belemmert. Anderzijds is het duide-
lijk dat UV-straling minder zal interageren met een partieel gëıoniseerd gas dan met een
volledige neutraal gas; er kan dus mogelijk meer straling ontsnappen dan we nu aannemen.

Rëıonisatie stelt ons dus voor twee problemen: enerzijds zijn we verplicht om de gas-
fysica beter te beschrijven als we de resolutie voldoende willen opdrijven om de bijdrage
van dwerggalaxieën aan de rëıonisatie te beschrijven. Anderzijds moeten we ook rekening
houden met de aanwezigheid van ioniserende achtergrondstraling in het vroege universum,
die dus ook de processen binnen onze simulatie kan bëınvloeden. Daarnaast wordt het
steeds moeilijker om vast te houden aan de oude koeltabellen van Sutherland en Dopita
en wordt het tijd om op zoek te gaan naar een beschrijving die op de juiste manier reke-
ning houdt met metalliciteit van het gas en de aanwezigheid van achtergrondstraling. Dit
laatste puntje vormt het onderwerp van het huidige onderzoek van de promotor van deze
thesis. Onze bijdrage behelst het eerste puntje: een betere beschrijving van de gasfysica.

In hoofdstuk 2 beginnen we met het eenvoudige probleem van de thermodynamica van
een partieel gëıoniseerd gas in radiatief thermisch evenwicht. In hoofdstuk 3 zullen we
aantonen dat thermisch evenwicht geen goede benadering vormt voor het interstellaire gas
in galaxieën en zullen we onderzoeken hoe we de thermodynamica van een collisioneel
ioniserend gas kunnen beschrijven. In hoofdstuk 4 zullen we ons dan wijden aan de im-
plementatie van de in hoofdstuk 3 uitgewerkte ideeën in de simulatiecode Gadget-2. In
hoofdstuk 5 zullen we enkele simulaties vergelijken en kijken welke grootschalige en klein-
schalige verschillen deze implementatie veroorzaakt ten opzichte van de oorspronkelijke
code. In hoofdstuk 6 tenslotte zullen we enkele conclusies presenteren, met een vooruitblik
naar toekomstig onderzoek.
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Hoofdstuk 2

Radiatief thermisch evenwicht

Het thermisch evenwicht in een gaswolk is afhankelijk van de dichtheid: een gaswolk met
een lage dichtheid zal op een andere manier thermisch evenwicht bereiken dan een gaswolk
met hogere dichtheid. In een gaswolk met hoge dichtheid, zoals bijvoorbeeld de binnenste
gebieden van de zon, zullen fotonen een kleine vrije weglengte hebben en veelvuldige ver-
strooiing ondergaan aan andere deeltjes in het gas. Fotonen, ionen en elektronen zullen
dus een gemeenschappelijke temperatuur bereiken.

In minder dichte gebieden, zoals de atmosfeer van de zon en ook het interstellaire me-
dium, is de vrije weglengte van fotonen typisch groter dan de afmetingen van de beschouwde
gebieden. In dit geval zullen de botsingen met fotonen veel minder frequent zijn en dus
ook niet in staat zijn om voor een gemeenschappelijk evenwicht te zorgen. In dit geval
wordt het thermisch evenwicht in het gas bepaald door lichte deeltjes in het gas die wel
genoeg botsingen ondergaan met ionen en onderling: de elektronen.

Indien het evenwicht bepaald wordt door elektronen, spreekt men van collisioneel even-
wicht. Dit evenwicht is echter allesbehalve eenvoudig en we kunnen het enkel beschrijven
door een combinatie van experimentele metingen van werkzame doorsnedes en numerieke
extrapolaties.

Een evenwicht dat bepaald wordt door fotonen wordt radiatief thermisch evenwicht
genoemd en het is veel eenvoudiger te beschrijven. Voor een eenvoudig gas met enkel neu-
traal waterstof, gëıoniseerd waterstof (protonen) en elektronen kunnen er zelfs analytische
uitdrukkingen gevonden worden.

In dit hoofdstuk zullen we ons dan ook beperken tot radiatief thermisch evenwicht. We
zullen de Sahavergelijking afleiden die dit evenwicht beschrijft en bepalen wat de oplossin-
gen van deze vergelijking ons leren over de dynamica van partieel gëıoniseerde gassen, eerst
voor het eenvoudige geval van een waterstofgas, nadien ook voor complexere gasmengsels.
Aan de hand van deze resultaten zullen we dan kunnen bepalen of het nut heeft om in
latere hoofdstukken ook collisioneel evenwicht te beschouwen.
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2.1 Waterstof

Hoewel er verschillende manieren zijn om een waterstofatoom te ioniseren, zullen we ons in
dit hoofdstuk beperken tot foto-ionisatie, vermits dit proces dominant is in gebieden met
een hoge stralingsdichtheid. In dit geval beschouwen we het volgende evenwichtsproces:

H + γ � H+ + e−.

Omdat we later ook ionisatieprocessen voor hogere elementen zullen beschouwen, waarvan
meerdere ionen bestaan, voeren we een vereenvoudigde notatie in voor dit proces:

H0 + γ � H1 + e−,

waarbij in Hi de i dus staat voor het ionisatieniveau dat we beschouwen, met i = 0
het neutrale atoom. Voor een element X staat X7 dan bijvoorbeeld voor X7+, een X-
atoom met 7 elektronen minder. Er zijn verschillende (equivalente) mogelijkheden om de
Sahavergelijking voor dit proces af te leiden. We zullen ons hier beperken tot een afleiding
die sterk steunt op statistische overwegingen (Draine, 2011).

2.1.1 De Sahavergelijking

Veronderstel dat we een gas in lokaal thermisch evenwicht beschouwen. Dit wil zeggen
dat we het gas lokaal zullen opvatten als een canonisch systeem dat in evenwicht is, maar
de resulterende dynamische variabelen wel zullen gebruiken om dynamische (en dus niet-
evenwichts)processen in het gas te beschrijven. Deze hybride aanpak is eigenlijk niet vol-
ledig juist, maar is goed genoeg als evoluties in het gas traag gebeuren in vergelijking met
de interacties die voor evenwicht zorgen, zoals hier het geval is. Bovendien is het ook de
enige werkbare aanpak van het probleem.

De behandeling van een canonisch systeem gebeurt via de partitiefunctie; deze is gede-
finieerd als

Z =
∑
s

e−
E(s)
kT , (2.1)

waarbij gesommeerd wordt over de verschillende toestanden s met energie E(s) die het
systeem kan aannemen en waarbij k de constante van Boltzmann voorstelt, deze heeft een
waarde k = 1.38 × 10−23J/K. T is dan uiteraard de temperatuur van het gas. Uit deze
partitiefunctie kunnen een heleboel systeemvariabelen (de gemiddelde energie, warmteca-
paciteiten...) afgeleid worden.

Voor onze doeleinden volstaat het echter om wat dieper in te gaan op de betekenis van
de partitiefunctie. Wat de partitiefunctie eigenlijk aanduidt, is de statistische verdeling
van de verschillende toestanden: aan elke toestand (en dus elke configuratie van deeltjes)
wordt een energie toegekend, die berekend wordt via de hamiltoniaan die het systeem be-
schrijft. Eens de energie gekend is, krijgt elke toestand een gewicht e−E(s)kT . De statistische
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waarschijnlijkheid dat het systeem zich in toestand s bevindt, wordt dan gegeven door

p(s) =
e−

E(s)
kT

Z
, Z =

∑
r

e−
E(r)
kT .

In een groot systeem zijn er heel wat toestanden (en dus configuraties) die dezelfde ener-
gie opleveren, we spreken van ontaarde energieniveaus. Meestal zijn we dan ook niet
gëınteresseerd in de kans dat het systeem een bepaalde toestand aanneemt, maar eerder in
de kans dat het systeem een bepaalde energie heeft. We kunnen dit eenvoudig incorporeren
in onze formule:

p(E) =
g(E)e−

E
kT

Z
, Z =

∑
E′

g(E ′)e−
E′
kT , (2.2)

waarbij g(E) nu de ontaarding voorstelt van energietoestand E, het aantal toestanden dat
dezelfde energie E oplevert.

Als we enkel gëınteresseerd zijn in de relatieve bezetting van twee verschillende ener-
gietoestanden, kunnen we (2.2) invullen voor twee verschillende E’s en delen door elkaar,
waardoor de factor 1

Z
wegvalt:

p(E1)

p(E2)
=
g(E1)

g(E2)
e−

E1−E2
kT . (2.3)

In het concrete geval onder beschouwing zijn we in eerste instantie gëınteresseerd in
de volgende twee energietoestanden: een “initiële”1 toestand met een foton en een neu-
traal waterstofatoom en een “finale” toestand met een gëıoniseerd waterstofatoom en een
elektron. Vermits de totale energie van het waterstofatoom (orde GeV) veel groter is dan
de energie die vrijkomt tijdens het ionisatieproces (orde eV), kunnen we voor het gemak
veronderstellen dat het hele proces plaatsvindt in het ruststelsel van het waterstofatoom
en kunnen we de kinetische energie van het waterstofatoom buiten beschouwing laten. We
kunnen het hele proces dan ook beschrijven in functie van de kinetische energie van het
elektron en dan integreren over alle finale elektronsnelheden om zo het proces onafhankelijk
van de elektronenergie te maken.

Als we in (2.3) teller en noemer vermenigvuldigen met de totale dichtheid aan water-
stof (zowel in neutrale als gëıoniseerde toestand), dan kunnen we de waarschijnlijkheden
omzetten in deeltjesdichtheden. Voorlopig zullen we enkel het proces beschouwen waar-
bij gëıoniseerd wordt vanuit de grondtoestand van het neutrale waterstofatoom (we zullen
dit aanduiden door een extra index 0). Houden we er dan nog eens rekening mee dat de
ontaarding voor een tweedeeltjestoestand het product is van de ontaarding van elk deeltje
(g(H1 + e−) = g(H1)g(e−)), dan krijgen we

nH1

nH0,0

(u) =
ge−gH1

gH0,0

e−
εH0+

1
2mu2

kT , (2.4)

1Uiteraard is er in evenwicht niet echt een initiële toestand en een finale toestand, maar voor het
moment beschouwen we de reactie even alsof dit wel het geval is.
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hierbij is εH0 de ionisatie-energie van waterstof (ten opzichte van de grondtoestandsenergie
van het neutrale waterstofatoom), m is de elektronmassa en u de elektronsnelheid. De
rustenergie van het elektron wordt hierbij verwaarloosd, net als de energie van het foton;
beide kunnen opgeslorpt worden in de kinetische energie waar we over integreren2. Alvorens
we dit kunnen integreren over alle elektronsnelheden, moeten we de ontaarding van het
elektron nog bepalen, vermits deze mogelijk ook van de snelheid afhangt.

Een infinitesimaal volume-element in de zesdimensionale faseruimte voor het elektron
kan twee elektronen bevatten: één met spin up en één met spin down. De ontaarding
van een elektron in een volume dV en met een snelheid u in het interval [u, u + du] (de
zogenaamde dichtheid der toestanden) wordt dan gegeven door (Mihalas en Mihalas, 1984)

ge−dV du = 2
(m
h

)3
dV 4πu2du,

hierbij is h de constante van Planck (h = 6, 62 × 10−34J.s). Als we integreren over een
volume dat net één elektron bevat, kunnen we dV nog vervangen door 1

ne
, waarbij ne de

elektrondichtheid is. Als we dit nu invullen in (2.4) en integreren, vinden we tenslotte

nH0,0 =
1

2
nH1ne

(
h2

2πmkT

) 3
2 gH0,0

gH1

e
εH0
kT , (2.5)

dit is de Sahavergelijking.
Vergelijking (2.5) geeft ons de dichtheid van neutraal waterstof in de grondtoestand als

functie van de dichtheid van gëıoniseerd waterstof en de elektrondichtheid. Dit is echter
niet meteen praktisch, vermits we ook gëınteresseerd zijn in ionisatie vanuit aangeslagen
toestanden van het neutrale atoom. Maken we gebruik van (2.2), waarbij we deze keer enkel
het neutrale atoom als systeem beschouwen en waarbij we inzien dat p(EH0,0) =

nH0,0

nH0
, met

nH0 de totale dichtheid van neutraal waterstof, dan kunnen we de dichtheid van neutraal
waterstof in de grondtoestand omzetten in een dichtheid van neutraal waterstof in eender
welke excitatietoestand (gH1 is uiteraard 1):

nH0 =
1

2

(
h2

2πmek

) 3
2

nenH1ZH0T
− 3

2 e
εH0
kT = CInenH1ZH0T

− 3
2 e

εH0
kT , (2.6)

waarbij we alle elementonafhankelijke constanten gebundeld hebben in de constante

CI =
1

2

(
h2

2πmek

) 3
2

= 2.07× 10−19m3K
3
2 ,

dit zal later nuttig blijken in berekeningen.
Het is met deze laatste vorm van de Sahavergelijking dat we verder zullen werken.

2Strikt genomen moeten we in (2.4) ook rekening houden met een ontaarding van het foton. Deze is
echter 1, vermits er slechts één fotonpolarisatie in staat is om het atoom te ioniseren. Vandaar is het
eenvoudiger om te doen alsof het foton in dit proces niet optreedt.
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2.1.2 De ionisatiegraad

Vergelijking (2.6) geeft ons in principe de mogelijkheid om de dichtheid van neutraal en
gëıoniseerd waterstof en de elektrondichtheid te bepalen, gegeven een bepaalde tempe-
ratuur. Momenteel hebben we echter maar één vergelijking voor drie onbekenden. We
hebben dus nog twee extra voorwaarden nodig waaraan ons systeem moet voldoen.

Een eerste voorwaarde is ladingsbehoud: de totale lading in het systeem is een constante
en is voor een globaal neutraal systeem 0. Dit komt neer op de eenvoudige voorwaarde

ne = nH1.

De totale positieve lading van de ionen moet exact gecompenseerd worden door de negatieve
lading van de elektronen en dus moet de elektrondichtheid gelijk zijn aan de iondichtheid.

De tweede voorwaarde is wat we in wat volgt behoud van kernen zullen noemen: terwijl
de dichtheid aan neutraal en gëıoniseerd waterstof kan veranderen, kan de totale hoeveel-
heid waterstofkernen dit niet (als we enkel de ionisatie beschouwen). Als we starten van
een initiële waterstofdichtheid en de ionisatiegraad van het gas berekenen, is het totale
aantal waterstofkernen gegeven. De tweede extra vergelijking wordt dan

NH = nH1 + nH0 = constante,

met NH de totale dichtheid aan waterstofkernen.
Hiermee hebben we nu dus drie vergelijkingen voor drie onbekenden en kunnen we

eenvoudig ons stelsel oplossen. Dit gaat als volgt. We voeren een nieuwe variabele in, die
we de ionisatiegraad zullen noemen en die gegeven is door (Mihalas en Mihalas, 1984)

XH =
nH1

NH

.

Als we nu nog rekening houden met ladingsbehoud, dan kunnen we (2.6) herwerken tot

X2
H

1−XH

=
1

NHCIZH0

T
3
2 e−

εH0
kT . (2.7)

Deze tweedegraadsvergelijking kan eenvoudig opgelost worden naar XH:

XH =
T

3
2 e−

εH0
kT

2NHCIZH0

(√
1 +

4NHCIZH0

T
3
2 e−

εH0
kT

− 1

)
, (2.8)

waarbij we uiteraard enkel de positieve oplossing als fysisch aanvaarden.
Vergelijking (2.8) geeft de ionisatiegraad van waterstof in functie van de temperatuur

en is afgebeeld in figuur 2.1. Het is duidelijk te zien dat de ionisatie-overgang redelijk snel
plaatsvindt en optreedt rond 3000K, althans voor dichtheden in de buurt van de dichtheid
van het interstellaire medium3.

3Waar er eigenlijk geen radiatief thermisch evenwicht heerst – zie later.
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Figuur 2.1: De ionisatie van waterstof als functie van de temperatuur, bepaald via de Saha-
vergelijking, voor verschillende waarden voor de dichtheid n. Voor grote dichtheden schuift de
ionisatie-overgang op naar hogere temperaturen.

2.1.3 De adiabatische index

Tot nog toe hebben we het enkel gehad over de ionisatietoestand van het waterstofgas.
Wat ons echter interesseert is niet zozeer de ionisatie, maar wel de invloed die de ionisatie
heeft op de dynamische toestand. Om deze invloed te bepalen, moeten we de zogenaamde
adiabatische index bepalen; deze is gedefinieerd als (zie bijvoorbeeld Gould en Tobochnik
(2010)):

γ =
CP
CV

,

met CP en CV de soortelijke warmtecapaciteiten bij respectievelijk constante druk en con-
stant volume.

Voor een monoatomisch gas is γ constant en gelijk aan 5
3
. In dit geval is de evolutie van

het gas een adiabatisch proces: elke compressie of expansie van het gas gaat gepaard met
een verandering van de temperatuur en vice versa. Voor een gas met een lagere adiabatische
index gaat dit niet meer op. Voor γ = 1 is de evolutie van het gas een isotherm proces:
alle energie wordt omgezet in interne vrijheidsgraden4 en de temperatuur van het gas blijft
constant.

4Met interne vrijheidsgraden bedoelen we hier excitaties van interne energieniveaus in de gasdeeltjes,
in tegenstelling tot de kinetische vrijheidsgraden.
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Het is duidelijk dat γ een belangrijke parameter is bij het beschrijven van de dynamica
van het gas: een adiabatisch evoluerend gas verandert veel sneller van temperatuur dan
een isotherm evoluerend gas en zal dus op een totaal verschillende manier evolueren.

Zowel het neutrale waterstof, de waterstofionen als de elektronen kunnen opgevat wor-
den als een ideaal gas. Voor en na de ionisatie kunnen we daarom al voorspellen dat de
adiabatische index gelijk zal zijn aan 5

3
, er zijn namelijk geen interne of externe vrijheids-

graden buiten de kinetische vrijheidsgraden waar energie naartoe kan stromen. Tijdens de
ionisatie is het echter niet duidelijk hoe het gas zal evolueren: in dit geval zal een deel van
de energie naar het ionisatieproces gaan.

Om te bepalen wat er gebeurt tijdens de ionisatie, zullen we de adiabatische index
bepalen over het volledige temperatuurbereik dat geplot is in figuur 2.1 en bekijken hoe
hij verandert.

Constant volume: cV

Algemeen is de warmtecapaciteit gedefinieerd als de verhouding van de warmteoverdracht
en het temperatuurverschil dat hiermee gepaard gaat

C =
dQ

dT
.

De warmtecapaciteit is ook afhankelijk van de omstandigheden waarin ze gemeten wordt
en van welke thermodynamische variabelen er constant worden gehouden. In een klassiek
(P, V, T )-systeem kunnen zowel de druk P als het volume V constant gehouden worden en
maken we onderscheid tussen de warmtecapaciteiten CP en CV bij respectievelijk constante
druk en constant volume.

Als het volume constant wordt gehouden, kan de warmte-energie enkel worden omgezet
in energie van het systeem en geldt dus dQ = dU , met U de energie van het systeem. In
dit geval is de warmtecapaciteit gegeven door

CV =

(
dU

dT

)
V

.

In de context waarin wij zullen werken is het de gewoonte om in plaats van met absolute
grootheden met grootheden per massa-eenheid te werken. In plaats van de warmteca-
paciteit CV zullen we dan ook de warmtecapaciteit per massa-eenheid, cV , berekenen,
gedefinieerd als de afgeleide van de energie per massa-eenheid u naar de temperatuur bij
constant volume.

Het recept is dus duidelijk: we bepalen de energie per massa-eenheid van het systeem
en leiden deze af. Er zijn ook hier weer verschillende manieren om de energie per massa-
eenheid te bepalen; voor later gebruik is het interessant om hier gebruik te maken van de
partitiefunctie.
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We zijn de partitiefunctie al eerder tegengekomen in (2.1). Uit deze formule is ook
duidelijk volgend verband af te leiden:

〈E〉 =
∑
s

E(s)e−
E(s)
kT = kT 2∂ lnZ

∂T
, (2.9)

waarbij 〈E〉 de gemiddelde energie van het systeem voorstelt. Wij zijn gëınteresseerd in
deze gemiddelde energie, gedeeld door de totale massa. We zijn dus veroordeeld tot het
bepalen van de partitiefunctie van een partieel gëıoniseerd gas, iets wat we in onze eerdere
afleiding van de Sahavergelijking nog handig hebben weten te vermijden.

Geheel in de geest van wat we eerder al gedaan hebben, zullen we de nodige benaderin-
gen toepassen. In de eerste plaats zullen we aannemen dat het gas dat we beschouwen uit
drie componenten bestaat, die alle drie afzonderlijk als een ideaal gas kunnen behandeld
worden. De partitiefunctie voor een ideaal gas van N deeltjes wordt gegeven door (Gould
en Tobochnik, 2010)

ZN =
V N

N !

(
2πmkT

h2

) 3N
2

,

waarbij m de massa is van de deeltjes en V het volume van het gas.
De drie componenten van het partieel gëıoniseerde gas zijn het neutrale waterstof, het

gëıoniseerde waterstof en de elektronen. Hierbij verwaarlozen we de correlatie die duidelijk
aanwezig is in het systeem: de elektronen zijn afkomstig van gëıoniseerde waterstofatomen
en hun energie zal dus sterk gecorreleerd zijn met de energie van de waterstofatomen
waar ze van afstammen. Evenzo zal de energie van de gëıoniseerde waterstofatomen sterk
gecorreleerd zijn met die van de waterstofatomen waar ze van afstammen. De redenering
die we hanteren is dat de energie van de neutrale waterstofatomen zelf over een breed
interval verdeeld is en dat dit dus ook zal opgaan voor de elektronen en gëıoniseerde
waterstofatomen.

Er is echter een extra complicatie: als de neutrale waterstofatomen een ideaal gas vor-
men met een bepaalde gemiddelde energie, zullen de elektronen en gëıoniseerde waterstof-
atomen ideale gassen zijn met een iets hogere gemiddelde energie, vermits bij de ionisatie
energie vrijkomt. Dit wil in principe zeggen dat deze gassen op een iets hogere tempera-
tuur zullen staan. We hebben echter aangenomen dat het volledige gas gethermaliseerd
is en op dezelfde temperatuur staat. Dus zullen we een andere manier moeten bedenken
om de gemiddelde energie van het gas iets hoger te krijgen. Dit kunnen we doen door de
zogenaamde interne energie van de waterstofatomen te beschouwen; dit zijn energievrij-
heidsgraden die onafhankelijk kunnen beschouwd worden van de kinetische vrijheidsgraden
en die de energie bevatten die vervat zit in de structuur van de atomen zelf.

Als we aannemen dat een atoom naast kinetische vrijheidsgraden ook inwendige vrij-
heidsgraden heeft, kunnen we de partitiefunctie voor een enkel atoom als volgt opsplitsen:

Zatoom =
∑
~p

e
−
(

p2

2mkT
+

Eintern
kT

)
= Zkinetisch × Zintern.
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Dit stelt ons ook in staat om het formalisme later uit te breiden met aangeslagen toestan-
den, waarbij we de aanname kunnen laten vallen dat het neutrale waterstofatoom vanuit
de grondtoestand gëıoniseerd wordt naar de grondtoestand van het gëıoniseerde water-
stofatoom (dit laatste is voor waterstof onvermijdelijk, vermits gëıoniseerd waterstof geen
aangeslagen toestanden heeft). De energie van de aangeslagen toestanden kan dan gewoon
opgenomen worden in de inwendige partitiefunctie van het betreffende atoom of ion. Dit is
fysisch gezien ook logisch: een aangeslagen toestand is hoger in energie en zal dus bij lage
temperaturen minder waarschijnlijk zijn, onafhankelijk van de kinetische toestand van het
gas.

In het geval van een partieel gëıoniseerd waterstofgas kunnen we nu als volgt te werk
gaan om de “ontbrekende” energie te recupereren. Eerst kiezen we een nulpunt voor onze
inwendige energieschaal. Het meest logische nulpunt is hierbij de grondtoestandsenergie
van het neutrale waterstof, vermits het de laagste energie in het systeem is; we zullen
dan ook dit nulpunt hanteren. Vervolgens moeten we bepalen wat de inwendige energie
van bijvoorbeeld een waterstofion is ten opzichte van dit nulpunt. Dit is niet moeilijk,
vermits dit de energie is die nodig is om een neutraal waterstofatoom om te zetten in een
waterstofion: de ionisatie-energie. Mochten we aangeslagen toestanden beschouwen, dan
moeten we die ook in rekening brengen ten opzichte van dit nulpunt. Voor aangeslagen
toestanden van het neutrale atoom betekent dit enkel de excitatie-energie, voor aangeslagen
toestanden van ionen de excitatie-energie plus de ionisatie-energie.

We krijgen dan de volgende partitiefunctie voor het partieel gëıoniseerde waterstofgas:

Zgas =

V NH0+NH1+Ne

NH0!NH1!Ne!

(
2πmH0kT

h2

) 3NH0
2
(

2πmH1kT

h2

) 3NH1
2 (

e−
εH0
kT

)NH1

(
2πmekT

h2

) 3ne
2

. (2.10)

Hieruit kunnen we dan heel eenvoudig de gemiddelde energie per massa-eenheid berekenen
via (2.9):

u =
〈E〉
M

=
1

M

[
3

2
(NH0 +NH1 +Ne) kT + εH0NH1

]
,

waarbij M de totale massa van de deeltjes binnen het volume V voorstelt. Dit bevestigt
volgende meer intüıtieve benadering.

De energiebijdrage van een deeltje in een ideaal gas aan de totale energie bedraagt
3
2
kT , vermits de bijdrage van één vrijheidsgraad gelijk is aan 1

2
kT . De totale bijdrage

van de deeltjes aan de totale energie is dus 3
2
NkT . Daarnaast moeten we ook rekening

houden met de eventueel aanwezige elektronen, die ook voor een bijdrage 3
2
NekT zullen

zorgen. Naast deze kinetische bijdrage moeten we ook rekening houden met de energie die
vrijkomt bij de ionisatie, aangezien de ionisatie ook een aanzienlijke hoeveelheid energie
van het systeem kan opslorpen. De bijdrage hiervan is gelijk aan het aantal gëıoniseerde
atomen NH1, vermenigvuldigd met de ionisatie-energie die nodig was om deze atomen te
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ioniseren. We krijgen dus ook:

u =
1

M

(
3

2
(NHV +Ne)kT +NH1εH0

)
.

Mathematisch is het voor wat volgt gemakkelijker om te werken met de ionisatiegraad XH,
vermits we deze in de vorige sectie al berekend hebben. We herschrijven de energie per
massa-eenheid dus als

u =
V NH

M

[
3

2
(1 +XH)kT +XHεH0

]
,

hierbij hebben we gebruikgemaakt van het behoud van lading Ne = NH1. De factor V NH

M

kunnen we nog herschrijven als 1
mH

, de massa van een waterstofatoom.
Als we het volume constant houden, veranderen de dichtheden niet. Ook de ionisatie-

energie is volume-onafhankelijk. We hoeven dus niks speciaals te doen om het volume
constant te houden in de uitdrukking voor de energiedichtheid.

Afleiden naar de temperatuur geeft

cV =
1

mH

3

2
(1 +XH)k +

1

mH

(
3

2
kT + εH

)(
dXH

dT

)
V

.

Uitdrukking (2.8) afleiden naar de temperatuur geeft5(
∂XH

∂T

)
V

=
XH

T

(
3

2
+
εH
kT

)(
1−XH

2−XH

)
.

Als we dit invullen in de uitdrukking voor cV , vinden we

cV =
3

2
(1 +XH)

k

mH

+
k

mH

(
3

2
+
εH
kT

)2(
XH(1−XH)

2−XH

)
.

Deze uitdrukking is geplot in figuur 2.2(a). Het is duidelijk dat de ionisatie-overgang
correspondeert met een sterke piek in cV . In statistische fysica is een scherpe piek in een
warmtecapaciteit meestal een aanwijzing voor een faseovergang; we kunnen dus stellen dat
de ionisatie een soort van faseovergang voor het gas betekent.

Constante druk: cP

Net als CV is CP eenvoudig gedefinieerd als

CP =

(
dQ

dT

)
P

.

5De opmerkzame lezer zal zien dat het allesbehalve triviaal is om (2.8) rechtstreeks af te leiden en dan
XH terug in de uitdrukking te krijgen. Het is daarom ook aangewezen om (2.7) af te leiden, door eerst
van beide leden het natuurlijke logaritme te nemen (Mihalas en Mihalas, 1984) en vervolgens hieruit de
afgeleide te bepalen.
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(a) cV (b) cP

Figuur 2.2: cV en cP van waterstof als functie van de temperatuur, voor verschillende waar-
den voor de dichtheid n. Voor grote dichtheden schuiven de warmtecapaciteiten, net als de
ionisatie-overgang, op naar hogere temperaturen. De verdubbeling van de warmtecapaciteiten na
de overgang wordt veroorzaakt door de bijdrage van de elektronen aan de energie, die het totale
aantal deeltjes laat verdubbelen.

De vraag is nu hoe we de warmteoverdracht kunnen beschrijven in een proces waarbij de
druk constant blijft.

Als het volume kan veranderen, neemt de warmteoverdracht de algemene vorm dQ =
dU + PdV aan. Warmte-energie kan nu niet enkel omgezet worden in inwendige energie
van het systeem, maar ook in expansie van het gas. Om toch een elegante uitdrukking
voor dQ te vinden, voeren we de enthalpie H in, gedefinieerd als (Gould en Tobochnik,
2010)

H = U + PV.

Bijgevolg geldt

dH = dU + PdV + V dP ⇔ dU = dH − PdV − V dP,

wat ons uiteindelijk leidt tot
dQ = dH − V dP.

In deze uitdrukking kunnen we wel gemakkelijk de druk constant houden, zodat we voor
de warmtecapaciteit nu

CP =

(
dH

dT

)
P

vinden.
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Net als voorheen werken we in plaats van met absolute grootheden, met grootheden
per massa-eenheid. Hier zullen we dus de enthalpie per massa-eenheid berekenen en die
vervolgens afleiden naar de temperatuur bij constante druk. Alvorens we dit doen, dient
er echter nog een belangrijke opmerking gemaakt te worden...

De druk constant houden, zal namelijk ook een invloed hebben op de berekende ioni-
satiegraad. In formule (2.8) treedt een factor NH op, de dichtheid aan waterstofkernen.
In het voorgaande hebben we ons steeds beziggehouden met situaties waar het volume
constant bleef en bijgevolg ook NH. Als we de druk echter constant houden, zal het volume
wel veranderen en zo ook de dichtheden.

In principe moeten we dus eerst de temperatuurafhankelijkheid vanNH bepalen om onze
afgeleide van XH bij constante druk te berekenen. Dit is echter allesbehalve eenvoudig en
ook wat omslachtig. Eenvoudiger is om in formule (2.8) de dichtheid gewoon weg te werken
en te vervangen door een constante druk. Hiervoor maken we gebruik van de ideale gaswet

P = NkT = (NH + ne)kT = (1 +XH)NHkT.

Vermenigvuldigen we in (2.7) beide leden met deze uitdrukking, dan vinden we

X2
H

1−X2
H

=
k

PCIZH0

T
5
2 e−

εH0
kT .

Ook deze tweedegraadsvergelijking kan gemakkelijk opgelost worden tot

XH =

√
1

1 + CIZH0P
k

T−
5
2 e

εH0
kT

(2.11)

en deze uitdrukking is duidelijk verschillend van (2.8), die geldt voor het geval van constant
volume.

Dit stelt ons voor een probleem: voor een gegeven dichtheid aan waterstofkernen heeft
onze ionisatiegraad een ander verloop, afhankelijk van welke systeemparameter we constant
houden. We moeten dus in wat volgt steeds duidelijk vermelden onder welke omstandig-
heden we de ionisatie beschouwen. Voor onze doeleinden is het het gemakkelijkste om
de ionisatie te berekenen, gegeven een bepaalde dichtheid en een bepaalde temperatuur,
vermits dit de variabelen zijn die in simulaties een belangrijke rol spelen. De druk wordt in
deze context niet gebruikt. Vandaar dat we om de ionisatiegraad te bepalen steeds gebruik
zullen maken van (2.8). Dit betekent echter niet dat we (2.11) kunnen vergeten! Als we
voor een bepaalde dichtheid en temperatuur ook de warmtecapaciteiten willen berekenen,
dan moeten we bij de berekening van cP deze uitdrukking afleiden en niet uitdrukking
(2.8)! Dit heeft vooral ook belang als we verderop numerieke methodes willen gebruiken
om complexere gasmengsels te beschouwen.

Dit gezegd zijnde, kunnen we nu ook cP berekenen. De enthalpie per massa-eenheid
wordt gegeven door

h = u+
P

M
=

1

M

(
5

2
(NHV +Ne)kT +NH1εH0

)
.
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Ook hier kunnen we overgaan op de ionisatiegraad:

h =
1

mH

5

2
(1 +XH)kT +

1

mH

XHεH.

Afleiden naar de temperatuur geeft nu

cP =
5

2
(1 +XH)

k

mH

+
1

mH

(
5

2
kT + εH

)(
dXH

dT

)
P

.

De afgeleide van (2.11) naar de temperatuur is(
∂XH

∂T

)
P

=
1

2
XH(1−X2

H)
1

T

(
5

2
+
εH
kT

)
,

zodat we uiteindelijk de volgende uitdrukking voor cP vinden:

cP =
5

2
(1 +XH)

k

mH

+
1

2
XH(1−X2

H)
k

mH

(
5

2
+
εH
kT

)2

.

Deze uitdrukking staat geplot in figuur 2.2(b). Belangrijk hierbij is dat de ionisatiegraad
voor elke temperatuur bepaald is via vergelijking (2.8) en niet via (2.11), herinner de
discussie van hierboven. De gelijkenis met de uitdrukking voor cV is heel sterk; enkel de
waarden verschillen een beetje, de vorm is identiek.

De adiabatische index γ

Vermits we nu zowel cV als cP bepaald hebben per massa-eenheid en we, om deze om te
zetten in de warmtecapaciteiten, gewoon moeten vermenigvuldigen met dezelfde massa,
kunnen we γ ook als volgt berekenen:

γ =
cP
cV
.

Dit geeft:

γ =
5
2
(1 +XH) + 1

2
XH(1−X2

H)
(
5
2

+ εH
kT

)2
3
2
(1 +XH) +

(
3
2

+ εH
kT

)2 (XH(1−XH)
2−XH

) .

Deze vergelijking staat geplot in figuur 2.3.
Het is duidelijk dat γ daalt tijdens de ionisatie-overgang. Terugkerend naar de discussie

van het begin kunnen we dus stellen dat de ionisatie inderdaad het gedrag van het gas
verandert: waar het gas in het normale temperatuurgebied adiabatisch evolueert, zal het
tijdens de ionisatie quasi isotherm evolueren. Het valt dus te verwachten dat ook een
correcte behandeling van het probleem via collisioneel evenwicht iets zal opleveren.
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Figuur 2.3: De adiabatische index γ als functie van de temperatuur voor een gas bestaande uit
waterstof, protonen en elektronen, zoals berekend via de Sahavergelijking. Bemerk het vreemde
bultje van γ in het midden van het minimum, dat een gevolg is van de snellere ionisatie bij
constante druk dan bij constant volume (cfr.(2.8) versus (2.11)).

Het kleine bultje in het minimum van γ in figuur 2.3 is een gevolg van de ietwat
hybride situatie die we hier beschouwen: de ionisatie zelf wordt berekend via (2.8), terwijl
deze vergelijking eigenlijk alleen van toepassing is voor constant volume. De eerste wet
van de thermodynamica kan geschreven worden als

dQ = dU + PdV = CV dT + PdV. (2.12)

Differentiatie van de ideale gaswet leidt tot

PdV + V dP = NkdT + kTdN, (2.13)

waarbij N nu even het aantal deeltjes voorstelt en we de tweede term invoeren omdat het
aantal deeltjes door de ionisatie kan veranderen.

Invullen van (2.13) in (2.12) geeft

dQ = CV dT − V dP +NkdT + kT
dN

dT
dT,

zodat we bij constante druk de volgende alternatieve uitdrukking vinden voor CP :

CP = CV +Nk + kT
dN

dT
.

De derde term in deze uitdrukking moet berekend worden met behulp van (2.11) en is
verantwoordelijk voor het extra bultje in γ.
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2.2 Extra atomen

Een realistisch gas bestaat niet enkel uit waterstof, maar ook uit andere elementen. Het
is niet zo moeilijk om onze behandeling van waterstof uit te breiden naar verschillende
atomen. De Sahavergelijking geldt voor elk ion van elk element en beschrijft het evenwicht
tussen het ion met lading i en het ion met lading i + 1. Voor een gas van waterstof en
helium krijgen we dus het volgende stelsel Sahavergelijkingen:

nH0 = CInenH1ZH0T
− 3

2 e
εH0
kT

nHe0 = CInenHe1ZHe0T
− 3

2 e
εHe0
kT

nHe1 = CInenHe2ZHe1T
− 3

2 e
εHe1
kT

. (2.14)

Deze vergelijkingen kunnen we dan combineren met de vergelijking voor ladingsbehoud
en het behoud van kernen voor elk element, zodat we 6 vergelijkingen krijgen voor 6
onbekenden.

De partitiefunctie kunnen we in dit geval op een zeer analoge manier berekenen als hier-
voor, waarbij we nu elk element op zich als onafhankelijk beschouwen (wederom correlaties
via de elektrondichtheid verwaarlozend). Het is heel moeilijk om in dit geval na te gaan
hoe verantwoord deze benadering is en we zullen ook hier weer steunen op het intüıtieve
aanvoelen dat het grote energiebereik van de atomen zal leiden tot een groot bereik op
de elektronenergieën dat goed te benaderen is door een ideaal gas. We kunnen dan een
formeel identieke uitdrukking opstellen als (2.10), waarbij we nog eens het product nemen
over alle elementen6.

De uitdrukkingen voor de energie per massa-eenheid en de enthalpie per massa-eenheid
laten zich dan heel eenvoudig veralgemenen naar meerdere elementen7:

u =
1

M

(
3

2
(NHV +NHeV +Ne)kT

+NH1εH0 +NHe1εHe0 +NHe2(εHe0 + εHe1)

) (2.15)

h =
1

M

(
5

2
(NHV +NHeV +Ne)kT

+NH1εH0 +NHe1εHe0 +NHe2(εHe0 + εHe1)

)
.

6De aandachtige lezer zal opmerken dat we de partitiefunctie voor de elektronen in dit geval dubbel
tellen. Dit kan vermeden worden door voor elk element enkel de elektronen afkomstig van dat element te
beschouwen. Dit heeft dan enkel nog gevolgen voor de factor 1

Ne!
, die we ingevoerd hebben naar analogie

met het klassieke ideale gas en die er nu voor zorgt dat we de bijdragen van verschillende elementen als
aparte ideale gassen opvatten. In feite moeten we dus op het einde nog een globale compensatiefactor
Ne1!Ne2!

Ne!
invoeren. Dit is echter niet relevant, vermits alle voorfactoren toch wegvallen bij de berekening

van de gemiddelde energie.
7Vermits het de gewoonte is om ionisatie-energiën te meten en uit te drukken ten opzichte van het ion

met één elektron meer (dus niet noodzakelijk het neutrale atoom), moeten we voor hogere ionen alle lager
gelegen ionisatie-energieën ook meenemen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor He2.
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Om de ionisatie bij constante druk te bepalen, moeten we ook een manier zien te vinden
om deze druk constant te houden. Dit lijkt eenvoudiger dan het is. Zoals bij het geval van
waterstof besproken, beschouwen we eigenlijk een hybride situatie: enerzijds berekenen we
de ionisatiebalans steeds via het geval waar we het volume constant houden, maar bij het
berekenen van de afgeleide van die ionisatie hebben we wel de ionisatie bij constante druk
nodig. In het analytische geval van waterstof is dit eenvoudig te realiseren, vermits we de
afgeleide van de ionisatie kunnen uitdrukken in termen van de ionisatie zelf. We hoeven
dan enkel de gewenste uitdrukking voor de ionisatie in te vullen in deze vergelijking om de
juiste waarde te vinden.

Voor het geval met meerdere atomen is het niet meer zo eenvoudig, aangezien het
stelsel (2.14) niet meer analytisch oplosbaar is. We kunnen het stelsel wel zeer nauwkeurig
oplossen via numerieke technieken, maar dit geeft ons enkel numerieke waarden en geen
verband tussen ionisatie en temperatuur dat analytisch afleidbaar is. Als we de druk willen
constant houden, kunnen we dit doen door het behoud van kernen te vervangen door een
equivalente vergelijking voor het behoud van druk (waarbij we als extra vergelijkingen
ook nog de abundanties van alle elementen constant houden om het stelsel oplosbaar te
maken), dus zo kunnen we ook het analogon van (2.11) bepalen. In principe zouden we dan
de verkregen ionisatiewaarden hiervoor kunnen omrekenen naar een enthalpie per deeltje en
deze numeriek afleiden, maar dan zijn we fout bezig. We zijn namelijk niet gëınteresseerd
in de ionisatie die berekend is bij constante druk, maar deze die berekend is bij constant
volume...

De oplossing voor dit probleem is om de druk niet globaal constant te houden, maar
wel in elk punt waar we de numerieke afleiding uitvoeren. Wat we eigenlijk willen doen, is
een punt op de ionisatiecurve bij constant volume omzetten in het equivalente punt op de
ionisatiecurve bij constante druk8. Vervolgens willen we ons langsheen de ionisatiecurve
bij constante druk rond dat punt bewegen om de afgeleide te bepalen. Dit is net wat we
doen als we de druk voor elke temperatuur afzonderlijk constant houden: eerst berekenen
we de ionisatietoestand bij constant volume voor die temperatuur en vervolgens berekenen
we hiermee onze druk9. Doordat we de ionisatietoestand al gebruikt hebben om de druk te
berekenen, zijn we zeker dat we het juiste getransformeerde punt op de curve beschouwen.
Als we nu onze druk ook expliciet constant houden bij het berekenen van de afgeleide, zijn
we ook zeker dat we langsheen de juiste curve bewegen.

We kunnen nu dus numeriek ook γ berekenen voor een mengsel van waterstof en helium.
Een voorbeeldje staat geplot op figuur 2.4. Het is duidelijk dat voor elke ionisatie-overgang
dezelfde structuur optreedt die we ook al zagen voor waterstof.

Met het zelfde recept kunnen we γ ook bepalen voor nog complexere gasmengsels. Dit
vraagt echter een heleboel gegevens (ionisatie-energiën, ontaardingen van energieniveaus...)

8Met equivalent bedoelen we hier dat de ionisatiegraad in beide punten dezelfde is.
9De elektronen dragen ook bij tot de druk, dus is het noodzakelijk om de ionisatietoestand van het gas

te kennen alvorens de druk te berekenen.
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Figuur 2.4: De adiabatische index voor een mengsel van waterstof en helium. Ter illustratie
is hier de abundantieverhouding op 1:1 gezet (waterstof en helium hebben dezelfde dichtheid).
In reële situaties is de waterstofdichtheid een stuk hoger dan de heliumdichtheid en wordt γ
gedomineerd door de “put” van waterstof. De heliumputten zijn dan een stuk minder diep. Het
is duidelijk dat de putstructuren breder worden bij hogere temperaturen; dit heeft te maken met
het verbreden van het ionisatiegebied voor hogere temperaturen.

en is van weinig nut. We weten al dat de Sahabenadering eigenlijk niet opgaat voor het
interstellaire medium en we zullen in het volgende hoofdstuk ook zien dat enkel waterstof
en helium abundant genoeg zijn in het interstellaire medium om een merkbaar effect te
genereren.

De conclusie van dit hoofdstuk is echter duidelijk: de mogelijkheid om in bepaalde
temperatuurgebieden atomen te ioniseren heeft een belangrijke invloed op de thermody-
namische eigenschappen van het gas en het loont zeker de moeite om dit meer correct te
onderzoeken via collisioneel thermisch evenwicht.
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Hoofdstuk 3

Collisioneel thermisch evenwicht

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat de eigenschappen van het interstellaire gas
veranderen tijdens de fases waarin er ionisatie optreedt in het gas. Het neutrale of volledig
gëıoniseerde gas kan in goede benadering worden opgevat als een ideaal monoatomisch gas
dat adiabatisch evolueert. Tijdens een ionisatiefase is het naast adiabatische evolutie ook
mogelijk om energie te steken in het ioniseren van het gas en hierdoor evolueert het gas
tijdens deze fases zo goed als isotherm.

Kwalitatief verwachten we geen verschil in gedrag als we de berekeningen uit het vorige
hoofdstuk herhalen voor een gas waar collisioneel thermisch evenwicht verondersteld wordt
in plaats van radiatief thermisch evenwicht. De manier van energie overdragen is anders,
maar het mechanisme waardoor evenwicht bereikt wordt, verschilt niet noemenswaardig.
Toch zijn er een paar merkbare verschillen, waar we in dit hoofdstuk dieper op zullen
ingaan.

Een eerste, vrij eenvoudig in te zien verschil, is dat de ionisatie bij een veel hogere
temperatuur zal plaatsvinden. In een dicht gas waar fotonen niet uit kunnen ontsnappen,
wordt er geen energie weggestraald. Alle energie blijft dus in het systeem en er wordt
heel efficiënt gëıoniseerd. In een gas waar de fotonen wel kunnen ontsnappen gaat veel
energie verloren; de ionisatie verloopt veel moeizamer en de gasdeeltjes moeten veel sneller
bewegen om dezelfde ionisatiegraad te halen. Waterstof in een interstellaire gaswolk zal
dan ook typisch ioniseren rond 10 000K en niet rond 3000K, zoals in het vorige hoofdstuk
werd gevonden.

3.1 Collisioneel evenwicht

Om collisioneel evenwicht te behandelen, kunnen we ons helaas niet meer baseren op klas-
sieke thermodynamische beschouwingen, vermits we hier te maken hebben met interac-
ties op een fundamenteel microscopisch niveau. We moeten de processen opsporen die
verantwoordelijk zijn voor ionisatie en recombinatie en voor elk van deze processen een
reactietempo bepalen. Uiteindelijk zullen we dan veronderstellen dat in evenwicht al deze
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reactietempo’s aan elkaar gelijk zijn, wat ons dan de deeltjesdichtheden zal opleveren; dit
is het principe van gedetailleerd evenwicht1.

3.1.1 Ionisatie

Naast de ionisatie door fotonen die in hoofdstuk 2 uitvoerig is besproken, zijn er nog ver-
schillende andere processen die voor ionisatie kunnen zorgen. Zo is er de zogenaamde
Augerionisatie, waarbij een elektron vanuit een hoge aangeslagen toestand naar een onge-
bonden toestand geëxciteerd wordt door de energie over te nemen van een ander elektron
dat vanuit een hoge aangeslagen toestand terugvalt naar een lagere energietoestand, se-
cundaire ionisatie waarbij een door foto-ionisatie losgeslagen elektron een ander atoom
ioniseert, en ionisatie door kosmische straling (Draine, 2011). Al deze processen spelen
mee in een reëel gas, maar in zeer beperkte mate2. Wat niet verwaarloosbaar is, is colli-
sionele ionisatie, ionisatie door botsingen met elektronen. In situaties waar foto-ionisatie
dominant is, is het aandeel aan collisionele ionisatie zeer beperkt; als foto-ionisatie geen rol
meer speelt, zal het echter collisionele ionisatie zijn die verantwoordelijk is voor evenwicht.

We beschouwen dus het volgende proces:

X + e− � Xn+ + (n+ 1)e−,

waarbij een elektron botst met een atoom van element X en hierdoor n andere elektronen
vrijmaakt. Het is duidelijk dat het proces waarbij er slechts één elektron vrijkomt veel
waarschijnlijker is dan processen waarbij meerdere elektronen vrijkomen en in wat volgt
zullen we ons dan ook beperken tot dit eenvoudige proces.

Beschouw een elektron met energie E dat met een snelheid v =
√

2E
me

door het inter-

stellaire medium vliegt. Het interstellaire medium is gevuld met een aantal atomen; dit
aantal wordt uitgedrukt in een dichtheid nH, als we voor de eenvoud even een gas van
neutraal waterstof veronderstellen. Veronderstel verder dat het elektron beweegt doorheen
een buis met oppervlakte A (zie figuur 3.1(a)). In een tijdsinterval ∆t zal het elektron een
afstand v∆t afgelegd hebben; het passeert tijdens dat tijdsinterval dus nHAv∆t atomen
in de buis. Stel dat elk atoom een oppervlakte σH heeft, dan beslaan alle atomen in de
buis in dat tijdsinterval een fractie nHAv∆tσH

A
van de totale oppervlakte van de buis. De

waarschijnlijkheid dat een elektron in de buis botst met een atoom is gelijk aan deze fractie.
Het spreekt voor zich dat een elektron moet botsen met een atoom om het te ioniseren,

maar het is ook duidelijk dat niet elke botsing tussen een elektron en een atoom een
elektron van het atoom zal losslaan en het atoom zal ioniseren. Als we willen weten wat de
waarschijnlijkheid is dat een atoom gëıoniseerd zal worden, moeten we dus de oppervlakte

1De Engelse term “detailed balance” klinkt iets beter.
2Wat betreft ionisatie door kosmische straling wijst recent onderzoek uit dat de bijdrage van de kosmi-

sche UV-achtergrond op de ionisatie van het interstellaire medium misschien toch niet zo verwaarloosbaar
is. Meer hierover in hoofdstuk 6.
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(a) De werkzame doorsnede aan het werk. (b) De Maxwellsnelheidsverdeling voor twee ver-
schillende waarden van de temperatuur.

Figuur 3.1

van het atoom die we in rekening brengen kleiner maken. We zullen de juiste oppervlakte
voor collisionele ionisatie vanaf nu noteren als σci(E) en de werkzame doorsnede voor
collisionele ionisatie noemen. De werkzame doorsnede hangt af van de elektronenergie,
vermits een hoogenergetisch elektron duidelijk meer kans maakt om een atoom te ioniseren
dan een laagenergetisch elektron.

De waarschijnlijkheid per tijdseenheid dat een atoom gëıoniseerd wordt door één elek-
tron, wordt gegeven door nHvσci(E). Als we willen weten hoeveel atomen er in totaal per
tijdseenheid gëıoniseerd worden door elektronen met energie E, moeten we dit nog verme-
nigvuldigen met de elektrondichtheid ne(E). De grootheid vσci(E) die onafhankelijk is van
de dichtheden en enkel afhangt van de energie van het elektron zullen we het ionisatietempo
noemen en noteren als kci(E).

Uiteraard zitten er in het gas niet enkel elektronen met één specifieke energie E, maar
zijn de elektronenergieën verdeeld volgens een bepaalde snelheidsverdeling (eigenlijk een
energieverdeling dus). Voor het gemak zullen we hier werken met de Maxwellsnelheidsver-
deling (zie figuur 3.1(b))

fEdE = 2

√
E

π

(
1

kT

) 3
2

e−
E
kT dE,

vermits deze voor een thermisch elektronengas een goede benadering vormt. Om dan het
totale ionisatietempo te bepalen, moeten we integreren over alle elektronenergieën. Het
spreekt voor zich dat de werkzame doorsnede voor elektronen met een energie kleiner dan
de ionisatie-energie I nul zal zijn, dus deze kunnen we weglaten uit de integraal. Alles
samen krijgen we dan voor het totale ionisatietempo

kci =

∫ ∞
I

σci(E)vfEdE =

(
8kT

πme

) 1
2
∫ ∞
I

σci(E)
E

kT
e−

E
kT

dE

kT
.
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Om deze integraal te kunnen oplossen moeten we de werkzame doorsnede voor collisionele
ionisatie kennen. Het is echter allesbehalve triviaal om deze theoretisch te berekenen.
Voor wat volgt zullen we dan ook aannemen dat we over voldoende data beschikken om
de werkzame doorsnede voor elke energie te bepalen. Een groot deel van deze data zal
een experimentele oorsprong hebben, al zijn er voor sommige gevallen redelijk accurate
numerieke benaderingen voorhanden.

3.1.2 Recombinatie

Om een evenwicht in stand te houden, moet er naast een mogelijkheid tot ionisatie ook
mogelijkheid tot het inverse proces, recombinatie, bestaan. Ook hier zijn er verschillende
mogelijke processen die een rol kunnen spelen, zoals recombinatie door botsing met elek-
tronen of stofdeeltjes of recombinatie door ladingsuitwisseling met een neutraal atoom,
maar er is ook hier maar één dominant proces en dit is radiatieve recombinatie. In feite
komt dit neer op het inverse proces van het radiatieve ionisatieproces dat we in hoofdstuk
2 beschouwd hebben: een elektron en een ion botsen en versmelten tot een lager ion of
neutraal atoom en zenden de energie die hierbij vrijkomt uit als straling:

Xn+ + e− � X(n−1)+ + γ.

Dat dit proces nog steeds dominant blijft, ook in minder dichte gebieden, is logisch: zowel
voor dit proces als voor het inverse proces van collisionele ionisatie (dit zouden we dan
“collisionele recombinatie” moeten noemen) zijn botsingen met elektronen nodig, maar
in het geval van radiatieve recombinatie is dit maar met één elektron, terwijl het voor
“collisionele recombinatie” via twee elektronen zou moeten gaan, wat uiteraard stukken
minder waarschijnlijk is.

Ook voor radiatieve recombinatie kan een recombinatietempo krr bepaald worden, op
een analoge wijze als het ionisatie kci bepaald werd en met een uitdrukking die op wat
onderindices na identiek is. Ook hier zijn we sterk afhankelijk van extern bepaalde waarden
voor de werkzame doorsnede voor dit recombinatieproces.

Voor het geval van een ion dat reeds één of meerdere gebonden elektronen bezit, is er nog
een tweede vorm van radiatieve recombinatie, de zogenaamde diëlektronische recombinatie.
In dit geval zal het elektron dat ingevangen wordt zijn overbodige energie afstaan aan een
reeds gebonden elektron en dit zo exciteren. In een tweede stap zal dit tweede elektron
dan terug deëxciteren, waarbij alsnog één of meerdere fotonen vrijkomen. Dit proces is
in bepaalde gevallen een stuk efficiënter dan het proces waarbij rechtstreeks een foton
wordt uitgezonden3 en moet dus ook in rekening gebracht worden voor ionen die nog
gebonden elektronen hebben. Voor deze ionen kunnen we een extra term toevoegen aan

3De creatie van het foton kan enkel gebeuren tijdens de korte periode dat het elektron dicht genoeg bij
het ion is om te interageren, waardoor dit proces niet altijd doorgaat. Bij diëlektronische recombinatie is
het elektron dat de energie opneemt al aanwezig en dit proces vindt dus sowieso plaats als het inkomende
elektron voldoende energie heeft (Draine, 2011).
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krr, die overeenkomt met het reactietempo voor diëlektronische recombinatie. Voor wat
volgt zullen we steeds met algemene ionen werken en spreken van krr, waarbij het aan de
lezer wordt overgelaten om desgewenst de extra term in krr er bij te denken waar nodig.

3.1.3 Collisioneel evenwicht

Zoals eerder aangehaald zullen in evenwicht alle ionisatieprocessen en alle recombinatie-
processen elkaar juist compenseren, zodat de totale ionisatiegraad niet meer verandert.
Gezien we enkel collisionele ionisatie en radiatieve recombinatie beschouwen, krijgen we
volgende evenwichtsvoorwaarde:

nekcinXn+ = nekrrnX(n+1)+ ,

waarbij de dichtheden ingevoerd zijn. Heel interessant is dat we direct zien dat de elek-
trondichtheid kan weggedeeld worden: de evenwichtstoestand is met andere woorden on-
afhankelijk van de elektrondichtheid. De discussie over het constant houden van P in het
vorige hoofdstuk in gedachten, is dit een heel welgekomen eigenschap4.

Het is mogelijk om het probleem analytisch nog een beetje verder te brengen door een
verband te leggen tussen kci en krr (Draine, 2011), maar we zullen dit hier niet doen. De
reden hiervoor is dat we in wat volgt gebruik zullen maken van een numerieke methode om
de ionisatie-evenwichten te bepalen die rechtstreeks gebruik maakt van gegeven waarden
voor kci en krr.

Gegeven de dichtheid van een ion Xn+, wordt de dichtheid van ion X(n+1)+ gegeven
door

nXn+ =
krr
kci
nX(n+1)+ . (3.1)

We vinden dus net als bij de Sahavergelijking een verband tussen de opeenvolgende stappen.
Vermits kci en krr van de temperatuur afhangen, zal dit verband eveneens afhankelijk zijn
van de temperatuur, maar alle dichtheidsafhankelijkheid valt er uit. We hebben dus te
maken met een vereenvoudigde versie van het Sahaprobleem uit het vorige hoofdstuk.

3.2 Numerieke berekeningen

Zoals op het einde van de vorige sectie aangehaald is het voor collisioneel evenwicht niet
meer mogelijk om analytisch te werken; in het vorige hoofdstuk hebben we ook al gezien
dat dit eveneens onmogelijk is als we gassen beschouwen die uit meer bestaan dan neutraal
en gëıoniseerd waterstof en elektronen.

4Als de ionisatietoestand niet van de dichtheid afhangt, zal het constant houden van P geen invloed
hebben op de ionisatietoestand. De ionisatiegraad bij constant volume en bij constante druk zal dus gelijk
zijn.
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Het berekenen van de collisionele evenwichtstoestand en van de energie en enthalpie per
massa-eenheid vraagt een heleboel gegevens. Naast de voor de hand liggende ionisatie- en
recombinatietempo’s, hebben we ook ionisatie-energieën nodig. Al deze gegevens kunnen
experimenteel bepaald worden en door de grote nood eraan is dit ook al veelvuldig gebeurd.
Het is op zich dus niet moeilijk om de gegevens te vinden, maar voor de grote hoeveelheid
elementen die we willen beschouwen is het wel veel werk om alles bij elkaar te zoeken.

Om die reden zullen we in wat volgt werken met een reeds bestaande database met
atomaire data en de functionaliteiten die hierbij horen. De database in kwestie is Chianti
(Landi et al., 2012), een database die oorspronkelijk bedoeld was om numeriek spectra
van steratmosferen te berekenen en ondertussen ook over functionaliteiten beschikt om
collisioneel ionisatie-evenwicht te berekenen (dit evenwicht speelt namelijk ook een rol voor
de sterkte van spectraallijnen). De bijhorende interface is oorspronkelijk geschreven in IDL,
maar zoals dat wel meer gebeurt, bestaat er gelukkig ook een open-source Pythonversie
van, die iets toegankelijker is. Het nadeel van deze versie is dat er nog wat foutjes in zitten,
we moeten dus zelf nog wat ingrijpen in de broncode.

Voor het gemak zullen we dus gewoon Chiantipy (de Pythoninterface van Chianti )
uitbreiden met functies voor het berekenen van warmtecapaciteiten.

3.2.1 De chianti.core.Ion-module

Chiantipy bevat een heleboel modules, maar wij zullen ons beperken tot één klasse van
één module, namelijk de ioneq-klasse van de module chianti.core.Ion. Deze klasse doet
precies wat wij willen: ze berekent het collisionele ionisatie-evenwicht voor een gegeven
element en een gegeven temperatuur of array van temperaturen.

Dit gaat als volgt. Bij creatie van een object van de klasse ioneq wordt een atoomgetal z
en een temperatuurbereik meegegeven (dit bereik kan even goed maar uit één temperatuur
bestaan). Vervolgens wordt er voor elk ion (van 1 tot z+1) een object van de klasse ion

gemaakt (een andere klasse binnen de module). Deze klasse leest automatisch relevante
grootheden voor het ion in en berekent ionisatie- en recombinatietempo’s.

In de lijst van ionen wordt dan per temperatuur bepaald welk ion er de grootste abun-
dantie zal hebben voor die temperatuur. Dit gebeurt door de verhouding van krr en kci en
zijn inverse kwadratisch op te tellen. Het ion waarvoor deze waarde het laagste is, zal het
minste last hebben van ionisatie en recombinatie en dus de grootste abundantie kunnen
opbouwen.

Eens bepaald is welk ion de belangrijkste bijdrage zal leveren aan de totale dichtheid
van het element, stellen we de abundantie voor dit ion op 1., waarna we systematisch
omhoog en omlaag werken in de lijst van ionen, vertrekkend van dit ion en door gebruik te
maken van (3.1). Op het einde van deze lus normaliseren we dan alle abundanties zodat
de totale abundantie 1 wordt.
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3.2.2 Onze uitbreiding

Eens de abundanties van de ionen bij elke temperatuur bepaald zijn, kunnen we, net als in
hoofdstuk 2, voor elke temperatuur de energie en de enthalpie per massa-eenheid bepalen.
Hierbij kunnen we de abundanties van de elementen ook mee in rekening brengen door voor
elk element de abundanties van diens ionen te vermenigvuldigen met een dichtheidsfactor.

Door deze procedure uit te voeren voor temperaturen die een beetje hoger zijn dan
de temperatuur die we willen beschouwen en temperaturen die een beetje lager zijn en
beide van elkaar af te trekken (en te delen door 2 keer het “beetje”), kunnen we de eerste
afgeleiden van e en h en dus de warmtecapaciteiten bepalen5. We beschikken dan voor elke
temperatuur over de mogelijkheid om γ te berekenen.

3.2.3 Resultaten

In figuur 3.2 staat de adiabatische index γ als functie van de temperatuur, voor een mengsel
van waterstof en helium met kosmische abundanties (92% waterstof en 8% helium). Het
is meteen duidelijk dat de ionisatie-overgang een gelijkaardig effect heeft op γ als we in
het vorige hoofdstuk gezien hebben, maar dat de overgang ook plaatsvindt bij beduidend
hogere temperatuur, zoals we ook al voorspeld hadden. Doordat we nu een realistische
abundantieverhouding hebben genomen, zijn de minima voor de heliumovergangen een
stuk minder diep dan het waterstofminimum. Bovendien is er nu ook een overlap tussen
het minimum van waterstof en het eerste minimum van helium.

Het is opnieuw duidelijk dat de ionisatie het gedrag van het gas verandert: voor en
na ionisatie-overgangen evolueert het gas adiabatisch, tijdens de overgang is er isotherme
evolutie, waarbij de temperatuur lange tijd constant kan blijven.

3.3 Intermezzo: abundanties van elementen

We hebben ondertussen al verschillende keren gesproken over de abundanties van elemen-
ten, zonder hier echt diep op in te gaan. Vermits de abundanties echter redelijk bepalend
zijn voor het vervolg van het verhaal, kunnen we moeilijk verder gaan zonder wat extra
informatie hierover te geven. Merk op dat het bepalen van de abundanties van de elemen-
ten een allesbehalve triviale observationele opgave is. Bovendien zullen de abundanties
sterk afhankelijk zijn van de beschouwde omgeving: de elementen die in grote getale voor-
komen op aarde zijn niet dezelfde elementen die overheersen op de zon en zijn ook niet
dezelfde elementen die overheersen in het interstellaire medium. Het is duidelijk dat wij
gëınteresseerd zijn in dit laatste.

Onze huidige kennis van de abundanties van de elementen is een compilatie van data uit
spectra van dichte en verre sterren, hete gaswolken in de buurt van jonge sterren en data

5f ′(x) = lim
h→0

f(x+h)−f(x−h)
h , waarbij we de limiet impliciet uitvoeren door h klein te kiezen.
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Figuur 3.2: De adiabatische index voor een mengsel van 92% waterstof en 8% helium. Kwalita-
tief is er een sterke gelijkenis met de index die we in hoofdstuk 2 berekenden, maar kwantitatief
zijn er toch grote verschillen.

verzameld uit meteorieten, maanstenen en zelfs metingen hier op aarde (Trimble, 1975).
Hoewel er afhankelijk van de omgeving serieuze verschillen kunnen optreden in data, is
het in grote lijnen toch mogelijk om hieruit een algemene “kosmische” abundantie van de
elementen te distilleren. Naast het verzamelen van deze gegevens is het natuurlijk ook
interessant om deze gegevens theoretisch te kunnen verklaren; hier worden we geholpen
door de kosmologie.

Terugkomend op het begin van ons verhaal werd de huidige samenstelling van ons
universum grotendeels bepaald in de eerste minuten na de Big Bang, toen protonen en
neutronen samensmolten tot helium en een fractie zwaardere kernen tijdens een fase die
primaire nucleosynthese wordt genoemd. Had deze primaire nucleosynthese niet plaatsge-
vonden, dan was het heelal 300 000 jaar na de Big Bang gevuld geweest met een plasma van
enkel protonen en elektronen en dan was er na het recombinatietijdperk enkel waterstof
in het heelal geweest. Gelukkig is ons heelal iets minder eentonig en was er wel primaire
nucleosynthese.

Tijdens de primaire nucleosynthese combineerden zo goed als alle op dat moment nog
aanwezige neutronen met protonen tot heliumkernen. Als we aannemen dat protonen en
neutronen aanvankelijk in gelijke mate ontstonden uit het oorspronkelijke quarkplasma,
dan kunnen we, rekening houdend met het β-verval van neutronen tot protonen en elek-
tronen met een halfwaardetijd van 614s (Nakamura en Particle Data Group, 2010), bepalen
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hoeveel neutronen er waren op het moment van primaire nucleosynthese. Het precieze mo-
ment van primaire nucleosynthese kan bepaald worden door de waarschijnlijkheid dat een
heliumkern gevormd werd te vergelijken met de waarschijnlijkheid dat een gevormde he-
liumkern terug vernietigd werd, in functie van de temperatuur van het heelal. Dit is een
vrij complexe opgave die afhankelijk is van een heleboel kosmologische parameters en die
we hier niet zullen herhalen (Wagoner, 1973). Hiermee kunnen we dan uitrekenen hoeveel
helium er gevormd kon worden, aangenomen dat alle aanwezige neutronen combineerden
met protonen tot heliumkernen. Dergelijke berekeningen leveren een abundantieverhou-
ding van ongeveer 8% helium ten opzichte van 92% waterstof op of een massafractie van
ongeveer 75% waterstof en 25% helium.

Tijdens de primaire nucleosynthese werden naast helium ook de waterstofisotopen deu-
terium en tritium geproduceerd, zij het in veel mindere mate. Deze laatste isotoop is
overigens instabiel en vervalt naar 3He, dat ook geproduceerd werd tijdens de primaire
nucleosynthese. Verder werden nog sporen van lithium en beryllium gevormd; hun abun-
danties zijn echter compleet verwaarloosbaar op kosmologische schaal. 4He is zo stabiel,
dat het inderdaad een goede benadering is om te stellen dat alle neutronen effectief in he-
liumkernen terechtkwamen en vanuit primaire nucleosynthese kunnen we dus wel degelijk
de verhouding 92% waterstof en 8% helium hanteren.

Gelukkig voor ons stopt de nucleosynthese van de elementen niet na de primaire nu-
cleosynthese. Na de Big Bang was het echter nog een behoorlijk lange tijd wachten op
de volgende fase in dit proces, tot wanneer de eerste sterren op het toneel verschenen.
Sterren zijn zeer dichte wolken van gas, die onder hun eigen gewicht zijn ingestort tot hun
inwendige zo dicht en heet is dat het nucleosyntheseproces er terug op gang gekomen is. In
de eerste plaats produceerden sterren dus meer helium. Hier stopte het proces echter niet
voor een doorsnee ster. Afhankelijk van de initiële massa kan een ster na een lange fase
van heliumproductie overgaan in een fase waar helium wordt omgezet in koolstof, waarna
nog fases van koolstofverbranding, neonverbranding, zuurstofverbranding en siliciumver-
branding kunnen voorkomen. In heel massieve sterren stopt de keten pas op het moment
dat ijzer geproduceerd wordt. IJzer heeft de vervelende eigenschap dat het de kern is met
de laagste bindingsenergie, waardoor er geen extra energie meer kan vrijkomen door ijzer
om te zetten naar nog zwaardere elementen. Dit betekent een natuurlijke bovenlimiet voor
de nucleosynthese.

Nog zwaardere elementen dan ijzer werden nog wel gevormd, maar niet meer in de
kern van sterren en ook niet in grote abundanties. Voor de synthese van deze elementen
is namelijk energie nodig; het zijn endotherme reacties. Deze elementen kunnen gevormd
worden in gebieden waar een grote flux van neutronen aanwezig is, zoals bijvoorbeeld in
een supernova, wanneer lichtere elementen massaal neutronen absorberen en vervolgens via
β-verval vervallen tot kernen met een hoger atoomgetal (de zogenaamde r- en s-processen,
zie Trimble (1975)). Hoe het ook zij, de abundanties van deze elementen zullen klein zijn,
vermits ze enkel geproduceerd werden tijdens zeldzame supernovae.

Hoe zit het met de abundanties van elementen die tijdens de stellaire nucleosynthese
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Tabel 3.1: De kosmische abundanties van de 10 meest voorkomende elementen in het interstel-
laire gas volgens Allen (1964). De abundanties zijn genormaliseerd op die van waterstof.

Element Abundantie (log10)
H 12.00
He 10.93
C 8.52
N 7.96
O 8.82
Ne 7.92
Mg 7.42
Si 7.52
S 7.20
Fe 7.60

geproduceerd werden? Het is meteen duidelijk dat de abundantie van helium, als eerste
element dat geproduceerd werd in een ster, het meest kan veranderen door de stellaire
nucleosynthese. En op kosmologische schaal was dit zeker ook het geval. Wij zijn echter
niet zozeer gëınteresseerd in de kosmologische abundanties, maar wel in de abundanties
in het interstellaire gas in galaxieën. Het is dus vooral de vraag hoeveel van dit geprodu-
ceerde helium uiteindelijk in het interstellaire gas terechtkwam. De heliuminhoud van een
supernova blijkt niet zoveel te verschillen van die van het universum na primaire nucleo-
synthese, zodat we kunnen stellen dat het merendeel van het extra geproduceerde helium
ofwel omgezet werd in nog zwaardere elementen, ofwel vastzit in witte of rode dwergen en
dus niet in het interstellaire gas terechtgekomen is.

Voor de zwaardere elementen zijn we vooral gëınteresseerd in de elementen die het pro-
duct vormden van een bepaalde verbrandingsfase, zoals koolstof, zuurstof, neon, silicium en
ijzer. Deze elementen werden typisch geproduceerd in de kern van de ster tot de brandstof
in de binnenste gebieden op was, waarna de ster verder instortte tot deze producten zelf
konden beginnen verbranden. Het gevolg is dat we een soort schillenstructuur kregen in
onze ster, waarbij de schillen voornamelijk bestonden uit de tussenproducten in de keten.
We kunnen dus relatief meer tussenproducten verwachten dan andere, tussenliggende ele-
menten. Dit blijkt ook vrij goed te kloppen, al zijn er duidelijk nog andere processen die
hun invloed hadden, waar we hier niet verder op in zullen gaan.

De abundanties van de meest voorkomende elementen staan in tabel 3.1 en zijn ge-
baseerd op de waarden die in Chianti gebruikt worden (Allen, 1964). Het belangrijkste
voor ons momenteel is dat de samenstelling van het interstellaire gas in grote mate be-
paald wordt door de abundanties van waterstof en helium en dat alle zwaardere elementen
relatief weinig bijdragen. We zullen ons in wat volgt dan ook in de eerste plaats beperken
tot waterstof en helium; waar nodig zullen we ook de bijdrage van een aantal andere ele-
menten in de tabel bespreken. Abundanties die niet zijn opgenomen in tabel 3.1 zijn zo
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onbeduidend dat we ze helemaal buiten beschouwing zullen laten.

3.4 Aanvullingen bij het eenvoudige numerieke model

In een vorige sectie hebben we een eenvoudig numeriek model beschouwd dat aantoont dat
bij ionisatie-overgangen de thermodynamische eigenschappen van een gas van waterstof
en helium veranderen. In deze sectie zullen we dit numerieke model verder testen door
een aantal benaderingen die we gemaakt hebben in vraag te stellen en door het gas een
meer realistische samenstelling te geven waar ook metalen in optreden. We zullen zien in
hoeverre deze uitbreidingen kwalitatief en kwantitatief een verschil zullen maken, waaruit
we dan zullen bepalen wat de meest werkbare parameters zijn om later te gaan gebruiken.

3.4.1 Invloed van metalen

De reeds gebruikte code is heel eenvoudig uit te breiden naar een gas waar ook metalen in
zitten, vermits dit gewoon neerkomt op het uitbreiden van het aantal beschouwde elemen-
ten; de achterliggende formules blijven dezelfde. Bij het verzamelen van de nodige data
kunnen we dan weer profiteren van het feit dat Chianti in de eerste plaats een atomaire
database is, waar alle nodige gegevens reeds inzitten. Ook de abundantieverhoudingen die
we in de vorige sectie hebben gevonden zitten reeds in Chianti verwerkt, zodat we enkel
de nodige variabelen moeten opvragen.

Het enige verschil dat deze uitbreiding maakt, is een verschil in rekentijd. Waar een
eenvoudig gas van waterstof en helium relatief weinig berekeningen vraagt, neemt dit sterk
toe met toenemend atoomgetal en moet een gas met veel verschillende elementen rede-
lijk lang rekenen. Het resultaat verandert echter niet, noch kwalitatief (wat we ook niet
verwacht hadden), noch kwantitatief. Dit laatste valt te verklaren door het feit dat de
abundanties van waterstof en helium een stuk hoger zijn dan die van metalen en blijk-
baar is dit verschil groot genoeg om de bijdrage van metalen tot de thermodynamische
eigenschappen verwaarloosbaar klein te maken (gelet op de logaritmische schaal in tabel
3.1 bedraagt de abundantie van het derde meest voorkomende element, zuurstof, slechts
0,06%). Binnen de numerieke resolutie is het verschil zo klein, dat het zelfs geen zin heeft
om het te plotten.

Het beschouwen van metalen heeft dus totaal geen invloed op de berekende eigenschap-
pen en vermits het ook een serieuze meerkost in rekentijd betekent, zullen we ons in het
vervolg beperken tot een gas met waterstof en helium.

3.4.2 Invloed van aangeslagen toestanden

Van aangeslagen toestanden verwachten we intüıtief iets meer invloed, vermits deze voor
elk element een verhoging van de gemiddelde energie zullen betekenen, wat een invloed kan
hebben op de warmtecapaciteiten. Het is niet duidelijk wat de invloed op de verhouding γ
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(a) zuurstof (b) ijzer

Figuur 3.3: De verhouding van de adiabatische index γ van zuurstof en ijzer, berekend met en
zonder rekening te houden met aangeslagen toestanden. Het is duidelijk dat sommige laaggelegen
toestanden aanleiding geven tot afwijkingen die tot 6% van de totale waarde kunnen bedragen.

van de warmtecapaciteiten zal zijn. Anderzijds is het ook hier niet a priori duidelijk hoe
sterk dit effect zal zijn: is er een groot energieverschil tussen de grondtoestand en de eerste
aangeslagen toestand, dan zal de eerste aangeslagen toestand pas beginnen bijdragen als
de bijdrage van het ion groot wordt, waardoor het effect van aangeslagen toestanden klein
zal zijn. Ligt de eerste aangeslagen toestand laag, dan zal dit effect veel sterker spelen.

Waterstof en helium hebben redelijk hoge aangeslagen toestanden en bij ons eenvoudig
gas van waterstof en helium merken we dan ook helemaal geen verschil als we aangesla-
gen toestanden in rekening brengen. Willen we onze intüıtieve redenering testen, dan
moeten we op zoek gaan naar elementen met lagergelegen aangeslagen toestanden. Dit is
bijvoorbeeld het geval voor zuurstof en ijzer.

In figuur 3.3 zijn de verhoudingen geplot van de adiabatische indices van zuurstof en
ijzer, berekend met en zonder aangeslagen toestanden in rekening te brengen. Het is
duidelijk dat laaggelegen toestanden aanleiding geven tot een lagere adiabatische index.
Dit wil zeggen dat cV meer invloed zal ondervinden van de aangeslagen toestanden dan cP
en dit is ook logisch: cV is de rechtstreekse afgeleide van de energie, terwijl cP de afgeleide
is van deze energie plus nog een extra term, die niet verandert. De relatieve verandering
van cP zal dus kleiner zijn.

We zien dat aangeslagen toestanden dus wel degelijk een invloed kunnen hebben op
thermodynamische variabelen, maar dat deze invloed ook duidelijk niet sterk genoeg is om
een verschil uit te maken voor waterstof en helium. We kunnen dus voor wat volgt ook dit
effect buiten beschouwing laten.
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3.5 Relevante thermodynamische grootheden

We zijn ondertussen op het punt gekomen dat we kunnen besluiten dat de thermodyna-
mica van het interstellaire gas wel degelijk een invloed ondervindt van de mogelijkheid tot
ionisatie en recombinatie. Het is dus met andere woorden zinvol om in simulatiecodes op
zoek te gaan naar de gëımplementeerde gasfysica en deze waar nodig aan te passen om de
effecten van ionisatie in rekening te brengen.

Vooraleer we dat kunnen doen, moeten we echter een aantal geschikte grootheden
bepalen met behulp van onze nieuwe kennis die we in dit en vorig hoofdstuk hebben
opgedaan, zodat we in het volgende hoofdstuk gegevens hebben om te implementeren.
De geschikte grootheden zijn uiteraard afhankelijk van de gebruikte code en in hoofdstuk 4
zullen we zien dat het hier gaat om de warmtecapaciteit per massa-eenheid, de gemiddelde
massa en de totale energie per massa-eenheid. We zullen de rest van dit hoofdstuk nog
gebruiken om deze eerste twee wat meer uit te diepen, de totale energie per massa-eenheid
kunnen we direct uit (2.15) halen.

3.5.1 De warmtecapaciteit per massa-eenheid

De warmtecapaciteit zijn we al een aantal keer tegengekomen en we weten uit deze ontmoe-
tingen al dat er twee soorten warmtecapaciteit bestaan (in een PV T -systeem), namelijk
deze bij constante druk en deze bij constant volume. Het komt er nu op aan om te bepalen
welke warmtecapaciteit we zullen gebruiken en dus welke grootheid er constant blijft in
een simulatie: de druk of het volume.

Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig, vermits eigenlijk geen van beide
constant blijft in een interstellair gas in beweging. Als we een vast aantal gasdeeltjes
zouden volgen, zouden we merken dat het volume van deze gasdeeltjes constant verandert,
net als de druk, die vanzelfsprekend hoger zal zijn in dichte gebieden dan in minder dichte
gebieden. De gasdeeltjes die we hier beschouwen zijn echter echte gasdeeltjes, terwijl
in simulaties pseudodeeltjes gebruikt worden, die eigenlijk eerder voorgesteld dienen te
worden als meebewegende roosterpunten voor onze integratie (zie bijvoorbeeld appendix
A). Het volume en de druk die we beschouwen zijn dus eigenlijk het volume en de druk
voor een hoeveelheid, die niet noodzakelijk constant hoeft te zijn, van reële deeltjes rond
een roosterpunt.

In deze context blijkt dat het volume van de deeltjes – eigenlijk roosterpunten dus
– op elk moment van integratie constant blijft (tussendoor kan het wel veranderen door
aanpassingen van de dichtheid die bij het roosterpunt hoort). We kunnen dus de warm-
tecapaciteit per massa-eenheid bij constant volume, cV , gebruiken. Deze is voor een reeël
gas in collisioneel evenwicht nog eens geplot in figuur 3.4(a) en wordt gekenmerkt door drie
pieken, die overeenstemmen met de ionisatie van waterstof en van neutraal en enkelvoudig
gëıoniseerd helium. De grootste piek is die van waterstof en is gesitueerd rond 15000K, de
overige pieken bevinden zich rond 29000K en 77000K.
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(a) cV (b) mgem

Figuur 3.4: De warmtecapaciteit per massa-eenheid en de gemiddelde massa voor een gas met
92% waterstof en 8% helium als functie van de temperatuur.

3.5.2 De gemiddelde massa

Wanneer een waterstofatoom ioniseert, valt het uit elkaar in twee nieuwe deeltjes: een wa-
terstofion en een elektron. Voor een heliumatoom zijn dit zelfs drie deeltjes, een heliumion
en twee elektronen. Door ionisatie zal de deeltjesdichtheid dus toenemen. Tegelijkertijd zal
de totale massa van de deeltjes niet veranderen; het waterstofion en het elektron hebben
samen nog altijd dezelfde massa als het oorspronkelijke waterstofatoom6. Dit betekent dat
de gemiddelde massa van de deeltjes omlaag zal gaan.

Komen we even terug op de notaties uit hoofdstuk 2, dan wordt de gemiddelde massa
van de deeltjes binnen een vast volume gegeven door

mgem =
NHmH +NHemHe

NH +NHe + ne
.

Deze uitdrukking kunnen we met behulp van Chianti ook bepalen als functie van de
temperatuur, dit staat geplot in figuur 3.4(b). Het is duidelijk dat de ionisatie ook hier
een scherpe gedragswijziging veroorzaakt, vooral in het gebied tussen 10000K en 20000K.

6Op een klein beetje massa na dat het relativistische equivalent is van de bindingsenergie van het atoom,
maar dat we hier mogen verwaarlozen.
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Hoofdstuk 4

De kosmologische simulatiecode
Gadget-2

4.1 Kort overzicht van de code

Gadget-2 werd geschreven door Volker Springel (Springel, 2005) en in 2005 beschikbaar
gesteld voor het algemene publiek1. De afgelopen jaren werd deze code in Gent door
Sven De Rijcke, Sander Valcke en meer recentelijk ook Joeri Schroyen aangepast om ook
stervorming en radiatieve koeling te incorporeren. De code is geschreven in C en is zowel
geschikt voor kleinschalige simulaties op een pc met één of enkele processoren als voor
grootschalige simulaties op grote clusters van enkele honderden processoren. Wij zullen ze
vooral gebruiken op relatief kleine schaal op een eigen cluster met 8 of 16 processoren en
voor eenvoudige tests zelfs op een gewone pc met één of twee processoren.

Gadget-2 bestaat uit een combinatie van een TreePM-methode (zie appendix B)
waarbij gravitational softening wordt gebruikt om de potentiaal onder controle te houden
bij dichte naderingen van deeltjes en een SPH-code voor de beschrijving van de hydro-
dynamica van het gas (zie appendix A). Voor de hydrodynamica wordt naast de con-
tinüıteitsvergelijking niet de energievergelijking gëıntegreerd, maar een hiervan afgeleide
entropievergelijking (Springel en Hernquist, 2002), die echter sterk afhangt van de aan-
name dat we een ideaal gas beschouwen.

Het integratieschema is een Leapfrogschema met variabele individuele tijdstap (zie ap-
pendix B), waarbij alle tijdstappen een fractie 1

2n
(n ∈ N) van de totale simulatietijd zijn.

Tijdens de opeenvolgende stappen worden afwisselend de snelheid en de positie geüpdatet,
dit is een zogenaamd “kick-drift-kick”-schema. In dichte gebieden wordt de versnelling vaak
geüpdatet, in minder dichte gebieden minder vaak, dit om te vermijden dat de numerieke
fout nodeloos groot wordt. Om de tijdstap dynamisch aan te passen wordt een gemengd
tijdstapcriterium gebruikt dat afhangt van de versnelling en de gravitational softening voor

1http://www.mpa-garching.mpg.de/gadget
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donkeremateriedeeltjes (Power et al., 2003). Voor gasdeeltjes wordt het minimum geno-
men van de tijdstap die bekomen wordt via een Courantcriterium en een tijdstapcriterium
dat lijkt op dat voor donkeremateriedeeltjes, maar waarbij de smoothing lengte gebruikt
wordt in plaats van de gravitational softening. Er is ook een absolute maximumtijdstap,
die typisch een fractie van de totale simulatietijd uitmaakt.

Een typische simulatie begint met een sferische halo van 200 000 donkeremateriedeel-
tjes die via Monte-Carlosampling verdeeld worden volgens een Navarro-Frenk-Whiteprofiel
(NFW-profiel) (Navarro et al., 1996) of een Kuz’min-Kutuzovprofiel (Dejonghe en de
Zeeuw, 1988). Vervolgens worden in deze halo 200 000 gasdeeltjes toegevoegd, eveneens
random verdeeld in een sfeer met een straal die bepaald wordt door kosmologische para-
meters (Valcke et al., 2008). De gasdeeltjes zijn initieel in rust en hebben een begintem-
peratuur van 104K.

Eén stap in de integratielus ziet er ongeveer als volgt uit:

• De “kick”: op basis van de huidige positie, snelheid en druk worden de gravitationele
en hydrodynamische versnellingen berekend voor een halve tijdstap verder en dit
voor alle deeltjes die deze tijdstap aan de beurt komen. Voor de gravitationele
versnellingen betekent dit eventueel ook de constructie van een nieuwe deeltjesboom.
De nieuwe versnellingen worden gebruikt om voor elk deeltje dat in deze tijdstap aan
de beurt komt een nieuwe tijdstap te berekenen en de snelheid te updaten. Het is
ook op deze plaats in de code dat radiatieve koeling verankerd zit.

• De “drift”: op basis van de versnellingen op de halve tijdstap worden de posities van
alle deeltjes een hele tijdstap verder geëvolueerd (niet enkel de deeltjes die nu aan de
beurt komen). Nadat dit gebeurd is, worden de stervormingscriteria gecontroleerd
en worden eventueel nieuwe sterdeeltjes aangemaakt ter vervanging van gasdeeltjes.
Vervolgens begint de volgende stap en vindt de volgende “kick” plaats.

In wat volgt zullen we eerst de hydrodynamische vergelijkingen wat beter bekijken en
tonen hoe deze in Gadget-2 verwerkt zitten. Vervolgens zullen we bespreken wat er moet
veranderen aan deze vergelijkingen om de nieuwe gasfysica te implementeren en tonen wat
dit betekent voor de code. Op het einde van dit hoofdstuk zullen we dan bespreken hoe
we onze aanpassingen aan de code kunnen testen.

4.2 De hydrodynamica van Gadget-2

4.2.1 De hydrodynamische vergelijkingen

De hydrodynamische vergelijkingen kunnen gemakkelijk afgeleid worden uit de vergelijking
van Boltzmann, die zelf eenvoudig af te leiden valt uit fysische argumenten (Baes, 2010).

Veronderstel dat we een gas hebben met een dichtheidsfunctie f(~x, ~p, t) die zo bepaald is
dat f(~x, ~p, t)d~xd~p het aantal deeltjes met massa m voorstelt in het faseruimte-element met
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volume d~xd~p = dxdydzdpxdpydpz. Veronderstel verder dat het gas beweegt onder invloed

van een externe kracht ~F (die voor onze doeleinden constant mag verondersteld worden),

zodat dezelfde deeltjes een tijdstap dt later beschreven worden door f(~x+ ~p
m

dt, ~p+ ~Fdt, t+
dt)d~xd~p. Als er in het gas geen botsingen zouden plaatsvinden, dan zou moeten gelden
dat

f(~x, ~p, t)d~xd~p = f(~x+
~p

m
dt, ~p+ ~Fdt, t+ dt)d~xd~p.

In een reeël gas vinden uiteraard wel botsingen tussen deeltjes plaats. Deze botsingen
zullen zorgen voor een toe- of afname van het aantal deeltjes binnen een volume-element.
We kunnen dit als volgt noteren:

f(~x+
~p

m
dt, ~p+ ~Fdt, t+ dt)d~xd~p− f(~x, ~p, t)d~xd~p =

∂f(~x, ~p, t)

∂t

∣∣∣∣
coll

d~xd~pdt,

waarbij de term in het rechterlid een onbekende functie is die de verandering van de dicht-
heidsfunctie door deeltjesbotsingen geeft.

Na reeksontwikkeling van de eerste term en het wegdelen van de infinitesimale groothe-
den in beide leden kunnen we dit nog schrijven als (dit is de vergelijking van Boltzmann)

~∇~xf.
~p

m
+ ~∇~pf. ~F +

∂f

∂t
=
∂f

∂t

∣∣∣∣
coll

,

waarbij we voor notatiegemak even de argumenten van f hebben weggelaten en ~∇~x en ~∇~p

staan voor de vectoriële afgeleiden naar de drie ruimtelijke componenten en drie impuls-
componenten.

De klassieke manier om nu verder te gaan is door deze vergelijking te vermenigvuldigen
met zogenaamde momenten van de impuls, dit zijn veeltermen in ~p, en vervolgens te
integreren over de hele impulsruimte. Aangezien we niet weten hoe de term ∂f

∂t

∣∣
coll

er
uitziet, doen we dit best zo, dat deze term wegvalt na integratie. Hiervoor hebben we
momenten nodig die behouden blijven onder deeltjesbotsingen. Grootheden die behouden
blijven onder deeltjesbotsingen zijn bijvoorbeeld massa, impuls en energie. Een voor de
hand liggende keuze voor onze momenten is dus m, ~p en ~p2

m
.

Voor m krijgen we dan∫ [
m~∇~xf.

~p

m
+m~∇~pf. ~F +m

∂f

∂t

]
d~p = 0.

De eerste term kunnen we herschrijven met behulp van ~p = m~v en het invoeren van een
massadichtheid ρ(~x, t) =

∫
fd~v, zodat het gemiddelde van een grootheid X(~x, ~p, t) gegeven

wordt door 〈X〉 = 1
ρ

∫
Xfd~v. De afgeleide naar de ruimtecoördinaat kunnen we buiten de

integraal brengen, vermits de integraal over de impulscoördinaat loopt (die we overigens
zullen vervangen door een snelheidscoördinaat door de massa voorop te brengen).
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De tweede term valt weg met behulp van de divergentiestelling en het feit dat de
dichtheidsfunctie 0 wordt op oneindig.

De derde term tenslotte laat zich eenvoudig herschrijven door de tijdsafgeleide buiten
de integraal te brengen; wat dan overblijft is de definitie van de massadichtheid.

We krijgen dus
∂ρ

∂t
+ ~∇~x.(ρ〈~v〉) = 0, (4.1)

dit is de continüıteitsvergelijking.
Voor het moment ~p krijgen we de volgende vergelijking:∫ [

~p ~∇~xf.
~p

m
+ ~p ~∇~pf. ~F + ~p

∂f

∂t

]
d~p = 0.

Het loont de moeite om hier wat voorzichtiger te werk te gaan bij de verdere uitwerking;
we zullen dan ook term per term vereenvoudigen en deze vectoriële vergelijking op compo-
nentniveau beschouwen.

De eerste term laat zich herschrijven tot∫
m2vi~∇~xf.~vd~v = m2~∇~x. (ρ〈vi~v〉) , i = x, y, z,

We kunnen de snelheid altijd opsplitsen in een stuk dat voor alle deeltjes hetzelfde is en
overeenkomt met de gemiddelde snelheid en een stuk dat de chaotische beweging van het
deeltje ten opzichte van de andere deeltjes uitdrukt: ~v = 〈~v〉+ ~vchaos. Uiteraard geldt dan
〈~vchaos〉 = 0, vermits de gemiddelde snelheid anders niet de gemiddelde snelheid zou zijn.
Voor het gemiddelde van de kwadratische snelheid in de eerste term vinden we dan

〈vi~v〉 = 〈vi〉〈~v〉+ 〈vi〉〈~vchaos〉+ 〈vi,chaos〉〈~v〉+ 〈vi,chaos~vchaos〉, i = x, y, z.

De termen in het midden vallen weg wegens 〈~vchaos〉 = 0. De laatste term kunnen we

herschrijven door het invoeren van de druktensor
~~P , gedefinieerd als

~~P = ρ〈~vchaos~vchaos〉.

We zullen hier meteen de aanname gebruiken dat we een medium beschouwen met een
isotrope druktensor: Pij = Pδij, zodat we uiteindelijk voor de eerste term∫

pi~∇~xf.
~p

m
d~p = m2~∇~x. (ρ〈vi〉〈~v〉) +m2~∇~x. (P (δix~ex + δiy~ey + δiz~ez))

= m2~∇~x. (ρ〈vi〉〈~v〉) +m2
[
~∇~xP

]
i

vinden (i = x, y, z). Hierbij stellen de ~ei eenheidsvectoren voor in de richting van de
respectievelijke assen.
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De tweede term kan opnieuw herschreven worden met behulp van de divergentiestelling,
doch deze keer valt de term niet volledig weg:∫

m2vi~∇~pf. ~Fd~v = m2

∫
~∇~p.
(
vif ~F

)
d~v −m2

∫
f ~∇~p.

(
vi ~F
)

d~v

= −mρ〈Fi〉, i = x, y, z.

De derde term tenslotte wordt∫
m2vi

∂f

∂t
d~v = m2∂ (ρ〈vi〉)

∂t
, i = x, y, z.

Alles samen krijgen we dan

m2~∇~x. (ρ〈vi〉〈~v〉) +m2
[
~∇~xP

]
i
−mρ〈Fi〉+m2∂ (ρ〈vi〉)

∂t
= 0, i = x, y, z.

Maken we nu nog gebruik van de continüıteitsvergelijking (4.1) en delen we een factor m2ρ
weg, dan vinden we (

〈~v〉.~∇~x
)
~v +

∂〈~v〉
∂t

= −1

ρ
~∇~xP +

〈~F 〉
m

.

De tweede term in het rechterlid van deze vergelijking is niks anders dan de tweede wet
van Newton en in het concrete geval waar ~F de zwaartekracht voorstelt die op het flüıdum
inwerkt, kunnen we deze apart in rekening brengen door het flüıdum als een deeltje op te
vatten in de gravitationele berekening.

De eerste term is het eigenlijke hydrodynamische deel en levert ons de impulsvergelij-
king : (

〈~v〉.~∇~x
)
~v +

∂〈~v〉
∂t

= −1

ρ
~∇~xP. (4.2)

Het moment ~p2

m
tenslotte geeft∫ [

m2~v2~∇~xf.~v +m2~v2~∇~pf. ~F +m2~v2
∂f

∂t

]
d~v = 0.

De eerste term in deze vergelijking kunnen we herschrijven als∫
m2~v2~∇~xf.~vd~v = m2~∇~x.

(
ρ〈~v2~v〉

)
.

Maken we opnieuw de opsplitsing van de snelheid, dan vinden we in componenten[
〈~v2~v〉

]
i

= 〈(vj + vj,chaos)(vj + vj,chaos)(vi + vi,chaos)〉
= 〈v2j vi + 2vjvj,chaosvi,chaos + v2j,chaosvi + v2j,chaosvi,chaos〉

= 〈vj〉2〈vi〉+ 2〈vj〉
1

ρ
Pij + 〈v2j,chaos〉〈vi〉+ 〈v2j,chaosvi,chaos〉, i = x, y, z.
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Introduceren we twee nieuwe variabelen, de energie per massa-eenheid u = 1
2
〈~v2chaos〉 en de

warmteconductievector ~h = 1
2
ρ〈~v2chaos~vchaos〉, dan wordt dit nog

[
〈~v2~v〉

]
i

= 〈~v〉2〈vi〉+ 2〈vj〉
1

ρ
Pij + 2u〈vi〉+

2

ρ
hi, i = x, y, z.

De eerste term wordt dus∫
m2~v2~∇~xf.~vd~v = m2~∇~x.ρ

(
〈~v〉2〈~v〉+ 2〈~v〉1

ρ
P + 2u〈~v〉+

2

ρ
~h

)
.

De tweede term wordt∫
m2~v2~∇~pf. ~Fd~v = −m2

∫
f ~∇~p.

(
~v2 ~F

)
d~v

= −m
∫

2
(
~F .~v
)

d~v

= −2mρ〈~F .~v〉
= −2mρ~F .〈~v〉,

vermits we ~F constant veronderstellen.
De derde term tenslotte geeft∫

m2~v2
∂f

∂t
d~v = m2∂ (ρ〈~v〉2)

∂t
+ 2m2∂(ρu)

∂t
,

waarbij we ~v opnieuw opgesplitst hebben.
Alles samen geeft dit

m2~∇~x.ρ
(
〈~v〉2〈~v〉+ 2〈~v〉1

ρ
P + 2u〈~v〉+

2

ρ
~h

)
− 2mρ~F .〈~v〉+m2∂ (ρ〈~v〉2)

∂t
+ 2m2∂(ρu)

∂t

= P ~∇~x.〈~v〉+ ρ〈~v〉.~∇~xu+ ~∇~x.~h+ ρ
∂u

∂t
= 0,

waarbij we twee keer gebruikt gemaakt hebben van de continüıteitsvergelijking en één keer
van de impulsvergelijking.

De term ~∇~x.~h geeft de ruimtelijke variatie van de warmteconductie en is dus een maat
voor de lokale verandering van de energie die niet veroorzaakt wordt door de dynamica
van het flüıdum op zich. We zullen deze term dan ook noteren als L en opvatten als de
lokale koeling of verhitting van het flüıdum per tijdseenheid. Dit geeft ons uiteindelijk de
energievergelijking :

ρ
∂u

∂t
+ ρ

(
〈~v〉.~∇~x

)
u+ P ~∇~x.〈~v〉 = −L. (4.3)
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In wat volgt zullen we geen gebruik meer maken van de snelheid ~v van de individuele
deeltjes en we zullen in wat volgt dan ook de vierkante haken achterwege laten en het
symbool ~v hergebruiken voor 〈~v〉.

Vergelijkingen (4.1), (4.2) en (4.3) vormen het stelsel hydrodynamische vergelijkingen
dat we moeten integreren om de dynamica van het gas te beschrijven. Dit stelsel is echter
nog niet gesloten, vermits we slechts 5 vergelijkingen hebben voor 6 onbekenden (ρ, de
drie componenten van ~v, P en u). De oplossing voor dit probleem wordt gegeven door het
beschouwen van een toestandsvergelijking voor het gas. In het algemeen is dit een functie
P (~v, ρ, u) die de druk geeft als functie van de andere hydrodynamische parameters. Vaak
wordt voor deze toestandsvergelijking gebruik gemaakt van de ideale gaswet P = nkT , in
licht gewijzigde vorm:

P = (γ − 1)ρu. (4.4)

We vinden deze vergelijking door op te merken dat het volgende verband geldt tussen de
adiabatische index γ en het aantal vrijheidsgraden f van een ideaal monoatomisch gas2:

γ = 1 +
2

f
⇔ f =

2

γ − 1
.

Verder weten we dat de interne energie van een ideaal gas 1
2
kT per vrijheidsgraad bedraagt:

E =
f

2
kT ⇔ kT =

2E

f
.

Nemen we dan nog het eenvoudige verband ρ = mn aan tussen massadichtheid en deel-
tjesdichtheid, dan vinden we inderdaad

P = nkT =
ρ

m

2E

f
=

(γ − 1)ρE

m
= (γ − 1)ρu. (4.5)

Gadget-2 maakt inderdaad gebruik van deze toestandsvergelijking, zij het in gewij-
zigde vorm. Voeren we een nieuwe functie A(s) in, waarvoor geldt (Hernquist, 1993)

P = A(s)ργ ⇔ A(s) =
PV γ

mγ
.

Vermits voor een adiabatisch (en dus isentropisch) proces in een ideaal gas PV γ een be-
houden grootheid is en m constant verondersteld wordt, is A(s) inderdaad enkel functie
van de entropie s (we zullen in wat volgt vaak de naam entropie gebruiken voor A; de
echte entropie s komt niet aan bod, zodat er in principe geen verwarring mogelijk is).
Gebruikmakend van de ideale gaswet vinden we volgend verband tussen de energie per
massa-eenheid en de entropische functie A:

A(s) =
γ − 1

ργ−1
u. (4.6)

2Dit kan heel eenvoudig aangetoond worden door de adiabatische index voor een ideaal monoatomisch
gas uit te rekenen, waarbij een energie van 1

2kT per vrijheidsgraad en per deeltje gerekend wordt.
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De tijdsafgeleide van A wordt gegeven door

dA

dt
=
γ − 1

ργ−1
du

dt
− (γ − 1)2

ργ
u

dρ

dt
.

En dit uitwerken met behulp van de continüıteitsvergelijking (4.1), de energievergelijking
(4.3) en de ideale gaswet (4.4) geeft:

dA

dt
=
γ − 1

ργ−1

(
∂u

∂t
+
(
~v.~∇~x

)
u

)
− (γ − 1)2

ργ
u

(
∂ρ

∂t
+
(
~v.~∇~x

)
ρ

)
=
γ − 1

ργ

(
−L− P ~∇~x.~v

)
− γ − 1

ργ+1
P
(
−~∇~x. (ρ~v) +

(
~v.~∇~x

)
ρ
)

= −γ − 1

ργ
L − γ − 1

ργ
P ~∇~x.~v −

γ − 1

ργ+1
P
[
−ρ~∇~x.~v −

(
~v.~∇~x

)
ρ+

(
~v.~∇~x

)
ρ
]

= −γ − 1

ργ
L. (4.7)

We zien dus dat de te integreren vergelijking voor A een stuk eenvoudiger wordt dan de
energievergelijking (4.3). Eens A gekend, kan de energie eenvoudig bepaald worden via
(4.6). De druk wordt bepaald via de ideale gaswet (4.5) en deze druk wordt dan gebruikt
om de impulsvergelijking (4.2) te integreren. Het stelsel wordt sluitend gemaakt door de
continüıteitsvergelijking (4.1).

4.2.2 Implementatie in de code

In Gadget-2 zit de hydrodynamica op verschillende plaatsen verwerkt in het integratie-
schema. Hieronder zullen we dit in meer detail bespreken, vertrekkende van de algemene
“kick-drift-kick”-structuur van de integrator.

Tijdens de “kick” worden alle grootheden geüpdatet die als snelheid dienst doen: het
zijn grootheden die nodig zijn om de veranderingen van posities te berekenen. Voor de
hydrodynamica betekent dit dat we op deze plaats de impulsvergelijking (4.2) zullen in-
tegreren. Als we dit doen, dan zien we ook direct uit de continüıteitsvergelijking dat de
dichtheid ook dienst zal doen als een soort van “positie”: het is een grootheid die geüpdatet
wordt op basis van de snelheid.

Voor de druk en entropie A is het a priori niet helemaal duidelijk waar we ze best
updaten, vermits de entropievergelijking (4.7) en de ideale gaswet (4.4) niet van een snelheid
afhangen. Ze hangen beide echter wel af van de dichtheid, die dienst doet als “positie”.
Vermits (4.5) een rechtstreeks verband geeft met de dichtheid, zullen we de druk tijdens
de “drift” updaten. (4.7) daarentegen geeft de verandering van de entropie en gezien de
aard van ons Leapfrogschema zullen we de entropie dus tijdens de “kick” updaten.

In concreto berekenen we tijdens de “kick” de verandering van de entropie per tijdseen-
heid en we slaan die ook op. Op basis van deze variabele wordt dan tijdens de “drift” een
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nieuwe druk berekend. De dichtheid wordt op dit moment expliciet herberekend op basis
van het SPH-formalisme. Op basis van deze druk en dichtheid wordt dan de hydrodyna-
mische versnelling berekend. Samen met de gravitationele versnelling wordt die tijdens de
volgende “kick” gebruikt om de snelheid te updaten, waarna alles herbegint.

De beginwaarde van de dichtheid wordt bepaald aan de hand van de initiële positie
en massa van de gasdeeltjes. De beginwaarden van de snelheid worden opgegeven. De
beginwaarde van de entropie tenslotte wordt bepaald op basis van de initiële temperatuur,
die ook als beginconditie wordt opgegeven. We bepalen eerst de initiële energie per massa-
eenheid via de formule

u =
1

γ − 1

kT

m

(wat voor de gekende waarde γ = 5
3

voor een ideaal monoatomisch gas overeenkomt met
u = 3

2
kT
m

). De initiële energie wordt vervolgens omgezet in een initiële entropie via (4.6).

4.3 Aanpassingen aan de hydrodynamica

4.3.1 Problemen

Zoals we in de vorige sectie gezien hebben, steunt het integratieschema van Gadget-2
heel sterk op de geldigheid van de herschreven ideale gaswet (4.4). Deze ideale gaswet
op zijn beurt steunt heel sterk op het gebruik van een ideaal monoatomisch gas met een
constante adiabatische index γ, want enkel dan geldt het verband tussen γ en het aantal
vrijheidsgraden f dat nodig is om de ideale gaswet te herschrijven.

Zoals we in hoofdstukken 2 en 3 gezien hebben, is de adiabatische index voor een reeël
gas echter allesbehalve constant over het hele temperatuurbereik. In gebieden waar de
ionisatietoestand van het gas niet verandert, is dit wel het geval, maar in gebieden waar
ionisatie of recombinatie optreedt, treden zeer sterke pieken op in γ. Het is dus niet
verantwoord om in deze gebieden het integratieschema te gebruiken uit de vorige sectie.
We kunnen dan ook niets anders doen dan het integratieschema opnieuw uitwerken vanaf
het moment dat gebruikgemaakt wordt van een constante adiabatische index.

We zijn met andere woorden veroordeeld tot het gebruik van de ideale gaswet in zijn
gekende vorm P = nkT . De deeltjesdichtheid is geen hydrodynamische variabele, maar we
kunnen ze wel vervangen door de massadichtheid, die wel een hydrodynamische variabele
is. Hiervoor dienen we gebruik te maken van de gemiddelde massa per deeltje, m, die
nu echter ook functie wordt van de temperatuur. De nieuwe ideale gaswet die we zullen
gebruiken in ons integratieschema luidt dan

P =
ρ

m(T )
kT. (4.8)

De temperatuur T staat niet in rechtstreeks verband met één van de hydrodynamische
variabelen die we al hebben (ρ, ~v, u en P ) en dus moeten we ze als een nieuwe, extra
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hydrodynamische variabele opvatten. Hierdoor hebben we echter nood aan een extra hy-
drodynamische vergelijking om het stelsel te sluiten.

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de warmtecapaciteit bij constant volume, CV ,
gedefinieerd is als

CV =

(
dU

dT

)
V

,

waarbij U de totale inwendige energie van het systeem voorstelt. Als we U vervangen
door de inwendige energie per massa-eenheid u, dan krijgen we de warmtecapaciteit per
massa-eenheid cV :

cV =

(
du

dT

)
V

.

Het is eenvoudig in te zien dat dan ook volgende vergelijking moet gelden:

dT

dt
=

1

cV

du

dt
. (4.9)

Dit geeft ons dus een rechtstreeks verband tussen de verandering van u en de verandering
van T , wat ons opnieuw in staat stelt om het stelsel hydrodynamische vergelijkingen op
te lossen. Voor de volledigheid dienen we nog op te merken dat we in hoofdstuk 2 en 3
gezien hebben dat de warmtecapaciteit per massa-eenheid cV ook van de temperatuur T
zal afhangen.

4.3.2 Aanpassingen aan de code

In wat volgt zullen we bekijken hoe en waar de code van Gadget-2 dient te worden
aangepast om de waarden voor cV (T ) en m(T ) uit hoofdstuk 3 te kunnen gebruiken.

De drukvergelijking

In de oorspronkelijke code wordt de druk berekend op basis van de entropie en de dichtheid
volgens (4.5). We zullen deze berekening nu vervangen door de nieuwe vergelijking (4.8).
Deze hangt af van de dichtheid, net als de oorspronkelijke vergelijking, zodat dit geen
probleem is. We hebben echter ook de temperatuur nodig; hoe we die vinden, komt zo
meteen aan bod. Naast de temperatuur hebben we ook de gemiddelde massa van het
deeltje nodig. Die is constant voor en na de ionisatie-overgangen van waterstof en helium,
maar tussenin varieert ze als functie van de temperatuur. In hoofdstuk 3 hebben we gezien
dat deze variatie hoogst niet-lineair verloopt; de beste manier om de variërende massa te
modelleren is dan ook door ze voor een bepaald temperatuurbereik in tabellen op te slaan
en dan op basis van deze tabellen lineair te interpoleren.

Stel dat we de gemiddelde massa opgeslagen hebben voor twee temperaturen T1 en T2
en de gemiddelde massa willen weten voor een tussenliggende temperatuur T . Dan wordt
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deze in lineaire benadering gegeven door

m(T ) = m(T1) + (T − T1)
m(T2)−m(T1)

T2 − T1
.

We zouden eventueel een hogere-orde-interpolatietechniek kunnen gebruiken voor meer
nauwkeurigheid, maar dit gaat ten koste van de snelheid, wat in een grootschalige simu-
latie met 200 000 gasdeeltjes niet wenselijk is. Bovendien kunnen we door onze keuze
van temperaturen in de tabel een verstandige selectie maken, die de grootst mogelijke
nauwkeurigheid geeft.

Buiten het in de tabel opgeslagen bereik is de gemiddelde massa constant; we kunnen
hier dan ook de waarden gebruiken die gelden op de respectievelijke grenzen van het bereik.

De temperatuur

De temperatuur is een nieuwe variabele, zodat we deze eerst en vooral dienen te initiali-
seren. Dit is geen enkel probleem, aangezien de initiële gastemperatuur al een parameter
was van de oorspronkelijke code (herinner uit het begin van dit hoofdstuk dat deze meestal
op 104K wordt gezet).

Voor de integratie van de temperatuur kunnen we gebruik maken van (4.9). Er is ech-
ter één probleem: we hebben onze energievariabele vervangen door een entropievariabele,
waardoor deze vergelijking waardeloos wordt. We hebben ondertussen echter al gezien dat
we sowieso gedwongen zullen zijn om af te stappen van de entropievergelijking en terug de
energievergelijking te integreren. Stel dus dat we beschikken over de verandering van de
energie, dan volstaat het om (4.9) te gebruiken om ook de temperatuur te updaten.

We moeten ons nu ook de vraag stellen op welke plaats we de temperatuur moeten
updaten: tijdens de “kick” of tijdens de “drift”? (4.9) geeft ons eigenlijk het antwoord
al: de verandering van de temperatuur gebeurt op hetzelfde moment als de verandering
van de energie en deze verandering gebeurt, net als die van de overeenkomstige entropie,
tijdens de “kick”.

Het is duidelijk dat we voor de bepaling van de warmtecapaciteit per massa-eenheid
cV eveneens zullen moeten werken met getabuleerde data. In praktijk zullen we hetzelfde
temperatuurbereik gebruiken dat we ook al gebruiken voor de gemiddelde massa en de
tabel met een kolom uitbreiden. Om dezelfde reden als bij de gemiddelde massa gebruiken
we ook hier een eenvoudige lineaire interpolatietechniek.

Energie in plaats van entropie

Het gebruik van de entropievergelijking (4.7) heeft één groot voordeel: alle verwijzingen
naar de snelheid die wel optreden in de energievergelijking (4.3) verdwijnen uit de ver-
gelijking en de uiteindelijke te integreren vergelijking wordt heel eenvoudig. Als we de
entropievergelijking terug willen vervangen door de energievergelijking, zijn we gedwon-
gen om deze extra termen terug in rekening te brengen. In de SPH-formulatie ziet de te
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integreren vergelijking er dan als volgt uit (zie appendix A):

dui
dt

= −Li
ρi

+
N∑
j=1

mj

(
Pi
ρ2i

+
1

2
Πij

)
(vi − vj).∇iW ij,

met W ij = 1
2

[W (~xi − ~xj, hi) +W (~xi − ~xj, hj)] en Πij een artificiële viscositeitsterm.
Gelukkig voor ons bevat de oorspronkelijke versie van Gadget-2 een optie om de

energievergelijking in plaats van de entropievergelijking te integreren, waarbij ook gekozen
kan worden om de extra termen in de energievergelijking toe te voegen. Ook voor de initiële
energie is er geen probleem, we gebruiken deze namelijk om onze initiële entropie te bepalen.
Er is echter wel een probleem als we ook nog de nieuwe stukken code beschouwen: zowel
de radiatieve koeling als de stervorming zijn volledig geschreven op basis van de entropie
en niet op basis van de energie. We moeten dus de energie-optie van de oorspronkelijke
versie uitbreiden naar de nieuwe stukken.

Verder is de berekening van de initiële energie eigenlijk ook niet echt wat we willen:
deze maakt namelijk gebruik van u = 3

2
kT
m

, met constante m. Het probleem is niet alleen
dat m niet langer constant is, maar vooral ook dat deze vergelijking enkel opgaat voor
een neutraal gas: voor een gëıoniseerd gas moeten we ook rekening houden met extra
energietermen die afkomstig zijn van de ionisatie-energieën. We moeten voor de berekening
van de initiële energie dus expliciet gebruik maken van (2.15). De eenvoudigste manier om
dit te doen, is door nog een extra kolom aan te maken in de tabel met gemiddelde massa’s
en warmtecapaciteiten en vervolgens de energie te initialiseren door interpolatie op deze
tabel.

De radiatieve koeling

Deeltjes in interstellaire gaswolken interageren voortdurend met elkaar en met aanwezige
straling. Bovendien zijn ze meestal geladen (als het gas gëıoniseerd is) en zijn ze voort-
durend onderhevig aan de potentiaal van de galaxie. Als een gevolg hiervan zullen de
deeltjes continu straling uitzenden. Door botsingen en absorptie van straling kunnen deel-
tjes exciteren of ioniseren, waarna ze vervolgens door straling uit te zenden terug kunnen
deëxciteren of recombineren. Geladen deeltjes die een versnelling ondergaan zenden boven-
dien ook nog eens remstraling uit. Gasdeeltjes zullen dus constant energie verliezen onder
de vorm van straling; dit verlies zit in de energievergelijking verwerkt in de term L.

De grote hoeveelheid processen en de grote temperatuurschaal waarop ze spelen, maakte
het lange tijd heel moeilijk om een consistente uitdrukking te vinden voor het energiever-
lies ten gevolge van radiatieve koeling. Pas in 1993 publiceerden Sutherland en Dopita
(Sutherland en Dopita, 1993) de eerste tabellen die de radiatieve koeling geven over een
temperatuurbereik van 104 − 108.5K en voor verschillende gasmetalliciteiten. Sindsdien
worden deze tabellen door zowat iedereen gebruikt om radiatieve koeling te modelleren.
Recentelijk zijn deze tabellen wel uitgebreid tot onder 104K en met verschillende abundan-
tieverhoudingen (De Rijcke, nog niet gepubliceerd).
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De temperatuurafhankelijkheid van de radiatieve koeling stelt ons voor enkele proble-
men. Een eerste probleem is dat de temperatuur in de oorspronkelijke versie van Gadget-
2 geen variabele is; we moeten ze dus iedere keer als we ze nodig hebben afleiden uit de
entropie via (4.6) en u = 3

2
kT
m

. In de nieuwe versie gaat dit laatste verband niet meer op;
gelukkig is de temperatuur in dit geval wel een variabele. Dit is dus niet moeilijk om aan
te passen.

Een tweede probleem is minder voor de hand liggend, maar wel essentieel: de typi-
sche tijdschaal waarop koeling plaatsvindt verschilt van de tijdschaal waarmee we onze
energievergelijking integreren (Valcke, 2010). Deze laatste wordt bepaald op basis van een
Courantcriterium (of een variant – zie begin van dit hoofdstuk), terwijl de koelingstijd-
schaal enkel afhangt van fysische grootheden en los staat van de dynamica. De typische
koelingstijdstap is dan ook een stuk kleiner. Een gevolg is dat we de koeling niet zo-
maar voor heel de tijdstap kunnen toepassen, want anders riskeren we ons gas zwaar te
overkoelen.

In Gadget-2 wordt dit probleem opgelost door bij de integratie van de energievergelij-
king expliciet de tijdstap nog eens op te delen, tot de maximale koeling tijdens een substap
nog maar een fractie van de totale energie uitmaakt. Vervolgens wordt het gas gekoeld
tot deze energie, wordt de temperatuur opnieuw berekend en wordt een nieuwe koeling
berekend. Een gasdeeltje kan niet eindeloos koelen tijdens een tijdstap en daardoor zal
er wellicht op een bepaald moment een evenwicht optreden, waarbij de koeling van teken
omslaat. Gebeurt dit niet, dan koelen we tot het einde van de tijdstap en volgen we het
profiel van de koeltabellen beter. Gebeurt dit wel, dan kunnen we stoppen met koelen en
is het zaak om zo nauwkeurig mogelijk de evenwichtstemperatuur te vinden.

Bij onze aanpassingen hoeft aan deze procedure niets wezenlijks te veranderen. Het
feit dat we nu echter zowel de energievergelijking als de temperatuurvergelijking integre-
ren, maakt de hele iteratie een stuk ingewikkelder. We moeten namelijk eerst een nieuwe
energie bepalen op basis van de koeling, vervolgens deze energie gebruiken om een nieuwe
temperatuur te bepalen en dan pas kunnen we onze nieuwe koeling bepalen (in de oor-
spronkelijke versie was de koeling bijna rechtstreeks functie van de energie via u = 3

2
kT
m

).
Vooral voor de nauwkeurige bepaling van het eventuele evenwichtspunt zorgt dit voor de
nodige complicaties.

Stervorming

De implementatie van stervorming is ongetwijfeld de grootste en meest ingrijpende aan-
passing aan de oorspronkelijke versie van Gadget-2 . In plaats van de gebruikelijke twee
soorten deeltjes (gasdeeltjes en donkeremateriedeeltjes) voeren we nu een derde soort deel-
tjes in, sterdeeltjes, die model staan voor kleine populaties sterren. Een sterdeeltje wordt
gecreeërd uit een gasdeeltje onder bepaalde voorwaarden en neemt een aantal eigenschap-
pen van dit deeltje over (massa, energie...). Het is ook mogelijk om slechts een deel van
de eigenschappen aan het nieuwe sterdeeltje te geven en een ander deel te verdelen over
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naburige gasdeeltjes (dit is vooral geschikt voor simulaties met relatief weinig SPH-deeltjes
en een lage resolutie). Eens gevormd, bëınvloeden sterdeeltjes de omringende gasdeeltjes
via supernovae en - in mindere mate - straling.

Hoe ingewikkeld en uitgebreid de aanpassingen aan de oorspronkelijke code van Gadget-
2 ook geweest zijn, de aanpassingen die nodig zijn om de entropievergelijking om te zetten
in een energievergelijking zijn eerder bescheiden.

Eerst en vooral hebben we ook hier het probleem dat we temperaturen nodig hebben,
in dit geval als onderdeel van de stervormingscriteria. Deze zijn immers (Valcke et al.,
2008):

~∇.~v 6 0

ρgas > ρkrit = 0.1cm−3 (4.10)

T 6 Tkrit = 15000K.

Ook hier werd in de oorspronkelijke versie van Gadget-2 gebruik gemaakt van de relatie
u = 3

2
kT
m

in combinatie met (4.6) om entropie in temperatuur om te zetten. Wij kunnen
ons behelpen met de temperatuur die als variabele wordt opgeslagen.

Een tweede plaats waar de energie/entropie aan bod komt, is bij het herverdelen van
massa en energie bij de vorming van een sterdeeltje en bij de feedback van het sterdeeltje op
de omringende gasdeeltjes. Het grote voordeel is dat er in deze gevallen intern voornamelijk
met energie wordt gewerkt en dat de conversie naar entropie meestal aan het begin en het
einde van de feedbackprocedures gebeurt. Op wat eenheden die omgezet moeten worden
na, hoeven we dus niet veel in te grijpen in de bestaande code.

4.4 Testen van de nieuwe code

Wanneer een sterrenkundige naar een simulatie grijpt tijdens zijn werk, is dit meestal als
een soort van veralgemeende voortzetting van theoretisch werk, als het model te complex
wordt om handmatig berekeningen uit te voeren en de grootteordes van effecten die spelen
te dicht bij elkaar liggen om intüıtief aan te voelen wat er zal gebeuren. De simulatie kan
ook bedoeld zijn om intüıtieve berekeningen te staven of om na te gaan of onze huidige
fysische modellen in staat zijn om op lange termijn observaties te verklaren. Maar hoe het
ook bekeken wordt, er is één ding dat alle simulaties gemeen hebben: ze zijn bedoeld om
nieuwe dingen te leren. Dat is leuk, vermits het anders vrij nutteloos zou zijn om simulaties
uit te voeren en deze thesis compleet overbodig zou zijn. Het is echter ook vrij vervelend.
Het betekent immers dat we onmogelijk direct kunnen controleren of onze simulaties juist
zijn.

Bij het schrijven van een nieuwe simulatiecode moet men dan ook uiterst omzichtig
te werk gaan en de code proberen toetsen aan allerlei situaties waar men wel weet wat
er gebeurt; hiervoor maakt men gebruik van zogenaamde analytische testcases. Dit zijn
systemen waarvoor wel een analytische oplossing gevonden kan worden, die men dan kan
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vergelijken met het resultaat van de simulatie. Eventuele afwijkingen leveren ons dan be-
langrijke informatie over de prestaties van de code. Eens de code getest en goed bevonden
is via tal van analytische testcases, kan dan de volgende stap gezet worden, waarbij nieuwe
situaties doorgerekend worden en de resultaten getoetst worden aan fysische intüıtie. Hier-
bij is het heel nuttig om fysisch behouden grootheden te monitoren; blijven deze niet
behouden tijdens de simulatie, dan is er iets mis met de code.

Bij onze aanpassingen hebben we het voordeel dat we vertrekken van de reeds bestaande
code van Gadget-2 , die al uitgebreid getest is, net als de uitbreidingen. We hoeven dus
niet direct terug te keren tot analytische testcases om onze aanpassingen te testen, maar
kunnen ons beperken tot een vergelijking tussen de oude code (waarmee we de versie van
Gadget-2 bedoelen die momenteel gebruikt wordt voor het onderzoek in Gent) en de
nieuwe code (de code met onze aanpassingen). Bij het uitbreiden van de code in het
verleden is ervoor gezorgd dat nieuwe elementen zoals radiatieve koeling en stervorming
gemakkelijk uitgeschakeld kunnen worden. We zullen hiervan gebruik maken om eerst de
basis van de code aan te passen en te testen en pas in tweede instantie de uitbreidingen
onder handen te nemen.

Zolang we de gasfysica niet veranderen, verandert er in wezen niks aan onze integratie,
behalve dan de gebruikte vergelijkingen. Analytisch gezien zijn deze gelijk en dus verwach-
ten we ook numeriek gelijkaardige oplossingen (mits wat kleine numerieke afwijkingen). Dit
maakt het redelijk eenvoudig om onze aanpassingen te testen: we zullen eerst de gasfysica
uit de oude code overnemen in onze te gebruiken tabellen en het hele integratieschema
aanpassen. We kunnen dan bij iedere stap de resultaten van de code rechtstreeks verge-
lijken met de resultaten van de oude code. Eens dit allemaal werkt, kunnen we dan de
gasfysica in de tabellen vervangen door de nieuwe gasfysica uit hoofdstuk 3 en evalueren
hoe dit werkt.

In wat volgt zullen we verschillende simulaties vergelijken, die allemaal vertrekken van
dezelfde begincondities: een dwerggalaxie met 200 000 donkeremateriedeeltjes en 200 000
gasdeeltjes in een sferische halo met initiële temperatuur 10 000K. Voor elk van deze
simulaties zullen we hetzelfde deeltje (deeltje 18846) volgen doorheen de simulatie; we
zullen met andere woorden voor elke tijdstap de temperatuur, druk, energie (of entropie
in sommige gevallen) en smoothinglengte van dit deeltjes wegschrijven naar een bestand.
We zullen vervolgens het verloop van deze grootheden vergelijken terwijl we stapsgewijze
de volgende aanpassingen doorvoeren:

• Stap 1: vervangen van de entropievergelijking door de energievergelijking (die reeds
in Gadget-2 zit)

• Stap 2: vervangen van de drukvergelijking, invoeren van een temperatuur en tempe-
ratuurvergelijking

• Stap 3: energievergelijking invoeren in het radiatieve-koelinggedeelte

• Stap 4: radiatief koelen op basis van de temperatuur
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• Stap 5: energievergelijking invoeren in stervormingsgedeelte

• Stap 6: gasfysica inlezen vanuit tabellen

• Stap 7: nieuwe gasfysica invoeren

In wat volgt zullen we stap voor stap aantonen dat onze aanpassingen werken en ons
er zo van vergewissen dat de nieuwe code effectief doet wat ze moet doen. De laatste stap
zullen we uitgebreid testen en vergelijken in het volgende hoofdstuk; de voorlaatste stap
is enkel een kwestie van programmeren en zullen we ook niet in detail bespreken. Voor de
rest van dit hoofdstuk concentreren we ons op stap 1 tot 5.

4.4.1 Stap 1-2: van entropie naar energie en temperatuur

Zoals reeds aangehaald bevat de oorspronkelijke code van Gadget-2 al de mogelijkheid om
de SPH-vergelijkingen te integreren aan de hand van de energie in plaats van de entropie.
Wij moeten dus enkel controleren of dit volledig juist gëımplementeerd werd, zowel in
de oorspronkelijke code van Volker Springel als in mogelijke uitbreidingen hierop die niet
onder de radiatieve koeling of de stervorming vallen. Dit valt overigens tegen: er stonden
nog fouten in de oorspronkelijke code.

In figuur 4.1 wordt de oude code met entropievergelijking vergeleken met de code waar
de energievergelijking gebruikt wordt. Vermits het entropieformalisme anders werkt dan
het energieformalisme, geven beide codes op deeltjesniveau niet dezelfde resultaten, wat
betekent dat er lichte afwijkingen te zien zijn. De rechtstreekse vergelijking van één deeltje
is dan ook niet volledig verantwoord, vermits het deeltje na enige tijd niet noodzakelijk nog
hetzelfde deeltje zal zijn. Daarom staan in figuur 4.2 dichtheids- en temperatuurprofielen
geplot voor beide versies van de code op het einde van een simulatie. Het is duidelijk dat
in de bulk beide codes dezelfde resultaten geven; er zijn wel afwijkingen naar de rand toe,
maar vermits er in de rand geen voor ons interessante processen plaatsvinden, vormt dit
niet echt een probleem.

Eens de energievergelijking juist gëımplementeerd is, kunnen we de code met energie-
vergelijking gebruiken als referentie voor het invoeren van de nieuwe drukvergelijking en de
temperatuurintegratie. Als we voorlopig een constante warmtecapaciteit cV = 3

2
k hanteren

en de gemiddelde massa per deeltje uit de oude code gebruiken in onze drukvergelijking,
moeten de resultaten van beide codes op deeltjesniveau exact gelijk zijn. Dit blijkt ook te
kloppen.

4.4.2 Stap 3-4: radiatieve koeling

Er zijn twee aanpassingen nodig aan de radiatieve koeling die reeds in Gadget-2 zit:
enerzijds moeten we de koelingsterm omzetten in geschikte eenheden om te gebruiken
in de energievergelijking en anderzijds moeten we de temperatuur incorporeren in het
formalisme. Dit laatste is minder triviaal dan het lijkt.
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(a) T (b) p

Figuur 4.1: Het relatieve verschil in temperatuur en druk voor SPH-deeltje 18846 voor een
simulatie met de energievergelijking en met de entropievergelijking. De afwijking bedraagt enkele
procenten.

(a) ρ (b) T

Figuur 4.2: Dichtheids- en temperatuurprofiel voor een simulatie met de energievergelijking en
met de entropievergelijking op het einde van de simulatie (t = 2.0). Op een afwijking naar de
rand toe na, zijn beide profielen identiek.

In figuur 4.3 staat het relatieve verschil in druk en temperatuur geplot voor de oude
simulatiecode met koeling en voor de nieuwe code die gebruik maakt van de energieverge-
lijking in plaats van de entropievergelijking. Vermits we hier weer overschakelen van een
entropieformalisme naar een energieformalisme, treden er vergelijkbare afwijkingen op als
bij stap 1. Ook hier hebben we dichtheids- en temperatuurprofielen geplot op het einde
van de simulatie, deze staan in figuur 4.4.

De koeltabellen geven de koeling per tijdseenheid als functie van de temperatuur. In de
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(a) T (b) p

Figuur 4.3: Het relatieve verschil in temperatuur en druk voor SPH-deeltje 18846 met radiatieve
koeling tussen de oude code met entropievergelijking en de nieuwe code met energievergelijking.
Het verschil groeit in de tijd en bedraagt enkele procenten.

(a) ρ (b) T

Figuur 4.4: Dichtheids- en temperatuurprofiel voor simulaties met de entropievergelijking en
radiatieve koeling en voor de energievergelijking en radiatieve koeling op het einde van de simulatie
(t = 1.0).

oorspronkelijke code is de temperatuur echter geen variabele. De nieuwe gasfysica wordt
hier rechtstreeks afgeleid uit de energie via u = 3

2
kT . Na invoering van de temperatuur en

temperatuurvergelijking is dit niet meer nodig, maar treedt er een nieuw probleem op: de
koeling werkt in op de energie en bëınvloedt pas in tweede instantie de temperatuur via
de temperatuurvergelijking. Vermits we, zoals hierboven reeds aangehaald, onze tijdstap
opsplitsen voor de koeling, moeten we de gebruikte procedure opentrekken en de tempe-
ratuurvergelijking eveneens met opgesplitste tijdstap integreren. Bij de bepaling van het
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(a) T (b) p

Figuur 4.5: Het relatieve verschil in temperatuur en druk voor SPH-deeltje 18846 met radiatieve
koeling tussen de code met energievergelijking maar met oude temperatuurbepaling en de nieuwe
code met energievergelijking en de temperatuur als variabele in de koeling. Het verschil bedraagt
fracties van procenten en is volledig te wijten aan numerieke effecten.

eventuele evenwichtspunt zijn we niet langer op zoek naar het nulpunt tussen twee gegeven
grenswaarden van een eenvoudige functie, maar van een complexe functie die uiteenvalt in
twee stukken. De hele procedure wordt dus een stuk ingewikkelder.

In figuur 4.5 staan de relatieve verschillen geplot voor de code met energievergelijking
en oude temperatuurbepaling en voor de nieuwe code met temperatuurvergelijking. Het is
duidelijk dat ook hier geen noemenswaardige afwijkingen optreden.

4.4.3 Stap 5: stervorming

Een laatste aanpassing aan de energievergelijking bestaat eruit om ook bij de stervor-
mingsprocessen de juiste eenheden in te voeren. Dit is vrij eenvoudig, aangezien er intern
voornamelijk met energie gewerkt wordt en de conversie naar entropie pas later gebeurt;
deze conversie kan nu uitgeschakeld worden.

Het vergelijken van simulaties met oude stervorming en nieuwe stervorming is echter
een ander paar mouwen. Dit heeft alles te maken met het optreden van willekeurige
processen bij stervorming: sommige processen gaan door met een waarschijnlijkheid die
bepaald wordt op basis van random getallen. Als we twee keer exact dezelfde simulatie
uitvoeren, is dit geen probleem, de seed van de random generator is namelijk een vast
getal (42 uiteraard). Maar van zodra we simulaties willen vergelijken waar de tijdstappen
niet meer exact hetzelfde zijn, zullen we onvermijdelijk geconfronteerd worden met andere
random getallen, waardoor de simulatie fundamenteel anders zal verlopen.

Het is met andere woorden niet langer mogelijk om een vast deeltje te volgen doorheen
de simulatie en te kijken of de evolutie hetzelfde is. Het is te zeggen, dit is wel mogelijk,
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Tabel 4.1: Vergelijking van het aantal sterdeeltjes en hun totale massa in de verschillende versies
van de code.

Entropievergelijking Energievergelijking
Tijd (Gyr) # sterdeeltjes massa (1010M�) # sterdeeltjes massa (1010M�)
1.0 0 0.0 0 0.0
1.1 16976 11.88 16366 11.46
1.2 27012 18.91 26828 18.78
1.3 31751 22.23 31632 22.14
1.4 35101 24.57 35054 24.54
1.5 37750 26.42 37721 26.4
1.6 40008 28.01 39948 27.96
1.7 41972 29.38 41977 29.38
1.8 43763 30.63 43756 30.63
1.9 45425 31.8 45308 31.72
2.0 46934 32.85 46955 32.87

maar het levert ons geen nuttige informatie op omtrent de stervorming en het al dan niet
juist zijn van de simulatiecode voor stervorming. We zullen dus een andere oplossing
moeten bedenken. Hierbij moeten we rekening houden met twee verschillende aspecten
van stervorming. Enerzijds de vorming van de sterdeeltjes zelf, maar anderzijds ook de
feedback van de gevormde sterren op de omringende gasdeeltjes.

De vorming van sterdeeltjes is nog vrij eenvoudig te vergelijken, aangezien we gewoon
moeten bestuderen of er ongeveer even veel sterren gevormd worden en of de gevormde
stermassa’s vergelijkbaar zijn. In tabel 4.1 staan het aantal gevormde sterren en hun totale
massa voor twee simulaties, één met de oude en één met de nieuwe code. Het is duidelijk
dat de aantallen ongeveer gelijk zijn en dat de eerste stervorming op hetzelfde ogenblik
plaatsvindt.

Het vergelijken van de feedback van de sterdeeltjes is een stuk moeilijker, aangezien
we in een gewone simulatie geen identieke situaties zullen tegenkomen die we kunnen
vergelijken. Een oplossing hiervoor is dan ook geen gewone simulatie gebruiken, maar
een specifieke simulatie waar we één sterdeeltje in een gaswolk plaatsen en deze situatie
integreren met beide versies van de code (we zullen in het volgende hoofdstuk dieper ingaan
op dit soort simulaties). De feedback van het sterdeeltje veroorzaakt een schokgolf in het
gas en we kunnen het dichtheidsprofiel en het temperatuurprofiel van deze schokgolf volgen
doorheen de tijd en dan beide versies vergelijken. Onze code slaagt probleemloos voor deze
test; beide codes leveren hetzelfde resultaat.

We kunnen dus besluiten dat onze aanpassingen aan de code correct zijn gëımplementeerd.
In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe goed deze aanpassingen in praktijk werken
en welke extra aanpassingen er eventueel nog nodig zijn.
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Invloed van de nieuwe gasfysica op
simulaties

Het zou jammer zijn mochten al onze inspanningen uit de vorige hoofdstukken geen aanlei-
ding geven tot nieuwe resultaten. In dit hoofdstuk zullen we een aantal simulaties bespreken
waarmee we de invloed van de nieuwe gasfysica op onze simulaties kunnen testen. Daarbij
is het belangrijk om ons te concentreren op situaties waar we invloed verwachten; dit zijn
situaties waarbij in korte tijd grote energieveranderingen optreden en situaties waarbij het
gas een temperatuur tussen 10000 en 20000K heeft (hier bevindt zich immers de grootste
piek in de warmtecapaciteit).

5.1 De Sedov-Taylorschokgolf

Een eenvoudig voorbeeld van een situatie waar grote energieveranderingen optreden, is
bij stellaire feedback, wanneer supernova-explosies het omringende interstellaire medium
verhitten. Een analytisch analogon van deze situatie wordt gegeven door de zogenaamde
Sedov-Taylorschokgolf (Isenberg, 1977). We beschouwen hierbij een sferisch symmetrische
schokgolf die vertrekt vanuit een centraal punt in een homogene gaswolk met temperatuur
0K en zich radieel voortplant in de gaswolk. Dit kunnen we heel gemakkelijk simuleren door
te vertrekken van een homogeen kubisch rooster van SPH-deeltjes met constante dichtheid
en hierin het centrale deeltje een hoge energie te geven (de andere deeltjes krijgen energie
quasi 01), zie figuur 5.1. Voor deze simulatie wordt de zwaartekracht afgezet, zodat we
enkel hydrodynamica beschouwen.

Er is echter een probleem met deze beginconditie: ze is nogal extreem. Zoals de naam
doet vermoeden, werkt SPH het beste in situaties waar grootheden mooi continu uitge-
smeerd zijn; in dit geval is dit helemaal niet het geval. Analytisch is het optreden van

1Quasi omdat een energie 0 in Gadget-2 aanleiding geeft tot problemen. 1× 10−30 is echter 0 genoeg
voor onze doeleinden.
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Figuur 5.1: De posities van de SPH-deeltjes in het z = 0-vlak voor verschillende tijdstippen in
een simulatie van een Sedov-Taylorschokgolf.

discontinüıteiten handig, omdat het ons in staat stelt om dit probleem door te rekenen.
Voor SPH-simulaties is het echter een onoverkomelijk struikelblok.

5.1.1 Artificiële thermische conductiviteit

Om de Sedov-Taylorschokgolf toch te kunnen aanpakken met Gadget-2 , voeren we
een zogenaamde artificiële thermische conductiviteit in (Price, 2008; Valcke, 2010). Deze
artificiële conductiviteit doet ongeveer hetzelfde als de artificiële viscositeit (zie appendix
A), maar dan voor drukgradiënten: als er ergens een scherpe overgang optreedt in de druk,
wordt deze kunstmatig uitgesmeerd naar een energieverandering over een aantal deeltjes
in de omgeving. Concreet betekent dit dat een groot deel van de energie van het centrale
deeltje zeer snel artificieel wordt overgebracht naar de naburige deeltjes en zo aanleiding
geeft tot een meer uitgesmeerde piek waar SPH wel mee overweg kan.

Zonder artificiële conductiviteit zijn simulaties van de Sedov-Taylorschokgolf allesbe-
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halve realistisch: de energie van het centrale deeltje wordt enkel doorgegeven aan de naaste
buren en deze worden hierdoor weggekatapulteerd naar buiten, alwaar ze zelf aanleiding
geven tot kleinere schokgolven. Het resulterende fractale patroon is heel mooi, maar dui-
delijk niet fysisch. Met artificiële conductiviteit wordt de energiediscontinüıteit voldoende
uitgesmeerd opdat alle energie in het centrum blijft en maar geleidelijk radieel wegloopt,
zoals het ook zou moeten.

In principe komt de artificiële thermische conductiviteit enkel neer op een extra term
in de energievergelijking en we hoeven onze nieuwe code dan ook niet aan te passen voor
gebruik met artificiële conductiviteit. In praktijk blijkt de code zoals we die in hoofdstuk
4 hebben aangepast echter niet meer te werken als we artificiële conductiviteit gebruiken;
zonder artificiële conductiviteit werkt de code wel.

5.1.2 Tijdstapcriterium

De reden dat de nieuwe code niet meer werkt met artificiële conductiviteit heeft niet recht-
streeks te maken met de artificiële conductiviteit zelf, maar is een gevolg van een veel
fundamenteler probleem. Dit betreft de temperatuurintegratie en vooral de tijdstap die
hiervoor gebruikt wordt. In hoofdstuk 4 werd al aangehaald dat Gadget-2 een gemengd
tijdstapcriterium gebruikt op basis van versnellingen en op basis van een Courantcriterium.
Dit laatste criterium stelt dat de tijdstap nooit groter mag zijn dan de tijd die nodig is om
met de signaalsnelheid in het medium de afstand tussen twee SPH-deeltjes te overbruggen
(Baes, 2010). De signaalsnelheid in het geval van een gas is de geluidssnelheid.

Voor een ideaal gas met constante adiabatische index wordt de geluidssnelheid gegeven
door (Mihalas en Mihalas, 1984)

c2s =
∂P

∂ρ
=
γP

ρ
,

vermits in dit geval P = A(s)ργ. Dit is dan ook de formule voor de geluidssnelheid die
in Gadget-2 gehanteerd wordt. Het probleem is dat deze formule niet meer geldt in het
geval van de nieuwe code; we weten immers dat het gas dat we beschouwen geen constante
adiabatische index heeft en dat de bijzondere vorm van de ideale gaswet niet meer geldt.
We moeten de geluidssnelheid in principe dus berekenen met behulp van de algemene
formule c2s = ∂P

∂ρ
.

Een eenvoudig verband tussen P en ρ bestaat echter niet voor een algemeen gas, zodat
deze formule weinig nut heeft. Omdat het hier toch maar een numeriek criterium betreft
en het a priori niet duidelijk is of het wel nodig is om dit criterium aan te passen, doen we
alsof het tijdstapcriterium behouden mag blijven. En voor zover het hoofdstuk 4 betreft
is dit inderdaad ook het geval.

Er kunnen echter problemen optreden als de tijdstap te groot wordt en zo aanleiding
geeft tot grote energieverschillen, omdat we dan in de problemen kunnen komen met onze
temperatuurintegratie. Met een te groot energieverschil kunnen we bijvoorbeeld over een
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piekje in onze warmtecapaciteit heen integreren en zo de link tussen temperatuur en energie,
die steeds bewaard dient te blijven, kapotmaken, door een energieverschil om te zetten in
een verkeerd temperatuurverschil. In het geval van grote energieverschillen zouden we dus
eigenlijk de tijdstap kleiner moeten kunnen maken om de temperatuurintegratie juist te
houden en dan vooral in gebieden waar de warmtecapaciteit veel varieert. Er zit echter
geen geschikt criterium hiervoor in ons tijdstapcriterium.

De reden dat dit probleem ons nog niet was opgevallen, is dat de simulaties die we
tot nu toe beschouwd hebben heel braaf waren: de tijdstap was om andere redenen steeds
klein genoeg en de energieverschillen bleven binnen de perken. Met artificiële conductiviteit
krijgen we daarentegen plots grote energieverschillen op een tijdschaal die op zich ook vrij
groot is en daardoor komen we in de problemen.

Een eerste näıeve manier om hier iets aan te doen zou zijn om het tijdstapcriterium
uit te breiden en ervoor te zorgen dat de tijdstap klein wordt waar nodig. Dit kan ge-
makkelijk gerealiseerd worden door de tijdstap te vermenigvuldigen met een extra factor
die bepaald wordt op basis van de warmtecapaciteit. Het is bijvoorbeeld mogelijk om
de warmtecapaciteit op een gegeven temperatuur te delen door de warmtecapaciteit bij
heel hoge temperaturen (waar de warmtecapaciteit een constante waarde aanneemt) en de
tijdstap hierdoor te delen. Op die manier wordt de tijdstap automatisch kleiner als de
warmtecapaciteit hoger wordt dan de constante waarde op hoge temperatuur.

Dit gaat echter wat voorbij aan de kern van het probleem, we hebben namelijk vooral
een kleine tijdstap nodig in gebieden waar de warmtecapaciteit veel varieert of sterk af-
buigt. Vooral de plaatsen waar ze sterk afbuigt zijn gevaarlijk, vermits we met een lineaire
interpolatie werken. Een betere correctiefactor wordt dan ook gegeven door een combinatie
van eerste en tweede afgeleiden van de warmtecapaciteit. Hiermee is het mogelijk om de
tijdstap effectief naar heel lage waarden te duwen op de plaatsen waar het nodig is. Met
deze correctiefactor werkt de Sedov-Taylorschokgolf bijna zoals het zou moeten met de
nieuwe code.

Maar zelfs met de meest elegante correctiefactoren loopt het nog altijd een beetje mis
en dat komt vooral door wat de artificiële conductiviteit fundamenteel doet. Om geen
problemen te krijgen bij de integratie, moet de artificiële conductiviteit aan het begin van
de simulatie meteen een grote hoeveelheid energie uit het centrale deeltje overdragen aan
de naburige deeltjes. In een typische simulatie heeft het centrale deeltje aanvankelijk een
temperatuur van boven de 100 000K, terwijl de artificiële conductiviteit ervoor zorgt dat dit
na twee tijdstappen nog maar orde 20 000K is. Bij de overgang van 100 000K naar 20 000K
passeert het deeltje een heleboel structuren in de warmtecapaciteit en hoe nauwkeurig
we die ook proberen volgen, het is onvermijdelijk dat hier kleine afwijkingen optreden,
orde 100K, we springen namelijk met gigantische energiestappen over deze structuren.
Het zijn diezelfde kleine afwijkingen die bij veel lagere temperaturen aanleiding geven tot
temperaturen die dubbel zo hoog zijn als zou mogen of die negatief worden, wat leidt tot
het crashen van de code.

De oplossing zou in principe zijn om de tijdstap in het begin klein genoeg te maken

72



Invloed van de nieuwe gasfysica op simulaties

opdat die kleine afwijkingen niet zouden optreden, maar dit gaat niet. Als we dit zouden
doen, dan werkt de artificiële conductiviteit namelijk niet meer zoals het zou moeten en
dan is onze integratie ook mis. De energie moet gewoon snel genoeg weg uit het centrum
en als dat niet gebeurt, dan treden de integratieproblemen op waarvoor we de artificiële
conductiviteit in de eerste plaats hebben ingevoerd. We weten wat het probleem is, maar
we kunnen het niet oplossen.

5.1.3 Energie-temperatuurverband

Gelukkig is er een oplossing uit een compleet andere hoek. We hebben ons tot nu altijd
beziggehouden met het integreren van de temperatuurvergelijking om de temperatuur te
bepalen, op basis van getabelleerde warmtecapaciteiten. Maar eigenlijk is dit niet nodig
om de temperatuur op iedere tijdstap te achterhalen; dit kan op een veel eenvoudigere
manier. De warmtecapaciteiten die we in hoofdstuk 3 bepaald hebben zijn namelijk de
afgeleide van een verband tussen de energie en de temperatuur. Voor een monoatomisch
ideaal gas is de energie zuiver thermische energie en is dit verband heel eenvoudig (E =
3
2
kT ). Als we er ionisatie-energie bij betrekken is dit verband zo eenvoudig niet meer,

omdat er ionisatie-energie bijkomt, maar in wezen is er nog steeds een verband, namelijk
(2.15). Bij elke temperatuur hoort één energie en vice versa, dus in principe kunnen we de
temperatuur op ieder tijdstip rechtstreeks bepalen aan de hand van het gekende energie-
temperatuurverband.

Daarmee zijn alle problemen met de temperatuurintegratie van de baan, we integreren
de temperatuur namelijk niet meer. Veel aanpassingen aan de code zijn er ook niet vereist,
vermits het verband tussen energie en temperatuur al getabelleerd was voor de initialisatie
van de simulatie. Het is dan ook niet moeilijk om de Sedov-Taylorschokgolf op deze manier
wel te laten integreren met de nieuwe gasfysica.

5.1.4 Totale gasmassa

Alvorens over te gaan op een vergelijking van de resultaten van de oude en de nieuwe code
nog een woordje over de begincondities. We zullen steeds een kubische box beschouwen met
32768 deeltjes2 en periodieke randvoorwaarden. De box heeft lengte 1 in code-eenheden
en het centrale deeltje op positie (0.5, 0.5, 0.5) krijgt een hogere beginenergie.

Er is in feite maar één parameter in onze simulaties: de energie van het centrale deeltje.
In onze opzet van de begincondities zullen we echter steeds dezelfde energie aan het centrale
deeltje geven en een andere parameter variëren: de totale massa van de gaswolk. Een hogere
totale gasmassa betekent dan een lagere energie per massa-eenheid voor het centrale deeltje,
zodat er een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen de totale gasmassa en de centrale
beginenergie per massa-eenheid.

2323
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Kwalitatief verwachten we dus al dat simulaties met een lage totale gasmassa een veel
grotere schokgolf zullen opleveren dan simulaties met een hogere totale gasmassa. De
centrale begintemperatuur zal ook een stuk hoger liggen bij lage totale gasmassa. We
zullen simulaties uitvoeren voor totale gasmassa’s 1, 10 en 100, zowel met de oude code
als met de nieuwe code (en nieuwe gasfysica). Simulaties met een totale gasmassa 1000
werden overwogen, maar uiteindelijk niet mee opgenomen omdat de schokgolf in dit geval
te klein is en de centrale begintemperatuur al onder de 10 000K ligt, zodat er in dit geval
geen verschil is tussen de oude en de nieuwe gasfysica.

5.1.5 Resultaten

Het verloop van een Sedov-Taylorschokgolf is goed gekend en de oorspronkelijke code van
Gadget-2 was al geoptimaliseerd met artificiële thermische conductiviteit om het verloop
ervan zo nauwkeurig mogelijk te volgen (Springel en Hernquist, 2002; Valcke, 2010). Kwa-
litatief zal dit verloop niet veranderen door de nieuwe gasfysica, maar gezien het gas nu
op een lichtjes gewijzigde manier zal reageren op energieveranderingen, verwachten we wel
kwantitatief een kleine invloed te zien.

De beste grootheid om in dit geval te bestuderen is de positie van de schokgolf als
functie van de tijd. We kunnen de positie van de schokgolf het beste bepalen aan de hand
van diens signatuur in een dichtheidsprofiel van de gaswolk, waar deze zichtbaar is als een
lagedichtheidsgebied rond straal 0 dat eindigt in een plotse piek in de dichtheid, waarna
de dichtheid steil afvalt naar de homogene lage waarde buiten het interactiegebied van de
schokgolf (zie figuur 5.2). De positie van de piek is een goede maatstaf voor de positie
van het schokfront en als we deze positie plotten als functie van de tijd, verwachten we
een functie die aanvankelijk snel toeneemt en minder snel stijgt naarmate de straal groter
wordt (en het volume van het interactiegebied dus ook toeneemt met de derde macht van
de straal).

In figuur 5.3 staat de positie van het schokfront geplot als functie van de tijd voor de
drie simulaties met totale gasmassa’s 1, 10 en 100, zowel met de oude als met de nieuwe
code. Voor totale gasmassa 100 zijn beide codes vrijwel identiek. Voor totale gasmassa
10 zijn er al wat meer afwijkingen, maar daar is geen duidelijke lijn in te trekken. Voor
totale gasmassa 1 is het resultaat echter duidelijk: blijkbaar is de straal van de schokgolf
iets groter met de nieuwe gasfysica.

Tussen de lijnen door dient ook nog opgemerkt te worden dat het volgen van de positie
van het schokfront enkel zin heeft als het schokfront binnen de grenzen van de kubische
gaswolk blijft. Voor de simulaties met totale gasmassa’s 10 en 100 is dit geen probleem.
Bij de simulatie met totale gasmassa 1 komt het schokfront echter halverwege de simula-
tie buiten de kubus terecht. Omdat dit net de simulatie is met het duidelijkste verschil,
herhalen we ze daarom in een kubus met zijden die dubbel zo lang zijn als bij de oorspron-
kelijke kubus. De totale gasmassa wordt eveneens met een factor 8 vermenigvuldigd om
nog steeds dezelfde centrale beginenergie te hebben.
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Figuur 5.2: Het profiel van de Sedov-Taylorschokgolf voor een totale gasmassa m = 1 met de
nieuwe code en op een tijdstip 0.48. De eenheden zijn in dit geval onbenoemd, enkel temperatuur
heeft een fysische betekenis.

Figuur 5.3: De positie van het schokfront als functie van de tijd voor simulaties met totale
gasmassa m = 1, 10, 100, zowel met de oude als met de nieuwe code. Voor de simulatie met
m = 1 werd de simulatiebox verdubbeld in grootte, anders zou het vanwege de periodieke rand-
voorwaarden onverantwoord zijn om het schokfront tot op Rschokfront = 0.8 te volgen.

Dat de schokgolf groter is met de nieuwe gasfysica kan als volgt verklaard worden.
Behalve het centrale deeltje staan alle deeltjes in de gaswolk op een heel lage temperatuur.
Bij het uitbreiden van de schokgolf zullen deze dus verhit worden en stijgen in temperatuur.
De oude gasfysica gaat in dit geval uit van een warmtecapaciteit cV = 3

2
k en een gëıoniseerd

gas. In de nieuwe gasfysica is het gas bij deze lage temperaturen niet gëıoniseerd, zodat

75



Invloed van de nieuwe gasfysica op simulaties

de warmtecapaciteit hier een stuk lager zal liggen. Een lagere warmtecapaciteit betekent
grotere temperatuursveranderingen en bijgevolg een hogere druk. Die hogere druk zorgt
er op zijn beurt voor dat het schokfront iets verder zal liggen. Dat het effect enkel opvalt
voor de simulatie met totale gasmassa 1 is louter een gevolg van het feit dat de deeltjes
hier lichter zijn en dat het relatieve effect van de schok veel groter is.

5.1.6 Hogere temperatuur

Het is duidelijk dat we niet veel kunnen leren uit de Sedov-Taylorschokgolf in zijn gebrui-
kelijke vorm, vermits we dan enkel de gasfysica op lage temperatuur beschouwen. Er is
echter niets dat ons belet om de initiële temperatuur van het gas in de simulatie hoger te
zetten; dit betekent dan wel dat we geen analytische oplossing meer hebben om mee te
vergelijken (maar dat is nooit aan de orde geweest voor ons).

Verder hebben we in dit geval zeker periodieke randvoorwaarden nodig om onze gaswolk
homogeen te houden. Anders treedt er een temperatuurverschil op aan de randen van
de wolk, waardoor het gas zal beginnen uitdijen. In de oorspronkelijke simulaties met
begintemperatuur quasi 0 gebruikten we ook periodieke randvoorwaarden, maar daar was
dit niet strikt noodzakelijk3. In dit geval is dit dus niet optioneel.

Dan is er nog de kwestie van het hoger zetten van de temperatuur. Dit is niet zo
eenvoudig, vermits Gadget-2 oorspronkelijk niet werkte met temperatuur en er dus ook
geen standaardopties zijn om de temperatuur initieel in te stellen. Ofwel wordt de be-
gintemperatuur in een parameterbestand meegegeven en is ze voor alle gasdeeltjes gelijk
(de beginenergie wordt dan bepaald op basis van deze temperatuur), ofwel wordt een be-
ginenergie meegegeven en wordt de temperatuur hieruit berekend. Het is duidelijk dat de
eerste optie hier niet zal werken, vermits we het centrale gasdeeltje een hogere beginenergie
willen geven. We zijn dan ook veroordeeld tot het instellen van een initiële beginenergie
voor onze deeltjes die verschilt van de quasi nul die het vroeger was.

Dit stelt ons voor wat problemen bij het vergelijken van simulaties met de oude en de
nieuwe code. Het verband tussen temperatuur en energie in beide gevallen is namelijk niet
hetzelfde, waardoor een zelfde beginenergie dus niet overeenkomt met een zelfde gastem-
peratuur. Het wordt dus moeilijker om beide gevallen te vergelijken. Ofwel hanteren we
dezelfde beginenergie en bestuderen we het verschil in effect bij een schokgolf in een gas op
bepaalde energie, ofwel proberen we gelijke begintemperaturen te krijgen en aanvaarden we
dat de energie-inhoud dan niet hetzelfde zal zijn. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de energie
en temperatuur van het centrale deeltje, al ligt het hier voor de hand om de energie het-
zelfde te nemen, vermits we vooral gëınteresseerd zijn in het effect van een energiebron op
het gas. In het geval van de rest van het gas zullen we beide gevallen moeten onderzoeken.

Hoewel het principe van de schokgolf bij hogere temperaturen nog steeds hetzelfde blijft,

3De afwezigheid van periodieke randvoorwaarden leidt tot een dichtheid die aan de randen iets lager is
dan in het centrum, omdat hier minder dichtste naburen zijn die bijdragen. Dit heeft echter geen invloed
op de dynamica van de simulatie, vermits de deeltjes toch quasi geen energie hebben.
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zijn er toch enkele verschillen. Het grootste verschil is de tijdschaal waarop de schokgolf
zich voortplant. Omdat het gas al een behoorlijke energie-inhoud heeft aan het begin van
de simulatie, moeten we noodgedwongen de energie van het centrale deeltje ook verhogen,
omdat er anders van een duidelijke schokgolf weinig sprake is. Verder planten schokgolven
zich een stuk sneller voort4, waardoor de tijdschaal van de simulaties een stuk kleiner
wordt.

Maar er zijn ook kwalitatieve verschillen. Terwijl een schokgolf in een koud gas zich
uitbreidt zonder al te veel van vorm te veranderen, dooft een schokgolf in een warm gas
uit. Dit wil zeggen dat het schokfront aanvankelijk vrij veel lijkt op dat van een koude
Sedov-Taylorschokgolf, maar dat de piek geleidelijk aan breder wordt, zowel voor als na het
schokfront. De gradiënten die door de schokgolf in het gas gëıntroduceerd worden, worden
vrij snel geneutraliseerd door de thermische fluctuaties in het gas. De piek in dichtheid
die kenmerkend is voor het schokfront zal dan ook afvallen met de straal en tegen de tijd
dat de piek de rand van de kubus bereikt, is in het centrale deel van de kubus nog weinig
van de schokgolf te merken5. Er is echter nog steeds sprake van een piek, dus het blijft
mogelijk om de positie van de piek te bepalen als functie van de tijd en deze te vergelijken
voor beide codes.

We verwachten het meeste verschil op de punten waar de oude gasfysica duidelijk afwijkt
van de nieuwe; dit is in de buurt van de pieken in de warmtecapaciteit. Het ligt dan ook voor
de hand om voor onze gastemperatuur een temperatuur in de buurt van zo’n piek te kiezen.
Volgens het nieuwe energie-temperatuurverband komt een energie van 200 in code-eenheden
overeen met een temperatuur van 12663,4K. In de oude code komt dezelfde energie overeen
met een temperatuur van 9501,98K, terwijl een energie van 266,54 overeenkomt met een
temperatuur van 12663,3K, dus ongeveer dezelfde temperatuur als de nieuwe code. We
zullen dan ook drie simulaties lopen: één met de nieuwe code en met een beginenergie van
200 en twee met de oude code, met beginenergieën 200 en 266,54.

In figuur 5.4 staat de positie van het schokfront geplot voor deze drie simulaties. Het
is duidelijk dat het verhogen van de beginenergie van de gaswolk resulteert in een sneller
uitdijende schokgolf. Verder is het ook heel duidelijk dat de schokgolf stukken sneller
uitdijt bij de oude code dan bij de nieuwe code. Dit kan verklaard worden door ionisatie:
het gas bevindt zich aan het begin van de ionisatie-overgang en wordt door de energie
van de schokgolf verder gëıoniseerd. Hierbij wordt slechts een deel van de energie van de
schokgolf gebruikt voor verdere uitzetting, de rest gaat naar ionisatie.

We kunnen deze hypothese testen door het verloop van de temperatuur te bestuderen
als functie van de tijd. In figuur 5.5 staat een sequentie van het temperatuurverloop en
het dichtheidsverloop voor verschillende tijdstippen geplot, zowel voor de oude als voor de
nieuwe code. We zien dat alle structuren een stuk kleiner zijn voor de nieuwe code: er

4Bij constante dichtheid is de druk de enige vrije parameter in de formule voor de geluidssnelheid en
deze zal een stuk hoger zijn bij hoge temperatuur.

5In vergelijking met de koude Sedov-Taylorschokgolf. Er blijft centraal altijd een kleine onderdichtheid
aanwezig.
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Figuur 5.4: De positie van het schokfront voor een Sedov-Taylorschokgolf in een gaswolk op
hoge temperatuur. Voor de nieuwe code heeft de gaswolk initieel een temperatuur van 12663K.
Voor de oude code zijn de begintemperaturen respectievelijk 9502K en 12663K; in het eerste geval
is de beginenergie van de gasdeeltjes dezelfde als bij de simulatie met de nieuwe code.

wordt duidelijk een deel van de energie geabsorbeerd door de ionisatie. Een andere opval-
lende feature is de temperatuurpiek die zich afsplitst van de centrale piek en meebeweegt
met het schokfront, die vooral zichtbaar is bij de oude code. Deze piek is de uitgaande
temperatuurgolf die bij de schokgolf hoort. Het is duidelijk dat deze golf in het geval van
de nieuwe gasfysica sterk gedempt wordt door de ionisatie.

Een andere belangrijke opmerking betreft het gedrag van de centrale temperatuurpiek
tussen de laatste twee tijdstappen in figuur 5.5. Het is duidelijk dat de centrale dichtheid
toeneemt, maar tegelijk de centrale temperatuur afneemt. Dit is wat vreemd, aangezien gas
dat invalt op een overdichtheid verhit zou moeten worden door adiabatische compressie en
de radiatieve koeling is afgezet voor deze simulaties (we zullen hierop later nog terugkomen
in een andere testcase). Hetzelfde gebeurt ook voor de oude code, al staat dit niet duidelijk
op de figuur en is het effect hier ook minder uitgesproken. Dit ietwat tegenstrijdige resultaat
kan verklaard worden door het drukprofiel van de schokgolf te bestuderen, dit staat geplot
in figuur 5.6.

In het drukprofiel van de nieuwe code zien we op het einde duidelijk dat de druk
in het centrum niet meer verandert. Dit is logisch, vermits de druk net de drijvende
kracht was achter de uitwaartse schokgolf en de situatie na de schokgolf in het centrum
dus gestabiliseerd is. Nu staat de druk in rechtstreeks verband met de temperatuur via
P = ρ

m(T )
kT , zowel voor de oude als voor de nieuwe gasfysica (voor de oude gasfysica is

m(T ) constant). We zien direct dat als we de druk willen constant houden en de dichtheid
willen verhogen, dat dit een verlaging van de temperatuur inhoudt. Wat we zien is dus
eigenlijk normaal.

Bij de oude gasfysica is er echter een extra complicatie; daar staat de druk immers ook
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Figuur 5.5: Het temperatuur- en dichtheidsverloop van een Sedov-Taylorschokgolf in een gas-
wolk met temperatuur 12663K. Links staat de nieuwe code, rechts de oude.79
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Figuur 5.6: Het verloop van de druk voor een Sedov-Taylorschokgolf in een gaswolk met tem-
peratuur 12663K. Bovenaan staat de nieuwe gasfysica, onderaan de oude.

in verband met de dichtheid via P = Aργ. Als we radiatieve koeling afzetten blijft de
entropische functie A constant en impliceert dit dus dat de druk moet toenemen als de
dichtheid toeneemt. Bij de nieuwe gasfysica is er geen zo’n bijkomend verband tussen druk
en dichtheid en kan de druk effectief constant blijven. Maar dan moet de temperatuur wel
meer dalen. m(T ) varieert in dit temperatuurgebied nog niet genoeg om dit effect terug af
te zwakken.

Het effect van opwarming bij adiabatische compressie kan echter wel nog altijd waar-
genomen worden aan de rand van de centrale put. In figuur 5.5 is duidelijk te zien dat de
individuele deeltjes die vanuit de rand van de put in de put invallen effectief een hogere
temperatuur krijgen.
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5.2 Stellaire feedback

In de vorige sectie hebben we de Sedov-Taylorschokgolf bestudeerd als eenvoudig model
voor supernova-explosies. Hierbij wordt instantaan een grote hoeveelheid energie in het
medium gepompt, wat aanleiding geeft tot een schokgolf die zich voortplant op relatief
korte tijdsschalen. In echte simulaties van dwerggalaxieën beschouwen we een ander soort
stellaire feedback, waarbij we sterdeeltjes beschouwen die model staan voor kleine stellaire
populaties. Deze stellaire populaties vormen een langdurige energiebron voor het omrin-
gende gas, aangezien ze uit enkele duizenden sterren bestaan waarvan een deel jonge, hete
sterren, een deel massieve sterren die kort leven en aanleiding geven tot supernovae en een
deel lichtere sterren die blijven bestaan. In dit geval wordt er niet op één ogenblik energie
in de gaswolk gepompt, maar op langere tijdsschaal.

We zullen deze situatie simuleren via een variant van de Sedov-Taylorschokgolf, waarbij
we nu geen extra energie geven aan het centrale gasdeeltje in de kubus, maar gewoon een
sterdeeltje in het centrum plaatsen. We plaatsen opnieuw de gaswolk op een temperatuur
van 12663K en stellen de massa’s en dichtheden van het sterdeeltje en de gasdeeltjes in op
realistische waarden die we uit simulaties van dwerggalaxiën halen.

Het grote verschil met de Sedov-Taylorschokgolf is nu dat de schokgolf niet meteen
begint uit te dijen, maar trager op gang komt. Dit heeft te maken met het feit dat de
stellaire feedback ook niet meteen begint (zie figuur 5.8). Verder lijkt de schokgolf wel
op de Sedov-Taylorschokgolf; als we de oude code gebruiken is er eveneens een tweede
temperatuurpiek die zich afsplitst van de centrale piek. De centrale piek zelf blijft echter
ook uitdijen, dit komt doordat het sterdeeltje blijft energie afgeven aan het omringende
gas. Uiteindelijk ontstaat rond het sterdeeltje een gebied met lagere dichtheid en hogere
temperatuur. Dit gebied is voor beide versies van de code ongeveer even groot; voor de
nieuwe code is de temperatuur er wel een stuk lager.

De schokgolf die veroorzaakt wordt door de initiële feedback van het sterdeeltje geeft
aanleiding tot een klein schokfront dat we net als bij de Sedov-Taylorschokgolf kunnen
volgen in de tijd. Ook hier wordt ons oorspronkelijke resultaat bevestigd: de nieuwe
gasfysica geeft aanleiding tot een schokfront dat trager uitbreidt (zie figuur 5.7).

Vermits we nu een sterdeeltje in het centrum plaatsen, kunnen we in dit geval wel alle
deeltjes initieel dezelfde temperatuur geven en dus kunnen we voor dit type simulaties wel
met het parameterbestand werken. Dit maakt het veel gemakkelijker om de invloed van
de gastemperatuur te onderzoeken. In figuur 5.9 staat de positie van de schokgolf nog
eens geplot voor verschillende waarden van de gastemperatuur. Het is instructief om in dit
geval de oude en de nieuwe code apart te beschouwen. We zien dat bij de oude gasfysica
de overgang van 10 000K naar 15 000K niet al te veel veranderingen met zich meebrengt,
terwijl bij de nieuwe gasfysica net de overgang van 5000K naar 10 000K niet veel verandert.
De mogelijkheid tot ionisatie belemmert vooral de voortplanting van schokken in het gebied
tussen 10 000K en 15 000K, voor de piek in de warmtecapaciteit. In het gebied net voorbij
de piek gaat de voortplanting van schokken terug vlotter.
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Figuur 5.7: De positie van het schokfront veroorzaakt door initiële feedback van het sterdeeltje
op het gas in een gaswolk met temperatuur 12663K.

5.3 Instortende gaswolk

Al onze vorige simulaties bestudeerden het effect van de nieuwe gasfysica op de voortplan-
ting van energie in onze gaswolk in het geval van uitzettende gaswolken; het is echter ook
instructief om het effect van de nieuwe gasfysica op instortende gaswolken te bestuderen.
Hiervoor zullen we een simulatie gebruiken van een gaswolk die instort onder zijn eigen
gewicht en dan terug begint uit te zetten door de inwendige druk in het centrum, tot hij
uiteindelijk een viriaalevenwicht bereikt (Springel en Hernquist, 2002; Evrard, 1988), zie
figuur 5.10.

We vertrekken van een sferische gaswolk met een dichtheidsprofiel ρ ∼ 1
R

, met R de
straal gemeten ten opzichte van het massamiddelpunt van de gaswolk. De deeltjes worden
hierin random verdeeld en krijgen een begintemperatuur van 10 000K of 20 000K. Deze be-
gintemperatuur is de enige parameter die we zullen variëren. We zullen opnieuw simulaties
uitvoeren met beide versies van de code en zowel met als zonder radiatieve koeling.

Kwalitatief is het beeld altijd hetzelfde: de deeltjes zullen aanvankelijk invallen naar
het centrum van de gaswolk, waar de dichtheid en de temperatuur omhoog zullen schieten
door adiabatische compressie. Tegelijk zal de druk toenemen, tot deze op een bepaald
ogenblik de inwaartse zwaartekracht overtreft en zorgt voor een schokgolf die vanuit het
centrum deeltjes terug naar buiten blaast.

5.3.1 Simulaties zonder radiatieve koeling

Om een duidelijke vergelijking te kunnen maken, zullen we voor alle simulaties de centrale
dichtheid in de gaswolk berekenen. Deze wordt bepaald door de gemiddelde dichtheid te
nemen van alle deeltjes binnen een bol rond de oorsprong. De straal van deze bol moet
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Figuur 5.8: De schokgolf veroorzaakt door stellaire feedback in een gaswolk met temperatuur
12663K. Links de nieuwe code, rechts de oude.83
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(a) oude gasfysica (b) nieuwe gasfysica

Figuur 5.9: De positie van de schokgolf veroorzaakt door stellaire feedback in gaswolken met
verschillende begintemperaturen, voor zowel de oude als de nieuwe code. Naar het einde toe is
de schokgolf sterk gedempt en is het moeilijker om de precieze positie te bepalen. Dit verklaart
de afwijkingen voor latere tijdstippen die optreden bij de oude gasfysica.

met de nodige omzichtigheid gekozen worden. Kiezen we de bol te klein, dan zal ons
resultaat sterk bëınvloed worden door kleine statistische fluctuaties op het aantal deeltjes
dat zich binnen onze bol bevindt. Kiezen we de straal te groot, dan beschouwen we niet
enkel het centrum van de bol en dan zou het kunnen dat een eventuele hoge dichtheid
in het centrum uitmiddelt door gebieden verder van het centrum met een lage dichtheid.
Uiteindelijk kiezen we een bol met straal 40 in onze onbepaalde eenheden, vermits deze
statistisch genoeg uitmiddelt en toch dicht genoeg bij het centrum blijft.

In figuur 5.11 staat de centrale dichtheid geplot voor de twee versies van de code en
beide temperaturen. Het is duidelijk dat de centrale dichtheid iets sterker toeneemt en iets
hoger ligt voor de nieuwe code bij 10 000K. Bij 20 000K is er zo goed als geen verschil meer.
Ook hier kunnen we dit resultaat verklaren met behulp van de druk. Hiertoe berekenen
we de centrale druk voor dezelfde bol als de centrale dichtheid, deze staat geplot in figuur
5.12. Het is duidelijk dat de centrale druk aanvankelijk iets lager ligt bij de nieuwe code
bij 10 000K. In dit geval is de gemiddelde massa per deeltje voor de nieuwe code hoger
dan voor de oude code, zodat voor een zelfde initiële dichtheid en temperatuur de initiële
druk lager zal zijn. Voor 20 000K is de gemiddelde massa per deeltje ongeveer hetzelfde,
zodat hier de druk ook ongeveer hetzelfde is. De gaswolk zal dan ook op dezelfde manier
instorten. Van zodra de centrale dichtheid begint toe te nemen door het invallende gas, zal
de druk uiteraard omhoog schieten; vandaar dat de druk in figuur 5.12 uiteindelijk toch
hoger uitvalt voor de nieuwe gasfysica. Het is het aanvankelijk lager zijn van de druk dat
de snellere instorting veroorzaakt.
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Figuur 5.10: Een gaswolk die instort onder zijn eigen gewicht en een viriaalevenwicht bereikt.
In tegenstelling tot Evrard (1988) heeft de gaswolk hier een initiële gastemperatuur van 10 000K;
het verloop van de simulatie is echter kwalitatief hetzelfde.
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(a) 10 000K (b) 20 000K

Figuur 5.11: De centrale dichtheid in een instortende gaswolk, berekend als de gemiddelde
dichtheid in een bol met straal 40 rond de oorsprong.

(a) 10 000K (b) 20 000K

Figuur 5.12: De centrale druk in een instortende gaswolk, berekend als de gemiddelde druk in
een bol met straal 40 rond de oorsprong.

5.3.2 Simulaties met radiatieve koeling

Als we radiatieve koeling aanzetten, zullen de deeltjes in de dichte gebieden in het centrum
zwaar beginnen koelen, waardoor de druk daalt en de dichtheid nog groter wordt. Het is in
dergelijke gebieden dat stervorming optreedt; voor deze simulaties zullen we stervorming
echter afzetten. Dit heeft meteen zware gevolgen voor onze simulaties: de zware koeling
in het centrum zal onze tijdstap naar omlaag trekken en zorgt ervoor dat de rekentijd van
onze simulaties flink toeneemt ten opzichte van simulaties zonder radiatieve koeling.

Dit kleiner worden van de tijdstap wordt deze simulaties uiteindelijk ook fataal: op een
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(a) 10 000K (b) 20 000K

Figuur 5.13: De centrale dichtheid in een instortende gaswolk met radiatieve koeling.

bepaald moment wordt de dichtheid in het centrum zo groot dat de tijdstap te klein wordt
binnen de numerieke resolutie om nog verder te kunnen gaan; onze simulaties crashen
met andere woorden. Springel en Hernquist (2002) lossen dit op door gasdeeltjes met
een dichtheid die hoger wordt dan een bepaalde kritische dichtheid om te zetten naar
spookdeeltjes, die enkel nog gravitationeel interageren met de rest van het gas. Wij zullen
dit fundamentele probleem aanvaarden voor wat het is en ons beperken tot dat deel van de
simulaties dat wel lukt met radiatieve koeling; hieruit valt genoeg te leren over de nieuwe
gasfysica.

In figuur 5.13 staat de centrale dichtheid geplot, opnieuw voor zowel 10 000K als
20 000K. Hoewel het resultaat hier beduidend minder uitgesproken is, zien we ook hier
een hogere centrale dichtheid voor de simulatie bij 10 000K. In dit geval is er ook nog een
verschil voor de simulatie bij 20 000K; de dichtheid lijkt aanvankelijk iets hoger te liggen,
maar valt dan terug tot onder de waarde van de oude gasfysica. Dit kan verklaard worden
aan de hand van de temperatuur.

In figuur 5.14 staat de gemiddelde temperatuur van de gaswolk geplot in functie van
de tijd voor beide begintemperaturen. We zien dat het verloop van de temperatuur voor
die simulatie bij 10 000K voor beide codes weinig verschilt. Terwijl het gas centraal zal
afkoelen, zal het in de rest van de gaswolk opwarmen door de adiabatische compressie, de
gemiddelde temperatuur stijgt dus op lange termijn.

Voor de simulaties bij 20 000K zijn er twee dingen die opvallen in de figuur. Eerst en
vooral is het duidelijk dat de temperatuur aanvankelijk snel zal afnemen, zodat het gas snel
van 20 000K afkoelt naar ongeveer 12 000K. Dit verklaart waarom de dichtheid aanvankelijk
sneller toeneemt bij de nieuwe gasfysica: net zoals in de simulaties zonder radiatieve koeling
is de gemiddelde massa per deeltje hier hoger en de druk lager. Een tweede resultaat
dat we uit de grafiek kunnen aflezen is dat het gas bij de nieuwe gasfysica veel minder
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(a) 10 000K (b) 20 000K

Figuur 5.14: De gemiddelde temperatuur van een instortende gaswolk met radiatieve koeling.

efficiënt koelt tussen 12 000K en 10 000K. Bij de oude gasfysica duikt de temperatuur
snel naar ongeveer 10 000K, waarna de gemiddelde temperatuur langzaam terug stijgt tot
een eindwaarde van 11 000K door de adiabatische compressie. Bij de nieuwe gasfysica
blijft het gas heel traag koelen van 12 000K naar de eindwaarde van 11 000K, zonder ooit
een lagere temperatuur te bereiken. Het energieverschil dat de koeling veroorzaakt, wordt
hier gebruikt voor recombinatie in het gas; koeling leidt met andere woorden niet tot een
merkbaar temperatuurverschil.

Om in te zien hoe dit uiteindelijk leidt tot een lagere centrale dichtheid voor de nieuwe
gasfysica, moeten we ons focussen op het mechanisme dat aanleiding geeft tot een hoge
centrale dichtheid. In tegenstelling tot wat men op het eerste gezicht zou verwachten,
vindt de zwaarste koeling niet plaats in het geometrische centrum van de gaswolk, maar
in zogenaamde “eilandjes” nabij het centrum. Dit zijn kleine gebieden met een veel hogere
dichtheid dan de omringende gebieden en die dus een grote aantrekkingskracht uitoefenen
op het gas in omringende gebieden, zie figuur 5.15(a). Deze gebieden zijn heel compact
en koelen heel efficiënt: door de voortdurende aanvoer van nieuw gas zal de temperatuur
voortdurend hoog genoeg blijven om efficiënte koeling te veroorzaken, terwijl de druk laag
genoeg blijft om te verhinderen dat de gravitationele instorting stopt. Het zijn ook deze
gebieden die uiteindelijk ervoor zorgen dat de simulatie crasht.

We kunnen heel eenvoudig aantonen dat het deze gebieden zijn die het verschil in
centrale dichtheid veroorzaken door de centrale dichtheid te berekenen zonder deze gebieden
in rekening te brengen, zie figuur 5.15(b). Als we de eilandjes niet meerekenen, is de
dichtheid voor de nieuwe gasfysica duidelijk lager dan voor de oude gasfysica. De reden
dat de centrale dichtheid voor de simulatie bij 20 000K uiteindelijk lager uitvalt voor de
nieuwe gasfysica heeft dan te maken met de minder efficiënte koeling. Aanvankelijk zal het
eilandje sneller gevormd worden door de lagere druk, maar het eilandje zal minder efficiënt
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(a) Een “eilandje” nabij het centrum van een
instortende gaswolk met radiatieve koeling.

(b) De centrale dichtheid zonder de eilandjes
in rekening te brengen voor de simulatie op
10 000K.

Figuur 5.15

koelen en dus uiteindelijk een hogere druk krijgen dan het eilandje bij de oude gasfysica.

We zien dus dat de nieuwe gasfysica duidelijk aanleiding geeft tot de snellere vorming
van kleine gebieden met een hoge dichtheid, maar dat deze gebieden, afhankelijk van de
begintemperatuur, niet noodzakelijk sneller zullen groeien. De snelle vorming van deze
gebieden zou aanleiding kunnen geven tot versnelde stervorming, al zal dit duidelijk ook
afhangen van hoe streng we ons dichtheidscriterium voor stervorming kiezen.

5.4 Stervorming

De beste manier om het effect van de nieuwe gasfysica op stervorming te beschouwen is ui-
teraard nog altijd de stervorming zelf bestuderen in “echte” simulaties van dwerggalaxieën.
Dit lijkt heel sterk op wat we in hoofdstuk 4 al talloze malen gedaan hebben, behalve dat
we in dit geval nieuwe gasfysica zullen gebruiken in onze nieuwe versie van de code, zodat
we dit maal effectief verschillen verwachten.

Als we een klassieke simulatie van een dwerggalaxie met stervorming en donkere materie
en alle toeters en bellen lopen, is er meteen één opvallend resultaat: stervorming blijkt
vroeger op gang te komen in simulaties met de nieuwe code dan bij de oude code, zoals
we uit de vorige sectie al verwacht hadden (zie figuur 5.16(a)). In een klassieke simulatie
heeft het gas een initiële temperatuur van 10 000K, terwijl de kritische temperatuur voor
stervorming 15 000K bedraagt, het laatste stervormingscriterium in (4.10) is dus sowieso
voldaan. Het eerste stervormingscriterium blijkt in het begin van een simulatie ook steeds
voldaan (de gaswolk zal initieel invallen op de donkeremateriehalo en pas geleidelijk terug
virialiseren en naar buiten uitbreiden, ongeveer zoals bij de instortende gaswolk in de vorige
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(a) 10 000K (b) 20 000K

Figuur 5.16: Totaal aantal gevormde sterdeeltjes.

sectie). Het bepalende criterium voor stervorming zal dus het tweede criterium zijn: de
dichtheid moet hoog genoeg zijn. Voor de duidelijkheid staat in figuur 5.17 het totale
aantal deeltjes dat aan de verschillende stervormingscriteria voldoet.

Ook als we de gaswolk initieel een temperatuur van 20 000K geven, komt de stervor-
ming vroeger op gang, zie figuur 5.16(b). De reden hiervoor is eenvoudig: hoewel het gas
initieel een te hoge temperatuur heeft voor stervorming, zal het heel snel afkoelen tot on-
der 15 000K, waarna stervorming wel mogelijk wordt. Dit is hetzelfde afkoeleffect dat ook
optrad bij de instortende gaswolk. Ook in dit geval wordt de dichtheid het bepalende cri-
terium en we hebben in de vorige sectie gezien dat deze aanvankelijk ook sneller toeneemt
voor de nieuwe gasfysica bij 20 000K.

5.4.1 Kritische temperatuur

We kunnen ons de vraag stellen wat er zou gebeuren mocht de kritische temperatuur geen
15 000K bedragen, maar slechts 10 000K. In de vorige sectie hebben we gezien dat het gas
tussen 12 000K en 10 000K heel inefficiënt koelt met de nieuwe gasfysica, zodat we in dit
geval verwachten dat de stervorming later op gang zal komen, althans voor de simulatie
met initiële temperatuur 20 000K.

We kunnen ons natuurlijk ook de vraag stellen hoe verantwoord het is om de kritische
temperatuur zomaar lager te zetten. Stinson et al. (2006) geven aan dat een kritische tem-
peratuur van 10 000K aanleiding geeft tot stervorming die in korte, hevige fases verloopt,
waarbij het gas eerst een koelingsperiode moet doorlopen, dan plots hevig sterren begint te
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Figuur 5.17: Het aantal deeltjes dat aan elk stervormingscriterium voldoet voor de simulatie met
begintemperatuur 10 000K. De daling van het aantal deeltjes dat aan het temperatuurcriterium
voldoet kan verklaard worden doordat enerzijds het totale aantal gasdeeltjes afneemt naarmate
er meer sterdeeltjes gevormd worden en anderzijds het feit dat gevormde sterdeeltjes feedback
uitoefenen op het omringende gas, dat hierdoor zal opwarmen.

Figuur 5.18: Het aantal gevormde sterdeeltjes voor een simulatie met begintemperatuur 20 000K
en kritische temperatuur 10 000K.

vormen die het gas terug verhitten en stervorming een tijdlang onmogelijk maken, waarna
het gas weer een koelingsperiode moet doorlopen alvorens een nieuwe starburst plaatsvindt.
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Figuur 5.19: Het aandeel van de verschillende stervormingscriteria voor een simulatie met
begintemperatuur 20 000K en kritische temperatuur 10 000K.

Ze stellen daarom dat de kritische temperatuur nooit minder mag zijn dan 12 000K. Deze
situatie vormt echter de ideale test voor de radiatieve koeling in combinatie met de nieuwe
gasfysica die de instortende gaswolk niet bleek te zijn, waarbij de sterdeeltjes nu dienst doen
als de spookdeeltjes die de dichtheid onder controle houden, en we zullen deze simulaties
dan ook als dusdanig opvatten.

Op figuur 5.18 is echter te zien dat deze simulaties een beetje een maat voor niks zijn;
de stervorming met een kritische temperatuur 10 000K verloopt zo goed als identiek aan
die met kritische temperatuur 15 000K, zowel voor de oude als voor de nieuwe gasfysica.
Waarom dit het geval is, is duidelijk te zien op figuur 5.19: ondanks het feit dat de deeltjes
onder de nieuwe gasfysica duidelijk een stuk trager koelen tot de kritische temperatuur,
zijn er tegen de tijd dat de dichtheid voldoende toegenomen is om stervorming toe te laten
meer dan genoeg deeltjes met een temperatuur lager dan 10 000K. Bovendien weten we
dat koeling efficiënter plaatsvindt in het centrum, waar ook de sterren gevormd worden,
zodat er centraal helemaal geen verschil zal zijn in het aantal deeltjes dat aan de criteria
voldoet.
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Hoofdstuk 6

Wat nu?

Het is duidelijk dat deze thesis niet het sluitstuk vormt van het onderzoek met behulp
van de nieuwe gasfysica; we zijn nog lang niet aan de resultaten die ons in het inleidende
hoofdstuk hebben aangezet om op zoek te gaan naar een betere beschrijving van de gasfy-
sica. Vandaar dat we in dit laatste hoofdstuk kort focussen op wat we ondertussen bereikt
hebben, wat we in de toekomst zullen bereiken en wat we in de toekomst graag willen
bereiken met de nieuwe gasfysica.

6.1 Resultaten van deze thesis

Zoals de titel het zegt, ging deze thesis in essentie over de fysica van het gas in nume-
rieke simulaties van dwerggalaxieën en de basis was dan ook theoretisch. In hoofdstuk
2 hebben we met behulp van een eenvoudig theoretisch voorbeeld – het Sahaprobleem –
aangetoond dat de mogelijkheid tot ionisatie een merkbare invloed heeft op allerlei fysische
grootheden, in de eerste plaats natuurlijk de thermische energie. De ionisatie vormt een
extra energiereservoir in het gas en geeft aanleiding tot variaties in de adiabatische index
en de warmtecapaciteiten; grootheden die tot op heden constant werden verondersteld in
de simulatiecode.

In hoofdstuk 3 zijn we dan op zoek gegaan naar een meer realistische beschrijving van
ons multi-fase interstellair medium door collisioneel evenwicht te beschouwen. Met behulp
van de database Chianti en de Pythoninterface Chiantipy hebben we numerieke waar-
den bepaald voor de relevante thermodynamische grootheden: de thermische energie, de
warmtecapaciteit en de gemiddelde massa. We hebben de abundanties van elementen in
het interstellaire gas kort onder de loep genomen en de invloed van allerlei extra effecten op
de berekende grootheden bepaald. We konden concluderen dat het voor onze doeleinden
volstaat om een gas samengesteld uit waterstof en helium te beschouwen. Aangeslagen
toestanden van atomen hoeven niet in rekening gebracht te worden bij onze energiebere-
keningen.

Het praktische resultaat van deze thesis situeert zich voornamelijk in hoofdstuk 4, waar
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we de nieuwe gasfysica gëımplementeerd hebben in de simulatiecode Gadget-2 . Hoewel
we hier geen grote nieuwigheden introduceerden, was het doorgronden van de code en het
implementeren en testen ervan ongetwijfeld het zwaartepunt van het werk aan deze thesis.

In hoofdstuk 5 tenslotte hebben we de nieuwe code aan het werk gezet en vergeleken
met de oude code. Hierbij hebben we ons vooral geconcentreerd op de invloed die onze
aanpassingen hebben op de beschrijving van schokgolven in het gas. Bij lage temperaturen
vonden we geen al te grote verschillen, aangezien de thermische eigenschappen van het
gas hier ongeveer hetzelfde zijn als voor een ideaal gas. De verschillen die we vonden,
konden verklaard worden door het verschil in ionisatietoestand van het beschouwde gas
tussen de twee versies van de code. Voor hogere gastemperaturen waren de resultaten
veel duidelijker: de aanwezigheid van een extra energiereservoir ten gevolge van ionisatie
geeft aanleiding tot gedempte temperatuurverschillen en een veel tragere uitdijing van
schokgolven voor simulaties met de nieuwe code. Ook in het geval van stellaire feedback
gaat deze vaststelling op, al is het effect op de dichtheid van het gas vooral merkbaar voor
de initiële schokgolf die door stellaire feedback veroorzaakt wordt; de extra verhitting van
het gas door het sterdeeltje geeft voor beide versies van de code aanleiding tot een sfeer
van lage dichtheid rond het sterdeeltje. Voor de oude code is de gastemperatuur in deze
sfeer wel een stuk hoger.

Naast schokgolven hebben we ook het effect bestudeerd van de nieuwe gasfysica op
instortende gaswolken, zowel voor gëısoleerde gaswolken als voor gaswolken in de context
van simulaties van dwerggalaxieën. We vonden dat de nieuwe gasfysica aanleiding geeft tot
hogere dichtheden in de centrale gebieden van instortende gaswolken, wat een merkbare
invloed heeft op de stervorming in simulaties. Het is duidelijk dat hierover nog niet het
laatste woord gesproken is; binnen de context van deze thesis is het echter onmogelijk om
een uitgebreide parameterstudie uit te voeren van dit probleem.

6.2 Toekomstige aanpassingen

6.2.1 Temperatuurintegratie

In het vorige hoofdstuk werd bij de behandeling van de Sedov-Taylorschokgolf al opgemerkt
dat de manier waarop we de nieuwe gasfysica gëımplementeerd hebben in Gadget-2
niet ideaal is. Vermits we de temperatuur integreren over een groot bereik, kunnen er
afwijkingen optreden bij de integratie die tot fatale instabiliteiten leiden. In hoofdstuk 5
hebben we dit opgelost door de temperatuur niet te integreren, maar rechtstreeks uit de
energie te halen via een energie-temperatuurverband. Hierdoor vermijden we afwijkingen
veroorzaakt door slechte integratie.

Naar de toekomst toe zou het niet slecht zijn om de temperatuurintegratie volledig te
vervangen door het energie-temperatuurverband, ook in die delen van de code waar dit niet
zo eenvoudig is (bijvoorbeeld het deel met radiatieve koeling). Voor de gewone simulaties
van dwerggalaxieën is dit niet strikt noodzakelijk om instabiliteiten te vermijden, maar het
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is computationeel wel voordeliger (we vervangen een integratie door één enkele interpolatie
op een tabel) en waarschijnlijk ook nauwkeuriger (afhankelijk van hoe nauwkeurig we het
verband tabelleren uiteraard).

Dit wil niet zeggen dat al onze aanpassingen uit hoofdstuk 4 overbodig waren; we zullen
nog steeds de energievergelijking moeten integreren, de druk moet nog steeds via de ideale
gaswet berekend worden zonder adiabatische index en de energie van de deeltjes moet nog
steeds via de tabel gëınitialiseerd worden. Ook het invoeren van temperatuur als variabele
was op zich niet slecht, vermits het computationeel voordeliger is als deze slechts één keer
berekend wordt en daarna in het geheugen wordt opgeslagen1.

6.2.2 De UV-achtergrond

In hoofdstuk 1 hadden we het al over de rëıonisatie van het universum. Deze rëıonisatie
is een gevolg van de aanwezigheid van een hoogenergetische achtergrondstraling in het
universum, waarvan de bron tot op heden niet gekend is. Het doel van de invoering van
een betere gasfysica in de simulaties is om na te gaan in hoeverre dwerggalaxieën bijdragen
aan deze UV-achtergrond, maar omgekeerd moeten we bij het simuleren van dwerggalaxieën
ook rekening houden met de aanwezigheid van deze achtergrond.

Resultaten uit een andere thesis bij de promotor van deze thesis geven aan dat de invloed
van deze achtergrondstraling behoorlijk groot kan zijn. Vermits de achtergrondstraling
functie is van de tijd en vermits dichte gebieden minder invloed zullen ondervinden van
achtergrondstraling, introduceert het beschouwen van de achtergrondstraling twee nieuwe
afhankelijkheden voor onze ionisatietoestand; de ionisatie is niet langer enkel functie van
de temperatuur, maar wordt (net als in hoofdstuk 2) functie van de dichtheid en ook nog
eens functie van de tijd. Dit betekent dat we niet langer te maken zullen hebben met een
eenvoudige ééndimensionale interpolatie bij het berekenen van de thermische grootheden
van het gas. Anderzijds is het niet zo heel moeilijk om deze extra afhankelijkheden in de
code van Gadget-2 te introduceren, dit betreft dus zeker een haalbare uitbreiding in de
toekomst.

6.2.3 Stralingsoverdracht

Om te kunnen bepalen hoeveel ioniserende UV-straling er ontsnapt uit onze gesimuleerde
dwerggalaxieën, moeten we ook rekening houden met de manier waarop straling ontsnapt.
Op haar weg doorheen de galaxie zal de straling immers interageren met stof en gas dat
aanwezig is en zo verstrooid of geabsorbeerd worden. Niet alle straling die geproduceerd
wordt, ontsnapt dus ook effectief uit de galaxie. Omgekeerd kan rondreizende straling

1De oorspronkelijke versie van Gadget-2 maakte optimaal gebruik van geheugen, omdat deze bedoeld
was voor grootschalige simulaties met heel veel deeltjes. Bij onze simulaties is geheugen niet bepaald een
probleem en focussen we ons liever op zo weinig mogelijk dubbel rekenwerk uitvoeren.
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in de galaxie aanleiding geven tot verhitting van gas- en stofdeeltjes en dus een invloed
uitoefenen op de dynamica van de galaxie.

Straling reist relatief snel in vergelijking met de dynamische evolutie van een galaxie
(een typische tijdstap in een simulatie van een dwerggalaxie bedraagt orde 104 jaar, terwijl
straling er enkele honderden à duizenden jaren over doet om uit een galaxie te ontsnappen)
en dus kunnen we het probleem in goede benadering beschouwen door op iedere tijdstap
de posities en eigenschappen van alle deeltjes op te slaan (in een zogenaamd snapshot van
de simulatie) en te doen alsof de straling ontsnapt uit dit statische model van de galaxie.
Hiervoor is in Gent de nodige knowhow aanwezig in de groep van Maarten Baes, die voor
deze doeleinden de code SKIRT ontwikkeld heeft (Baes et al., 2003), die dit probleem
aanpakt via Monte-Carlosampling. Eens alle aanpassingen aan Gadget-2 voltooid zijn,
wordt het de bedoeling om de output van Gadget-2 te linken aan SKIRT en zo effectief
te bepalen hoeveel straling er ontsnapt.

Ook de eventuele invloed van de stralingsoverdracht op de dynamica moet onderzocht
worden; hiervoor moeten de resultaten van SKIRT rechtstreeks teruggekoppeld worden
naar Gadget-2 , wat in praktijk betekent dat we voor iedere tijdstap een snapshot moeten
maken en op basis van dit snapshot energietermen moeten toevoegen in de energieverge-
lijking. Dit is nogal omslachtig en het valt daarom ook te hopen dat dit geen al te grote
invloed zal hebben op de simulaties.

6.3 Verwachtingen

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek zal zijn om na te gaan of dwerggalaxieën voldoende
bijdragen aan de kosmische UV-achtergrondstraling om bij te dragen aan de rëıonisatie van
het universum. Zoals reeds in hoofdstuk 1 aangehaald is dit op dit moment absoluut niet
duidelijk in de literatuur en zijn de nodige aanpassingen aan de huidige simulaties nodig
om dit probleem met voldoende resolutie te kunnen aanpakken.

In recent onderzoek naar de invloed van dwerggalaxieën op de rëıonisatie werd het
belang van supernova-explosies op de UV-output al naar voren gebracht (Paardekooper
et al., 2011). De resultaten van deze thesis geven aan dat ionisatie een negatief effect heeft
op de feedback van supernova’s: de schokgolven die veroorzaakt worden door supernova’s
zijn kleiner dan wanneer men ionisatie niet effectief in rekening brengt. Mogelijk zal de
output van UV-straling dan ook lager liggen dan oorspronkelijk aangenomen.

Anderzijds is het nog helemaal niet duidelijk wat de nieuwe gasfysica nu net met ster-
vorming doet; als er meer sterren gevormd worden, verwachten we bijvoorbeeld meer UV-
straling te zien. Ook de hevigheid waarmee sterren gevormd worden kan een invloed
hebben. Als sterren vooral gevormd worden in grote zogenaamde starbursts die de hele
galaxie bëınvloeden, kunnen we verwachten dat er meer UV-output zal zijn dan wanneer
sterren sporadisch vormen en enkel invloed uitoefenen op een klein gebied.

Er is dus nog werk aan de winkel.
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Appendix A

Smoothed Particle Hydrodynamics
(SPH)

A.1 Inleiding

Hydrodynamica beschrijft de grootschalige dynamica van systemen die bestaan uit heel veel
microscopische deeltjes. Bij dergelijke systemen zijn we niet gëınteresseerd in de dynamica
van individuele deeltjes, maar wel in afgeleide macroscopische grootheden, zoals dichtheid,
druk en temperatuur. In de klassieke stromingsleer wordt het discrete systeem van heel
veel microscopische deeltjes dan ook continu verondersteld en wordt gewerkt met velden
die macroscopische eigenschappen beschrijven als functie van de coördinaten en tijd.

Om numeriek de hydrodynamische vergelijkingen op te lossen, moeten we deze velden
opnieuw discretiseren. Hiervoor bestaan twee manieren. De eerste manier is intüıtief het
meest voor de hand liggend: we construeren een discreet rooster van punten in ruimte en
tijd en bepalen de waarden van de hydrodynamische velden op deze roosterposities. Dit
noemen we het Euleriaanse standpunt. Het grote nadeel van dit standpunt is dat onze reso-
lutie sterk beperkt wordt door het gekozen rooster; als er scherpe veranderingen optreden,
kunnen deze slechts geresolveerd worden met een resolutie van enkele roosterpunten. We
kunnen dit verhelpen door ons rooster te verfijnen om de plaatsen waar scherpe verande-
ringen optreden, maar dit veronderstelt dan wel dat we op voorhand weten welke plaatsen
dit zullen zijn.

Een tweede standpunt, dat aan deze tekortkoming tegemoetkomt, is het Langrangiaanse
standpunt. In dit standpunt beschouwen we een rooster dat meebeweegt met het flüıdum
onder beschouwing. De dichtheid in elk roosterpunt wordt quasi constant gehouden, maar
de roosterpunten zelf bewegen. Het voordeel van deze aanpak is dat dichte gebieden au-
tomatisch beter geresolveerd worden; er zullen zich meer roosterpunten in dichte gebieden
bevinden dan in minder dichte gebieden. We kunnen dit standpunt nog wat intüıtiever
maken door niet aan roosterpunten te denken, maar aan fysische deeltjes die zich op de
roosterpunten bevinden en die als het ware uitgesmeerd zijn tot “blobjes”. De dynamica
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van deze deeltjes wordt beschreven door de hydrodynamische vergelijkingen en om op een
bepaald tijdstip de macroscopische grootheden zoals dichtheid of druk terug te vinden,
moeten we enkel de “blobjes” terug uitsmeren tot de oorspronkelijke velden. Deze tech-
niek werd in 1977 bedacht door Gingold en Monaghan (Gingold en Monaghan, 1977) en
Lucy (Lucy, 1977) en wordt Smoothed Particle Hydrodynamics of kortweg SPH genoemd.

Een uitgebreid overzicht van SPH kan gevonden worden in Monaghan (1992). In wat
volgt zullen we ons beperken tot die aspecten die voor ons van belang zijn. Na een algemene
basis zullen we proberen de hydrodynamische vergelijkingen uit hoofdstuk 4 om te vormen
tot de SPH-vergelijkingen die in Gadget-2 gëıntegreerd worden.

A.2 De basis van SPH: de smoothingkernel

Als we discrete punten met een welbepaalde positie willen opvatten als “blobjes”, dan
hebben we nood aan een techniek om deze punten uit te smeren over de ruimte. We zijn
met andere woorden op zoek naar een manier om een set van discrete waarden om te zetten
naar een continue functie (een eenvoudig interpolatieprobleem), maar dan wel voor een set
punten waarvan de positie tijdsafhankelijk is.

De beste manier om dit te doen is door het invoeren van een functie W (~x− ~x′, h), die
maximaal is voor ~x = ~x′ en met de volgende eigenschappen:∫

V

W (~x− ~x′, h)d~x′ = 1, (A.1)

waarbij de integratie loopt over het gehele volume V onder beschouwing en

lim
h→0

W (~x− ~x′, h) = δ(~x− ~x′).

W (~x − ~x′, h) wordt de smoothingkernel genoemd en de precieze vorm van deze functie
wordt bepaald door de parameter h, die de smoothinglengte genoemd wordt. Intüıtief is
het het eenvoudigste om de kernel voor te stellen als een gaussische functie:

W (~x− ~x′, h) =
1

h
√
π

e−
|~x−~x′|2

h2 .

Computationeel is een gaussische kernel echter niet zo interessant, vermits alle deeltjes dan
oneindig uitgespreid zouden worden. Een andere veel gebruikte vorm is de zogenaamde
splinekernel:

W (~x− ~x′, h) =
8
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Figuur A.1: De gaussische, spline- en LIQ-kernel in één dimensie. De eenheden op de y-as
worden in principe bepaald door de normeringsvoorwaarde (A.1) en zijn hier onbenoemd.

Er bestaan ook kernels die gebruik maken van hogere ordes in |~x− ~x′|, zoals bijvoorbeeld
de LIQ-kernel (LInear Quartic kernel) die in onze aangepaste versie van Gadget-2 wordt
gebruikt (Valcke et al., 2010). De gaussische, spline- en LIQ-kernel staan geplot in figuur
A.1.

We kunnen een willekeurige functie A(~x) omvormen tot een andere functie Ã(~x) met
behulp van de smoothingkernel, door gewoon de convolutie te nemen:

Ã(~x) =

∫
V

A(~x′)W (~x− ~x′, h)d~x′. (A.2)

In het geval van SPH zal de functie Ã(~x) een hydrodynamisch veld voorstellen en is de
functie A(~x) een discrete functie, gedefinieerd door zijn waarden in de punten ~xi. In dit
geval moeten we de integraal vervangen door een sommatie. We hebben dan ook een
geschikte uitdrukking voor het volume-element d~x = dV nodig. Stel dat we aan elk punt
een massa mi en een dichtheid ρi toekennen, dan is het duidelijk dat de uitdrukking mi

ρi
een volume zal voorstellen. Op basis hiervan stellen we dat

Ã(~x) =
∑
i

mi

ρi
AiW (~x− ~xi, h) (A.3)

de discrete versie van (A.2) is. Als we willen dat de ρi de werkelijke massadichtheden
voorstellen op de roosterpunten, moet gelden dat

ρi = ρ(~xi) =
∑
j

mj

ρj
ρjW (~xi − ~xj, h) =

∑
j

mjW (~xi − ~xj, h), (A.4)

deze vergelijking kan dienst doen als definitie van de massa’s mi; hierdoor kunnen we
(A.3) inderdaad gebruiken als discreet analogon van (A.2). Voor andere hydrodynamische
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grootheden kunnen we (A.3) nu gebruiken om de waarden in de roosterpunten te berekenen
die nodig zijn opdat de velden inderdaad de werkelijke hydrodynamische velden zouden zijn.

Een bijkomend voordeel aan (A.3) is dat alle positie-afhankelijkheid van de velden
verschuift naar de positie-afhankelijkheid van de smoothingkernel:

~∇Ã(~x) =
∑
i

mi

ρi
Ai~∇W (~x− ~xi, h). (A.5)

Om de ruimtelijke afgeleide van eender welke functie te kennen, volstaat het dus om de
afgeleide van de smoothingkernel te kennen in de roosterpunten.

Gewapend met deze kennis zullen we nu proberen de hydrodynamische vergelijkingen
om te zetten in hun SPH-tegenhangers.

A.3 De hydrodynamische SPH-vergelijkingen

In hoofdstuk 4 worden de relevante hydrodynamische vergelijkingen afgeleid. Deze zijn

∂ρ

∂t
+ ~∇.(ρ~v) = 0,

∂~v

∂t
+
(
~v.~∇

)
~v = −1

ρ
~∇P,

ρ
∂u

∂t
+ ρ

(
~v.~∇

)
u+ P ~∇.~v = −L.

Herinnerend aan de discussie uit het begin van deze appendix moeten we deze vergelijkin-
gen eerst omzetten naar het Langrangiaanse standpunt. Dit wil zeggen dat alle partiële
afgeleiden naar de tijd moeten weggewerkt worden en vervangen door totale tijdsafgeleiden:
d
dt

= ∂
∂t

+ ~v.~∇. Dit is vrij straightforward:

dρ

dt
= −ρ~∇.~v, (A.6)

d~v

dt
= −1

ρ
~∇P, (A.7)

ρ
du

dt
= −L− P ~∇.~v. (A.8)

Vergelijking (A.6) wordt in praktijk niet echt gebruikt, aangezien de dichtheid op iedere
tijdstap opnieuw wordt berekend via (A.4).

Evalueren we (A.7) in het punt ~xi, dan vinden we

d~vi
dt

= − 1

ρi
~∇~xiP,
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waarbij ~∇~xiP de gradiënt van P in het punt ~xi voorstelt. Met behulp van (A.5) wordt dit

d~vi
dt

= − 1

ρi

∑
j

Pj
mj

ρj
~∇~xiW (~xi − ~xj, h).

Dit lijkt op het eerste zicht een geldige uitdrukking, ware het niet dat ze behoud van impuls
schendt (Monaghan en Gingold, 1983): de verandering van impuls die deeltje i ondergaat
ten gevolge van deeltje j heeft niet noodzakelijk dezelfde grootte als de verandering van de
impuls van deeltje j ten gevolge van deeltje i.

We kunnen de uitdrukking symmetriseren met behulp van volgend verband:

~∇P
ρ

= ~∇
(
P

ρ

)
+
P

ρ2
~∇ρ.

Als we dit invullen in (A.7), dan vinden we

d~v

dt
= −~∇

(
P

ρ

)
+
P

ρ2
~∇ρ

⇒ d~vi
dt

= −
∑
j

(
Pj
ρ2j

+
Pi
ρ2i

)
mj

~∇W (~xi − ~xj, h).

Voor de energievergelijking (A.8) kunnen we een gelijkaardige techniek toepassen om
de SPH-vergelijking te vinden. Evalueren we de vergelijking in het punt ~xi, dan vinden we

ρi
dui
dt

= −Li − Pi~∇.~vi

= −Li − Pi
∑
j

mj

ρj
~vj.~∇W (~xi − ~xj, h).

Met behulp van

~∇.~v =
1

ρ
ρ~∇.~v =

1

ρ

(
~∇. (ρ~v)− ~v.~∇ρ

)
kunnen we dit nog herschrijven tot

ρ
du

dt
= −L− P 1

ρ

(
~∇. (ρ~v)− ~v.~∇ρ

)
⇒ ρi

dui
dt

= −Li −
Pi
ρi

∑
j

mj

ρj
ρj (~vj − ~vi) .~∇W (~xi − ~xj, h)

= −Li −
Pi
ρi

∑
j

mj (~vj − ~vi) .~∇W (~xi − ~xj, h).

Er is niet direct een duidelijke reden om deze laatste stap toe te passen (het maakt de uit-
drukking niet symmetrischer), maar dit is wel de uitdrukking die in Gadget-2 gëıntegreerd
wordt (Springel en Hernquist, 2002).
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A.4 Aanvullingen

A.4.1 De smoothinglengte

De kernel die we tot nog toe gebruikt hebben heeft een vaste smoothinglengte h. Dit
heeft enkele nadelen. Zo zal een vaste smoothinglengte in gebieden met lage dichtheid
leiden tot een slechte voorstelling van het flüıdum als samengesteld door gëısoleerde blobjes
(Hernquist en Katz, 1989). In dichte gebieden daarentegen zal ze leiden tot een clustering
van deeltjes in een gebied met afmetingen van de orde h. Vermits h een limiet vormt op
de resolutie van de simulatie, zullen we in deze gebieden nodeloos veel rekentijd verdoen.

Het kan met andere woorden interessant zijn om geen vaste smoothinglengte te han-
teren, maar de smoothinglengte voor ieder deeltje apart te bepalen op basis van dicht-
heidscriteria. In Gadget-2 wordt gebruikgemaakt van het volgende criterium (Springel,
2005):

4π

3
h3i ρi = Nsphm̄, (A.9)

waarbij hi de smoothinglengte voor deeltje i is, Nsph het typische aantal deeltjes dat zich
binnen een straal van enkele smoothinglengtes van deeltje i bevindt (de SPH-buren) en m̄
de gemiddelde massa van de SPH-deeltjes. We zorgen er met andere woorden voor dat de
kernelvolumes een constante massa hebben.

Als de smoothinglengtes niet constant zijn voor alle deeltjes, impliceert dit een extra
ruimtelijke variatie van onze smoothingkernel W (~x− ~x′, h(~x)). Deze kan eenvoudig in re-
kening gebracht worden met behulp van een extra factor in onze vergelijkingen. Inderdaad,
de totale ruimtelijke afgeleide ~∇ρi, die we voor wat volgt zullen evalueren in roosterpunt
~xj en zullen noteren als dρi

d~xj
, kan geschreven worden als (Valcke, 2010):

dρi
d~xj

=
∑
k

mk
dW

d~xj
(~xi − ~xk, hi)

=
∑
k

mk

(
∂W

∂~xj
(~xi − ~xk, hi) +

∂W

∂hi
(~xi − ~xk, hi)

∂hi
∂~xj

)
. (A.10)

Beide leden van (A.9) afleiden naar ~xj geeft

4π

3

(
3h2i

dhi
d~xj

ρi + h3i
dρi
d~xj

)
= 0,

vermits we onze smoothinglengtes zo aanpassen dat het rechterlid van (A.9) constant blijft.
We kunnen dit herschrijven tot

dhi
d~xj

= − hi
3ρi

dρi
d~xj

.

Hiermee wordt (A.10)

dρi
d~xj

=
∑
k

mk

(
∂W

∂~xj
(~xi − ~xk, hi)−

hi
3ρi

∂ρi
d~xj

dW

∂hi
(~xi − ~xk, hi)

)
.
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Figuur A.2: De “gather” en de “scatter” interpretatie van de smoothingkernel bij variabele
smoothinglengte.

We kunnen deze vergelijking oplossen naar dρi
d~xj

:

dρi
d~xj

=

∑
kmk

∂W
∂~xj

(~xi − ~xk, hi)
1 + hi

3ρi

∑
kmk

∂W
∂hi

(~xi − ~xk, hi)

=

∑
kmk

∂W
∂~xj

(~xi − ~xk, hi)

1 + hi
3ρi

∂ρi
∂hi

= fi
∑
k

mk
∂W

∂~xj
(~xi − ~xk, hi).

We zien dus dat we de variatie van de smoothinglengte in rekening kunnen brengen door

in onze voorgaande afleidingen met een factor fi =
(

1 + hi
3ρi

∂ρi
∂hi

)−1
te vermenigvuldigen als

er een ~∇ρ optreedt in onze vergelijkingen.
Een variërende smoothinglengte heeft echter nog een andere complicatie tot gevolg:

de vergelijkingen zijn opnieuw niet langer symmetrisch. Dit kan eenvoudig gëıllustreerd
worden aan de hand van de zogenaamde “gather”- en “scatter”-interpretaties (Hernquist
en Katz, 1989). In de “scatter”-interpretatie wordt de dichtheid in een punt ~x berekend
alsof in (A.4) een hj in de sommatie gebruikt wordt. Elk deeltje krijgt met andere woorden
zijn eigen smoothinglengte en er wordt gesommeerd over alle deeltjes waarvan het gebied,
bepaald door de smoothinglengte, overlapt met het punt ~x. In de “gather”-interpretatie
gebruiken we hi in (A.4); in dit geval bepalen we op basis van de smoothinglengte van het
deeltje op positie ~x welk gebied we beschouwen en we sommeren enkel over deeltjes die
binnen dit gebied liggen. Deze twee interpretaties worden gëıllustreerd in figuur A.2.

Beide interpretaties hebben hun gebreken en de fouten die ze induceren zijn telkens
vergelijkbaar met de fout op de smoothingprocedure zelf. Er is dus a priori geen reden om
één van beide te verkiezen boven de andere. Het maken van een keuze heeft wel invloed op
de symmetrie van de vergelijkingen, omdat de deeltjes i en j in geen van de interpretaties
op gelijke voet behandeld worden. Dit leidt tot schending van het behoud van impuls, wat
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fysisch niet zo verantwoord is. Net zoals voorheen zullen we dit proberen te verhelpen door
de vergelijkingen te symmetriseren.

Er zijn twee mogelijke manieren om de SPH-procedure te symmetriseren. Ofwel ver-
vangen we de smoothinglengte hi door een lineaire combinatie van hi en hj: hi → hi+hj

2
.

Dit is het gemakkelijkste, maar heeft als gevolg dat de smoothingkernels zelf aangepast
worden; het aantal SPH-buren van een deeltje zal veranderen. Een alternatieve procedure,
die ook in Gadget-2 wordt toegepast, bestaat erin om de smoothingkernels zelf te sym-
metriseren. We voeren met andere woorden de volgende substitutie uit: W (~xi − ~xj, hi)→
1
2

(W (~xi − ~xj, hi) +W (~xi − ~xj, hj)). Dit heeft als voordeel dat de smoothingkernels zelf
niet aangetast worden en het aantal SPH-buren hetzelfde blijft. Dit blijkt ook de vorm te
zijn die volgt als de SPH-vergelijkingen worden afgeleid uit een actieprincipe (Springel en
Hernquist, 2002).

A.4.2 Artificiële viscositeit

Hoewel variabele smoothinglengtes de resolutie in gebieden met hoge dichtheid drastisch
kunnen verbeteren, blijft ook in deze gebieden de resolutie beperkt tot enkele smoothingleng-
tes. Processen die zich op kleinere schaal afspelen kunnen onmogelijk juist geresolveerd
worden. Dit heeft tot gevolg dat bij bijvoorbeeld schokgolven de schokfronten breder zul-
len voorgesteld worden dan ze in feite zijn, wat op grotere schaal tot afwijkingen in de
entropie en energie kan leiden. Om deze numerieke generatie van entropie tegen te gaan,
voeren we in onze SPH-vergelijkingen een artificiële viscositeit in, die op kleine schaal
discontinüıteiten onderdrukt.

Er bestaan verschillende vormen voor dergelijke artificiële viscositeitsterm, maar de
meest gebruikte vorm houdt rekening met de gemiddelde geluidssnelheid van de deeltjes,
hun relatieve snelheden en hun dichtheid (Springel, 2005; Monaghan en Gingold, 1983):

Πij =
α

2

(ci + cj − 3wij)wij
ρij

,

met ci de gemiddelde geluidssnelheid van deeltje i, wij =
(~vi−~vj).(~xi−~xj)
|~xi−~xj | en ρij =

ρi+ρj
2

. α

is een parameter met een typische waarde tussen 0,5 en 1,0. De term Πij wordt (met
eventuele voorfactoren) opgeteld bij de impulsvergelijking en de energievergelijking. Het
is deze vorm die ook gebruikt wordt in Gadget-2 .
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Appendix B

De TreePM-methode

De TreePM-methode is een combinatie van twee methodes die ontwikkeld zijn om snel de
gravitationele krachten tussen de deeltjes in een N -deeltjessimulatie te berekenen.

In principe wordt de zwaartekracht op deeltje i ten gevolge van de massa van de andere
N − 1 deeltjes gegeven door

mi
d2~ri
dt2

=
N∑

j=1,j 6=i

Gmimj

|~rj − ~ri|3
(~rj − ~ri) .

Elk deeltje ondervindt dus een zwaartekracht van N − 1 andere deeltjes. Als we voor al de
N deeltjes de kracht moeten uitrekenen, hebben we in totaal N(N−1) ≈ N2 berekeningen
nodig, we spreken van een N2-probleem. Dit is geen probleem voor een kleine simulatie
met een tiental deeltjes, maar in een simulatie met 400 000 deeltjes die gravitationeel
interageren betekent dit dat er iedere tijdstap 1.6×1011 berekeningen nodig zijn, enkel om
de versnellingen te berekenen. Dit betekent dus een serieus aandeel van de totale rekentijd.

Gezien het feit dat gravitationele interacties een wezenlijk onderdeel vormen van astro-
fysische simulaties, zijn er ondertussen diverse technieken ontwikkeld om het N2-probleem
efficiënter op te lossen. Twee van deze technieken, de zogenaamde Treemethode en de PM-
methode (PM staat voor “particle mesh”) vormen samen de TreePM-methode; we zullen
deze twee technieken en de TreePM-methode hieronder in meer detail bespreken.

B.1 De Treemethode

B.1.1 Aanzet

Het probleem met een kracht die, zoals de zwaartekracht, schaalt als 1
r2

, is dat de kracht
in principe een oneindige interactieradius heeft. Hoewel de zwaartekracht tussen twee
deeltjes die zich ver van elkaar bevinden beduidend kleiner zal zijn dan tussen deeltjes
die dicht bij elkaar staan, is er nog steeds een kracht; dit in tegenstelling tot de sterke
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kernkracht bijvoorbeeld, die enkel optreedt als deeltjes heel dicht bij elkaar staan. Verder
is het vervelend dat alle deeltjes een bijdrage met hetzelfde teken leveren aan de kracht.
Er is niet, zoals bij de elektrostatische kracht, sprake van positieve en negatieve ladingen
die elkaar kunnen compenseren en zo de kracht kunnen neutraliseren.

We moeten dus effectief alle deeltjes in rekening brengen, maar het mag ook duidelijk
zijn dat we niet alle deeltjes even gedetailleerd in rekening moeten brengen. Als een wolk
van deeltjes zich op verre afstand van een ander deeltje bevindt, dan zal dit deeltje een
kracht ondervinden die gelijk is aan de gezamenlijke zwaartekracht uitgeoefend door alle
deeltjes in de wolk. Is deze gaswolk sferisch van vorm, dan kunnen we de gaswolk effectief
vervangen door één deeltje dat zich in het massamiddelpunt van de wolk bevindt en alle
massa van de wolk in zich draagt. Wijkt de gaswolk af van een sferische vorm, dan zullen er
hogere orde multipolen optreden in de zwaartekracht die de wolk uitoefent op het deeltje.
Deze multipoolkrachten vallen echter nog sterker af dan 1

r2
, zodat ze snel verwaarloosbaar

zullen zijn.

Het is dus mogelijk om de zwaartekracht die vanop grote afstand op een deeltje inwerkt
te benaderen door de zwaartekracht die uitgeoefend wordt door groepen van deeltjes, door
enkel de massamiddelpunten in rekening te brengen. Op grote afstand moeten we dus niet
meer alle deeltjes in rekening brengen, doch dit is maar een vaag criterium. Als we dit
werkbaar willen maken, moeten we een manier bedenken om te bepalen wanneer deeltjes
ver genoeg staan om de benadering door te voeren en dan liefst nog op een manier die
sneller rekent dan als we effectief de kracht van alle deeltjes zouden sommeren. Dit is wat
de Treemethode voor ons doet.

B.1.2 De methode

De Treemethode werd in 1986 voor het eerst gebruikt door Barnes en Hut (Barnes en
Hut, 1986) en bestaat uit de constructie van een zogenaamde “tree”, een deeltjesboom
zeg maar. We vertrekken van de totale massaverdeling en delen deze op in een aantal
geometrische gebieden; elke onderverdeling stemt overeen met een zogenaamde “node” van
de boom. Elke node wordt op zijn beurt nog eens opgedeeld in een aantal gebieden, die
zullen overeenstemmen met subnodes en zo gaat het proces verder. Op het moment dat
een subnode nog maar één deeltje bevat, splitsen we niet meer verder op; we spreken dan
van een “blad” in onze boom. Uiteindelijk zal zo met elk deeltje een blad in de boom
corresponderen (zie figuur B.1).

Voor elke node in de boom slaan we een lijst van subnodes op, de totale massa van alle
deeltjes die onder de node vallen en de positie van het massamiddelpunt van de node. De
constructie van deze boom vraagt redelijk wat berekeningen, maar het loont wel: eens we
de boom hebben, kunnen we de kracht die op een deeltje werkt met veel minder berekenin-
gen bepalen. Daarvoor volstaat het om vertrekkende van de wortel van de deeltjesboom
voor elke individuele node te bepalen of voldaan is aan een zogenaamd openingscriterium.
Dit is een criterium dat op basis van de totale massa in de node en de afstand tussen het
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Figuur B.1: Een schematische weergave van de constructie van een deeltjesboom in het geval
van een vlakke massaverdeling.

massamiddelpunt van de node en het deeltje bepaalt of het deeltje ver genoeg ligt. Is het
criterium voldaan, dan wordt de zwaartekracht van alle deeltjes in de node in rekening ge-
bracht door te doen alsof alle massa zich in het massamiddelpunt van de node bevindt. Is
niet aan het openingscriterium voldaan, dan wordt de node “opengebroken”1 en herhalen
we de procedure voor de individuele subnodes. Voor deeltjes die dicht bij het oorspronke-
lijke deeltje liggen betekent dit dat nog steeds de individuele deeltjes in rekening gebracht
zullen worden; op grotere afstand beperken we ons tot grotere groepen deeltjes.

Om de nauwkeurigheid van de methode te vergroten kan geopteerd worden om niet enkel
het monopoolmoment van de zwaartekracht voor een niet opengebroken node te gebruiken,
maar ook extra multipolen in rekening te brengen. Dit vergt echter extra berekeningen en
doet dus afbreuk aan de voordelen van de Treemethode. De nauwkeurigheid kan even goed
opgedreven worden door het openingscriterium strenger te maken en daarom dient steeds
de afweging gemaakt te worden wat er het grootste computationele voordeel oplevert. In
Gadget-2 werd expliciet gekozen om enkel monopoolmomenten in rekening te brengen
omwille van het veel efficiëntere geheugengebruik dat dit met zich meebrengt (Springel,
2005).

Een aspect van de methode dat we nog niet besproken hebben is de keuze van geome-
trische opdeling. In figuur B.1 hebben we onze vlakke simulatiebox opgedeeld in vier, dit is
een zogenaamde “quadtree”. Voor drie dimensies is een opdeling in acht, een zogenaamde
“octree” geschikter, al is het ook mogelijk om met opdelingen in twee te werken, de zoge-
naamde “binary tree”. Omwille van het kleiner aantal interne nodes wordt in Gadget-2
een octree gebruikt.

Het gebruik van een deeltjesboom in combinatie met SPH biedt nog een bijkomend
voordeel, namelijk dat de boom al informatie bevat over de dichtste naburen van deeltjes.
Deze dichtste naburen zijn belangrijk bij de evaluatie van de dichtheid en bij de integratie
van de hydrodynamische vergelijkingen in SPH (zie appendix A). Hiervoor volstaat het een

1De naam “openingscriterium” is duidelijk slecht gekozen.
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Figuur B.2: Een fictieve tweedimensionale simulatiebox met zijn dichtste periodieke replica’s.

criterium te gebruiken dat nagaat wanneer een node kan overlappen met het deeltje onder
beschouwing2. Is dit criterium voldaan, dan wordt de node opengebroken, anders wordt
de hele node overgeslagen.

B.1.3 Periodieke randvoorwaarden

In sommige gevallen kan het nuttig zijn om in simulaties gebruik te maken van periodieke
randvoorwaarden. Hierbij treden twee of meerdere randen van de simulatiebox op als een
soort van spiegel: deeltjes die de box verlaten langs deze randen worden als het ware
gereflecteerd en komen terug in de box terecht (zie figuur B.2). De simulatiebox wordt dus
uitgebreid met oneindig veel replica’s van zichzelf in één of meerdere richtingen. Wat de
zwaartekracht betreft, betekent dit dat een deeltje niet alleen de zwaartekracht ondervindt
ten gevolge van de N − 1 andere deeltjes in de box, maar ook van alle replica’s. Het
probleem wordt dus nog een stuk complexer.

Het gebruik van periodieke randvoorwaarden is eenvoudig te combineren met methodes
die gebruik maken van een rooster, zoals de PM-methode in de volgende sectie, maar in
combinatie met een Treemethode ligt dit een stuk moeilijker. In principe moeten we
namelijk oneindig veel deeltjesbomen beschouwen. De oplossing voor dit probleem is om
iedere node van de boom maar één keer in rekening te brengen, via de replica ervan die het
dichtst bij het deeltje dat we beschouwen ligt. Maar in plaats van enkel de zwaartekracht
van deze node te beschouwen, brengen we ook de kracht ten gevolge van alle replica’s in
rekening.

Hiertoe splitsen we de kracht die op het deeltje inwerkt op in een korteafstandsgedeelte

2Waarmee bedoeld wordt dat een deeltje in de smoothingstraal van ons deeltje terechtkomt of omge-
keerd.
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en een langeafstandsgedeelte. Het korteafstandsgedeelte brengen we in rekening door recht-
streekse sommatie, het langeafstandsgedeelte wordt gesommeerd via een fouriermethode
(Hernquist et al., 1991). Het langeafstandsgedeelte zorgt voor een kleine correctiefactor
op de totale kracht, die bovendien enkel afhangt van de geometrie van de simulatiebox
met periodieke randvoorwaarden. Het is daardoor mogelijk om dit gedeelte op voorhand
te bepalen voor een vast rooster binnen de simulatiebox en de correctiefactoren tijdens de
krachtberekening via interpolatie op dit rooster in rekening te brengen (Springel, 2005).

B.2 De PM-methode

Van de Treemethode wordt gezegd dat ze schaalt als N logN , maar in praktijk kan dit
soms serieus tegenvallen. Er is namelijk geen enkele garantie dat het gebruik van een
boom een computationeel voordeel zal opleveren. Als het openingscriterium te streng is,
kan het er in praktijk op uitdraaien dat toch alle deeltjes in rekening gebracht worden en
zelfs buiten dit extreme geval is er niet echt een bovengrens op het aantal deeltjes dat in
rekening gebracht wordt.

De PM-methode is in essentie een N logN -methode. Dit wil zeggen dat alle deeltjes
in rekening gebracht worden op een N logN -wijze, onafhankelijk van één of ander crite-
rium. De methode brengt echter andere problemen met zich mee, zoals we zo meteen
zullen zien. Het idee van deze methode bestaat erin om de massaverdeling te projecteren
op een rooster. Dit wil zeggen dat we een kubisch rooster van punten over de massa-
verdeling leggen en elk roosterpunt een bepaalde massa geven, afhankelijk van de massa
in de buurt van dit punt. Eens de massa’s van de roosterpunten gekend, voeren we een
discrete fouriertransformatie uit die het rooster omzet in een equivalent getransformeerd
rooster. In dit getransformeerde rooster kunnen onderlinge krachten heel snel berekend
worden via een convolutietechniek (Eastwood en Hockney, 1974), die de sommatie over
alle deeltjes vervangt door een eenvoudige vermenigvuldiging. Als het getransformeerde
rooster dan teruggetransformeerd wordt via een inverse fouriertransformatie, kunnen de
krachten opnieuw gedeprojecteerd worden van de roosterpunten naar de eigenlijke deeltjes.

De grote snelheidswinst bij deze techniek zit hem in het uitvoeren van de fouriertrans-
formaties; met behulp van een zogenaamd “fast fourier transform” (FFT), kunnen deze
transformaties met orde logN berekeningen uitgevoerd worden in plaats van orde N . Deze
snelheidswinst is absoluut: elke fouriertransformatie kan via een FFT sneller uitgevoerd
worden en de snelheidswinst is niet afhankelijk van een bepaald criterium. Bovendien is de
krachtberekening via de convolutie op het rooster exact; de enige afwijkingen op de kracht
die optreden zijn een gevolg van het feit dat de eigenlijke deeltjes zich niet exact op het
rooster bevinden.

Er bestaan verschillende technieken om massa’s toe te kennen aan de roosterpunten
(Efstathiou et al., 1985) en afhankelijk van de gewenste eigenschappen van deze projectie
vergt dit een bepaald aantal berekeningen. Het mag bijvoorbeeld duidelijk zijn dat een
techniek die de volledige massa van een deeltje toewijst aan het roosterpunt dat toevallig het
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dichtst bij dit deeltje ligt heel snel rekent, maar ook aanleiding geeft tot discontinüıteiten in
de resulterende massaverdeling. Omwille van de continüıteit en relatief lage computationele
kost wordt vaak de voorkeur gegeven aan de “cloud in cell”-methode (CIC), waarbij de
deeltjes als het ware uitgesmeerd worden over verschillende roosterpunten (in dit geval is de
eerste afgeleide van de massaverdeling discontinu). Dit is ook de methode die in Gadget-
2 gebruikt wordt. Voor de deprojectie op het einde van de krachtbeweging wordt dan de
inverse CIC-methode gebruikt.

Het gebruik van een rooster heeft nog een ander groot nadeel ten opzichte van bijvoor-
beeld de Treemethode. Een rooster is een vrij geordende structuur met een vaste resolutie,
terwijl een doorsnee massaverdeling dat niet is. Dat wil zeggen dat het rooster op bepaalde
plaatsen veel te fijn kan zijn, terwijl er op andere plaatsen veel deeltjes in één enkele rooster-
cel vallen. Het ene geval leidt tot een serieuze computationele overlast, terwijl het tweede
geval aanleiding geeft tot te grove benaderingen voor de deeltjes binnenin de cel. Dit kan
deels worden opgelost door te werken met meerdere roosters die in elkaar genest zijn en
die fijner zijn waar de massaverdeling dit vereist, maar hoe dan ook is een PM-methode
het meest geschikt voor homogene massaverdelingen en op grote afstanden. Vandaar dat
zuivere PM-methodes vandaag de dag in onbruik zijn geraakt en meestal gecombineerd
worden met andere methodes.

B.3 De TreePM-methode

De opzet van de TreePM-methode is om de grote flexibiliteit van een Treemethode te
combineren met de lichte computationele kost van een PM-methode. Dit doen we door de
kracht die op een deeltje inwerkt op te splitsen in twee delen: een korteafstandsgedeelte dat
berekend wordt via de Treemethode en een langeafstandsdeel dat via een PM-rooster wordt
berekend. Dit betekent dat we in de fourierruimte een onderscheid zullen maken tussen een
langeafstands- en een korteafstandsgedeelte van de potentiaal. Het langeafstandsgedeelte
wordt rechtstreeks via het rooster berekend, terwijl het korteafstandsgedeelte expliciet
uitgerekend wordt via de deeltjesboom, waarbij in dit geval slechts een deel van de boom
beschouwd moet worden (Springel, 2005; Bode et al., 2000).

Vermits SPH op zich het meest compatibel is met een Treemethode (beide methodes
zijn zeer flexibel daar ze niet aan een rooster verbonden zijn), is het logisch dat een code als
Gadget-2 van deze methode gebruikmaakt. Het oorspronkelijke doel van Gadget-2 was
om simulaties uit te voeren rond kosmische structuurvorming en deze simulaties bestaan
(wegens het kosmologische principe) op grote schaal uit een homogene massaverdeling.
Het gebruik van een PM-methode op grote schaal dringt zich dan ook op. Het is dus
helemaal niet onlogisch dat Gadget-2 gebruikmaakt van een TreePM-methode. Voor
onze doeleinden is dit echter wat te veel van het goede: een typische dwerggalaxie is op
geen enkele schaal homogeen te noemen, zodat we in praktijk bij onze simulaties nooit van
het PM-onderdeel van de code gebruik zullen maken.
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B.4 Integratieschema en gravitational softening

Hoewel het formeel niks te maken heeft met de krachtberekening, speelt ook het gebruikte
integratieschema een belangrijke rol in de snelheid van een simulatie, terwijl het eveneens
de nodige problemen met zich meebrengt. Daarom zullen we deze appendix besluiten met
een kort overzicht van het Leapfrogschema dat in Gadget-2 gebruikt wordt en mogelijke
problemen die optreden bij de integratie via dit schema.

B.4.1 Het Leapfrogschema

Het Leapfrogschema is een variant op het eenvoudige Eulerintegratieschema3, waarbij de
functie f(t) gëıntegreerd wordt met behulp van de afgeleide in het punt t0+t1

2
:

f(t1) = f(t0) + f ′
(
t0 + t1

2

)
(t1 − t0).

Het schema is even nauwkeurig als dat van Euler, maar het heeft een groot fysisch voordeel:
het is symmetrisch in de tijd. Dit wil zeggen dat als we vanuit het punt t1 terugintegreren
naar het punt t0, dat we dan, op de zuiver numerieke fout na, exact terug uitkomen in
f(t0); iets wat in het Eulerschema niet het geval is. Tijdsymmetrie is gelinkt aan behoud
van energie, zodat het Leapfrogschema intrinsiek energie zal behouden. Voor de integrator
van een N -deeltjessysteem is dit een zeer welgekomen eigenschap.

Het Leapfrogschema wordt pas helemaal interessant als we deeltjes een individuele
tijdstap geven, afhankelijk van de versnellingen die op de deeltjes inwerken. Mochten we
voor alle deeltjes dezelfde tijdstap gebruiken, dan zou deze tijdstap klein moeten worden
voor deeltjes die dicht bij elkaar komen en hevig interageren en dan zou het merendeel
van de deeltjes met een veel te kleine tijdstap gëıntegreerd worden, wat zorgt voor een
ongewenste opbouw van numerieke fout. Door individuele tijdstappen te gebruiken, kunnen
we de tijdstap klein maken in de gebieden waar dat nodig is. De enige voorwaarde opdat dit
zou werken zonder ons Leapfrogschema fundamenteel aan te tasten, is dat de individuele
tijdstappen op elkaar afgestemd zijn. In praktijk zullen we dan ook tijdstappen gebruiken
die 1

2n
van de totale integratietijd bedragen (n ∈ N) (Springel, 2005).

B.4.2 Gravitational softening

Zelfs met individuele tijdstappen kan de integratiestap in bepaalde gevallen heel lang du-
ren in simulaties van gravitationele systemen. De reden hiervoor zijn zogenaamde close
encounters tussen deeltjes. Als twee deeltjes heel dicht bij elkaar komen (wat in een si-
mulatie toevallig af en toe wel eens kan voorvallen), zullen deze heel sterk gravitationeel
interageren. Om de precieze beweging van de deeltjes te kunnen volgen, moet een heel
kleine integratiestap gehanteerd worden.

3f(t1) = f(t0) + f ′(t0)(t1 − t0).
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Figuur B.3: De potentiaal zonder softening en met softening met twee verschillende softe-
ninglengtes ε, voor twee deeltjes met massa 1 die zich op een afstand x van elkaar bevinden.
Voor computationele eenvoud is de gravitatieconstante G hier op 1 gezet, eenheden hebben dus
geen betekenis. Het is duidelijk dat de softening voor kleine x-waarden tot een vermindering van
de potentiaal leidt, terwijl de potentiaal op grote afstanden ongewijzigd blijft.

In een N -deeltjessimulatie zijn we typisch niet gëınteresseerd in de exacte trajecten
van deeltjes die een close encounter ondergaan, zodat we eigenlijk het liefst van al close
encounters willen vermijden. Fysisch zullen onze simulaties dan niet meer helemaal waar-
heidsgetrouw zijn, maar met onze huidige benaderingen is het ook niet echt de bedoeling
dat onze simulaties op deeltjesniveau enige waarheid dragen; we zijn louter gëınteresseerd
in statistische eigenschappen van de gesimuleerde dwerggalaxieën.

We kunnen close encounters heel elegant vermijden door zogenaamde gravitational sof-
tening in te voeren. Hierbij geven we elk deeltje een softeninglengte ε en we herschrijven
de gravitationele potentiaal V voor de interactie tussen een deeltje met massa m1 met een
deeltje met massa m2 als (Monaghan en Lattanzio, 1985)

V = − Gm1m2

|~x1 − ~x2 − ε|
.

Deze vorm van de potentiaal staat in figuur B.3 geplot voor verschillende waarden van de
softeninglengte. Het is duidelijk dat de potentiaal door de softening onder controle wordt
gehouden als deeltjes dicht bij elkaar komen.

In praktijk kan de softeningprocedure ook uitgevoerd worden door de deeltjes in de
gravitationele berekeningen te moduleren met een softeningkernel die heel goed lijkt op de
kernel die we gebruiken voor het SPH-gedeelte, maar waarbij de rol van smoothinglengte
nu wordt overgenomen door de softeninglengte. Er is echter niet noodzakelijk een verband
tussen de smoothinglengte en de softeninglengte.
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