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Bevezetés

A kozmológia jelenleg elfogadott standard modellje a ΛCDM modell, mely magába foglalja

a homogén és izotróp tágulás posztulátumát, és− ahogy a neve is mutatja− a hideg sötét anyag

(Cold Dark Matter − CDM) és a kozmológiai állandó (Λ) adja a modellben az energiasűrűség

jelentős részét. Ez a modell a megfigyelések elsöprő többségét képes megmagyarázni. Bár ez a

modell posztulálja a sűrűség- és sebességmező, valamint a metrika homogenitását, ez egzaktul

nem, csupán statisztikusan teljesül a megfigyelhető Univerzumban. A galaxisok eloszlása több

száz Mpc nagyságú skálákig inhomogénnek tekinthető : hatalmas üregek, szálak, és galaxis-

halmazok figyelhetőek meg az Univerzumban [9; 10]. Az Univerzum nagyskálás szerkezete a

kezdeti, igen kicsi sűrűségfluktuációkból fejlődött a mai állapotába a gravitációs instabilitások

hatására. Korai, z ' 1089 állapotban láthatók ezek a csomósodások a kozmikus mikrohullámú

háttér (Cosmic Microwave Background − CMB) fluktuációiban [13].

A modern kozmológia egyik alapvető kérdése a standard modellt jellemző paraméterek

meghatározása. Az Univerzum tágulásának dinamikája egyértelműen befolyásolja a nagyská-

lás szerkezetek fejlődését. Mivel a tágulás dinamikáját a kozmológiai paraméterek határozzák

meg, ezért egy adott kozmológiai modellben kiszámított struktúrák és a csillagászati megfi-

gyelések összevetésével meghatározhatók a kozmológiai paraméterek. A struktúra fejlődését

perturbációszámítással csak korlátozottan lehet figyelembe venni : a gravitáció hatására megje-

lenő nemlinearitások csak numerikus szimulációkkal vizsgálhatóak kielégítő pontossággal. A

leggyakrabban használt ilyen technika az N -test módszer, melyben a folytonos sűrűségmezőt

diszkrét tömegpontokkal helyettesítjük, és az ezekre felírt gravitációs N -test problémát oldjjuk

meg newtoni közelítésben, a kozmológia által előírt táguló metrika mellett. Ilyen szimulációkat

a XX. század utolsó negyedétől kezdve futtatnak a kozmológusok [18]. A jelentős fejlődés az

informatikában lehetővé tette, hogy mára már több ezer milliárd sötét anyag részecskével vizs-

gáljuk a sötét anyag viselkedését a különböző kozmológiai modellekben [15]. A ma futtatott

szimulációk szinte kivétel nélkül véges, periodikus térfogatban történnek. Természetesen ilyen

jellegű periodicitást az Univerzum megfigyelései nem mutatnak, így fontos megvizsgálnunk a

határfeltétel okozta szisztematikus effektusokat.
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A nagyskálás szerkezet alapján a kozmológiai paraméterek jó pontossággal meghatározha-

tóak, ugyanakkor az ezek a struktúrák más megfigyeléseket torzíthatnak. Az előtér a kozmikus

mikrohullámú háttér finom hőmérsékleti fluktuációit megváltoztatja az integrális Sachs–Wolfe-

effektussal és a gyenge lencsézéssel, illetve a nagyskálás szerkezetből eredő kollektív pekuliá-

ris mozgás a Hubble-diagramokat szisztematikusan megváltoztathatja [6; 12]. Így a nagyskálás

felméréseken túl az egyéb megfigyelési programokban is egyre nagyobb szerepet kapnak a koz-

mológiai szimulációk, abból a célból, hogy megbecsüljük a mérések hibáját.

A H0 Hubble-állandó a legtöbb kozmológiai modell alapvető paramétere, ami megadja a

tágulás jelenlegi sebességét. Ezt az állandót meghatározó megfigyeléseket alapvetően két cso-

portra lehet osztani : a lokális megfigyelésekre, és a kozmikus mikrohullámú háttéren alapuló

mérésekre. A lokális megfigyelések közvetlenül mérik a tágulás sebességét úgy, hogy összevetik

a vizsgált objektumok vöröseltolódását és távolságát [16]. A kozmikus mikrohullámú háttéren

alapuló mérések az Univerzum egy korai időszakában meghatározott paraméterekből, a ΛCDM

modell felhasználásával extrapolálják a tágulás sebességét a mai állapotra [14]. Ahogy egyre

pontosabbak lettek a mérések, úgy derült ki az utóbbi években, hogy a két módszeren alapuló

mérések egymásnak ellentmondó H0 értéket adnak [7]. Ezt a feszültséget két módon lehetséges

feloldani : vagy a megfigyelések valamelyikében van valamilyen szisztematikus hiba, vagy a

ΛCDM modell nem képes kellően pontosan előrejelezni a CMB-ből a tágulás mai sebességét.

Ha az utóbbi igazolódik be, akkor meg kell vizsgálni a jelenleg még alternatív kozmológiai

modelleket, hátha ezek közül valamelyik képes feloldani a látszólagos ellentmondást.

Az úgynevezett kozmológiai visszahatás-modellek a sötét energia eredetét az általános rela-

tivitás elmélet keretében vizsgálják, és a gravitáció által kialakított struktúrák tágulásra gyako-

rolt effektív visszahatásként értelmezik [5]. Ezeket alternatív sötét energia modellnek tekintjük.

A kozmológusok többsége úgy gondolja, hogy ez a hatás kicsi [8; 11], és nem magyarázhatja

az Univerzum megfigyelt gyorsuló tágulását.

Eredmények

A doktori értekezés a fent bemutatott témában elvégzett kutatómunkámat ismerteti. Fő témája

a kozmológiai N -test szimulációs módszerek, a nagyskálás szerkezetnek a Hubble-állandó



5

mérésekre gyakorolt hatása, és a Hubble-feszültség vizsgálata numerikus szimulációkon

keresztül. Az alábbiakban felsorolom a tézispontjaimat:

1. Kidolgoztam egy új kozmológiai N -test szimulációs módszert, ami mentes a periodikus

határfeltételtől, és invariáns tetszőleges nagyságú elforgatásra. A módszer neve StePS

(Steoreographically Projected Simulations - Sztereografikusan Projektált Szimulációk),

és lényege, hogy a végtelen univerzumot inverz sztereografikus projekció segítségével

egy kompakt négy dimenziós gömb felszínérere vetíti, és ezen a gömbön egyenletes fel-

bontáson szimulálja a struktúraképződést [3]. A gömbön értelmezett ilyen felbontás azt

jelenti, hogy a valódi térben a szimuláció középpontjától távolodva egyre inkább csökken

a felbontás.

2. Implementáltam az 1. tézispontban leírt algoritmust C++ nyelven, és párhuzamosítot-

tam MPI-OpenMP-CUDA hibrid módszerrel [1]. Mivel a StePS algoritmus igen kevés

részecskével is képes igen nagy dinamikai tartományt vizsgálni, ezért a program direkt

erőszámítást használ. Az új program képes akár egyszerre nagy számú grafikus kártyán

futni, igen jó párhuzamosítási hatásfokkal. A program forráskódját szabadon hozzáférhe-

tővé tettem a https://github.com/eltevo/StePS oldalon.

3. Kidolgoztam és implementáltam az 1. tézispontban bemutatott szimulációs módszerhez

tartozó kezdeti feltétel generálási algoritmusokat [3; 1]. Összesen két független módszert

mutattam be. Az első módszer már létező periodikus kezdeti feltételekből állít elő StePS

kezdeti feltételt. A második módszer általánosítja a periodikus szimulációk esetén erre a

célra használt eljárásokat a StePS geometriára.

4. Az 2. és 3. tézispontokban bemutatott programokkal megismételtem a Millennium szimu-

lációt [17]. A megismételt szimulációnak csak a szimuláció közepén volt nagy felbontása.

Ezzel a szimulációval demonstráltam, hogy az algoritmusaim és az implementációim he-

lyesek, és visszakapató bármelyik periodikus sötét anyag szimuláció eredménye a StePS

program használatával [1].

5. Demonstráltam, a hogy hogyan lehet a 2. és 3. tézispontban bemutatott eljárásokat ar-

ra használni, hogy megbecsüljük az Ia szupernóva mérésekből származtatott Hubble-

https://github.com/eltevo/StePS
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állandónak a nagyskálás szerkezetből eredő hibáját. A StePS szimulációkkal igen könnyű

a megfigyelések geometriájával megegyező vöröseltolódás-kúpokat előállítani, így lénye-

gesen egyszerűbb a megfigyelések ilyen típusú modellezése. A megbecsült hiba ismereté-

ben bemutattam, hogy a Hubble-állandóra vonatkozó mérésekben tapasztalt ellentmondá-

sok nem oldhatóak fel a ΛCDM modellel konzisztens nagyskálás sűrűségfluktuációkkal

[4].

6. Kidolgoztam egy közelítő módszert a kozmikus visszahatás vizsgálatára [2]. A módszer

neve átlagos tágulási ráta közelítés (Average Expansion Rate Approximation − AvERA),

és lényege, hogy megtartja a homogén és izotróp metrikát, viszont minden időlépésben

az univerzumot kitöltő kis térfogatokban számítja ki a tágulás nagyságát, majd ezeket

felösszegezve határozza meg a teljes univerzumra vonatkozó átlagos tágulási rátát. Elké-

szítettem egy szimulációs programot, mely az ezt a modellt veszi alapul, és megmutattam,

hogy ebben a modellben lehetséges a gyorsuló tágulás.

7. Megmutattam, hogy a 6. tézispontban leírt program által lefuttatott szimulációk között

vannak olyanok, amelyek képesek feloldani a Hubble-állandóra vonatkozó mérésekben

tapasztalt ellentmondásokat [2]. Ezekben a szimulációkban a tágulás sebességét leíró

Hubble-paraméter a korai időkben egyezik a CMB mérésekben meghatározott érték-

kel, és a tágulási dinamikából meghatározott távolságmodulus illeszkedik a szupernóva-

megfigyelésekhez. Ezzel demonstráltam, hogy a ΛCDM tágulási történetére hasonlító de

attól mégis különböző kozmológiai modell, amennyiben általános relativitáselméletben

bizonyítható, képes lehet feloldani a Hubble-feszültséget.
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