
Re-combination  
and re-ionization;
21 cm  astronomy

● Ionization equilibrium equations
● Re-combination (z ~ 1100)
● Re-ionization (H: z > 6, He: z ~ 3)
● C.M.B. and HI interaction



Jonizacja

Ionization  equilibrium



Hydrogen recombination

After the recombination CMB photons and gas practically do not 
interact (but see below for more subtle effects). 
Recombination  (convention: Q=0.50) took place at  1+z ~ 1100 (4000 K at 
the beginning: 4000K/2.73K=1465). Recombination is neither instan-
taneous nor complete. (→ Thermal contact between CMB and plasma for 
some time decreasing due to the Universe expansion). 



Electron scattering 

Under full ionization (Q=1) electron 
scattering optical depth to LSS 
would be huge. Measurents gave 
~0.2 (early WMAP), ~0.1 (early 
Planck) and ~0.05 (late Planck).
Thus the gas must have been 
ionized  instantaneously  at z~7 or 
gradually starting earlier
→ UV sources needed at z>7 
(used to be >11, > 18) 



CMB – fits to 
the anizotropy 
power spectrum

Keeping all else constant and changing tau one can find its best fitting value (0.087 at this 
obsolete illustration).
  Max Tegmark http://space.mit.edu/home/tegmark/movies.html 



QSO: Gunn-Peterson effect

[Goto et al (2011) MNRAS, 415, L1]
Even a very small fraction of neutral hydrogen (H I) or helium (He I, He II) can absorb 
photons of resonant frequencies. H I in ground state absorbs at 1216 A (Ly-alpha) and 
He II at 304 A (He II Ly-alpha). H I (if present at z<z_em) may absorb practically all 
photons at wavelengths <1216 A*(1+z_em). Similarly, when H I is absent, He II may do it 
for   waves <304 A*(1+z_em)



QSO: Gunn-Peterson effect

[Goto et al (2011) 
MNRAS, 415, L1]



Reionization

                                             Kamble et al. (2019) arXiv:1904.01110

Based on observations of ~ 40 000 QSO from BOOS SDSS IV, DR12

        Fit: \tau=\tau_0*(1+z)^\gamma



Reionization

                                             Choudhury (2009) CurrSci, 97, 841
Ok z>6 absorpcja fotonów Ly-alfa gwałtownie wzrasta ==> jest tam znacząca frakcja HI
==>powtorna jonizacja WODORU zakonczyła się przy z~6



Reionization: helium [Makan et al. arXiv:2112.07691]

Solid green lines: 304 A*(1+z_em)  He II Ly-alpha; dotted:  He II Ly-beta



Reionization: helium [Makan et al. arXiv:2112.07691]

Solid green double arrows: complete absorption by He II Ly-alpha
 →  He fully ionized  at z~ 3



 LAE [Lyman Alpha Emitters] mogą być wykrywane z pomocą wąskich filtrów. 
Gęstość takich obiektów rośnie z przesunięciem ku czerwieni. (Młode gwiazdy + gaz 
→ emisja Ly-a; jeśli pyłu mało, duża szansa na wydostanie się tego promieniowania 
na zewnątrz; jeśli nie ma neutralnego gazu w otoczeniu źródła → duża szansa na 
obserwacje.  Spadek liczby LAE przy z~7 może być skutkiem niepełnej jonizacji IGM

Koniec jonizacji



Reionization 

 

● Neutralny wodór powstał przy z ~ 1100, wskutek tzw rekombinacji. 
Uwolnione wówczas fotony stanowią CMB

● Obserwacje CMB wymagają, by gaz zjonizowany miał  \tau~0.05
● Efektu Gunna - Petersona nie obserwuje się przy z<6-7, czyli wtedy 

proces jonizacji powinien się był zakończyć
● Jonizacja musiała się rozpocząć dostatecznie wcześnie by otrzymać 

wymagane przez obserwacje \tau (Całkowicie zjonizowany gaz 
pomiędzy z=0 a z=6 daje \tau=0.04)

● Skokowa, całkowita jonizacja przy z=7 dawałaby \tau=0.05. Tę 
samą grubość optyczną (na wiele sposobów) można otrzymać przy 
stopniowej jonizacji, ale początek procesu musi mieć miejsce przy 
z>7

● “old” WMAP: \tau ~ 0.2
● Planck 2015: \tau=0.078+/-0.014; Planck 2016: \tau=0.078+/-0.019 

(all TT+low P) ale 0.053+/-0.019 (high TE+low P); 0.079+/-0.017 
(TT+TE+EE+low P)

● Planck 2018: \tau ~ 0.05



Powtórna jonizacja

 

Schemat: po rekombinacji (z~1100) IGM staje się neutralny. Brakuje 
źródeł promieniowania (wieki ciemne).  Pierwsze gwiazdy/galaktyki 
zaczynają jonizować gaz wokół siebie. Obszary zjonizowane łączą 
się a neutralne stanowią oddzielne “wyspy”. W końcu cała 
przestrzeń wypełniona jest zjonizowanym gazem, a gaz neutralny 
pozostaje tylko w niewielkich objętościowo obszarach wysokiej 
gęstości, trudnych do zjonizowania przez tło UV (obłoki Ly-alfa).



Scattering optical depth

Assuming  complete ionization of hydrogen and helium at < z  and zero 
ionization for > z  one can calculate the optical depth  as a function of this 
parameter (above). CMB requires some value of tau which corresponds to a 
required redshift of an instantaneous reionization. (In other scenarios it serves 
as a characteristic redshift of reionization.) For tau=0.05 the reionization should 
end by z=7.



Powtórna jonizacja

                                         

 Bilans energii (warunek konieczny)
● Reakcje termojądrowe H-->He: 8MeV/nukleon; jonizacja 13.6eV 

===>zamiana 0.000 008 masy H w He to minimalne wymaganie
● Podobnie akrecja (o 10 -20 razy większej wydajności) na BH 

wymaga zamiany 10^{-7} – 10^{-6} masy w BH
● Powyższe bardzo uproszczone, bo w istocie liczy się tylko 

promieniowanie jonizujące (fotony o energiach > 13.6eV)
● Z drugiej strony możliwa jest rekombinacja i niektóre atomy trzeba 

jonizować jeszcze raz
● Nie wszystkie fotony dotrą do neutralnego gazu, zwłaszcza gdy 

będzie on silnie niejednorodny  



Nowa (>2009) kamera WFC3/IR teleskopu Hubble'a pozwala szybko wyszukiwać 
Lyman-break galaxies, wśród nich też te o z>6. Ocena mocy źródeł UV zyskuje 
realne podstawy 

Obserwacje “pierwszych dużych” galaktyk



                      Filtry HUDF i przykładowe widma obiektów o z=8, z=2.5

[Lorenzoni et al. (2011) MNRAS, 414,1455]

Metoda 
“Lyman break”



Najdalsza galaktyka (z~10)



Najdalsza galaktyka (z~10)

                             [Bouwens i in. (2011) Nature, 469, 504]

1 tylko galaktyka o z~10 wykryta w HUDF pozwala ocenić/ograniczyć  
tempo powstawania gwiazd w ~480 mln lat po WW. Jest ono ~10 razy 
mniejsze niż przy  z~8,  ~200 mln lat później.



HUDF 2012
(128 orbit HST,

najgłębszy jak dotąd)

HUDF kampania 2012



HUDF 2012

                                                       [Ellis et al. (2013) ApJ, 736, L7]

HUDF kampania 2012; SFR dla 8.5<z<12.  Dla z=10 ocena jest ~4 razy 
wyższa niż 2 lata wcześniej. Obiekt przy z=12 niepewny. 



 Poszukiwanie obiektów o bardzo dużym przesunięciu ku czerwieni 
opiera się na technice “lyman break” (“dropout”). Skok Lymana (nizszy 
strumien promieniowania dla \lambda<1216A w porownaniu z \lambda 
>1216A) powszechny w widmach powoduje, ze obserwując obiekty w 
wielu filtrach (trzeba porownac obserwacje przy  \lambda<1216*(1+z)  i 
\lambda >1216*(1+z)) można typowac fotometryczne przesunuięcie ku 
czerwieni. (Coraz skuteczniejsze!) Dla potwierdzenia potrzebne 
obserwacje widma!  
●W  2010 przypisywano obiektowi UDFj-39546284  z~10; sugerowało 
to znaczące obniżenie SFR przy z=10 w stosunku do z-8
● Po kampanii HUDF 2012 pojawiła się hipoteza z~12, z przeciwną 
implikacją
● Obserwacje spektroskopowe (Keck; [Capak et al. 2013 
arXiv:1307.4089]) nie potwierdzają wysokiego z. To może być 
2<z<3.5, ale trzeba jeszcze obserwować! (Inne obiekty 7<z<10 też 
budzą wątpliwości spektrometrystów z Keck Observatory)
● GN-z11 to przesanka za wysokim SFR wcześnie
●Oceny UV oparte na obserwacjach gal z>8 niepewne

Obserwacje gal: UDFj-39546284



Galaktyka GN-z11 z=11.1  (grism spectroscopy, 12 orbit HST), 10^9 M_sun 
gwiazd, 400 mln lat od początku ewolucji 



Spektroskopowo potwierdzone przesunięcia wciąż nieliczne dla z>8 



Symulacja zgodna z obserwacjami przy z=6,  z=8 pozwala spekulować na temat 
rozkładu jasności galaktyk przy z=11 oraz ich wcześniejszej ewolucji... (Ale: tylko 1 
obiekt obserwowany dla porównania)



Based on observations at 2<z<7 with the extrapolation based on Madau & Dickinson (2014)



Candidate sources (starburst galaxies? AGNs?)  on two color diagram. 
Probably at  z~13.



Multichannel photometry 
of candidate sources



Correction to Madau & Dickinson SFR based on observations of z~13 galaxies









Solid lines: mean density of stars formed up to epoch z. Dashed lines: SFR in 
arbitrary units; at z~15 the rate based on Harikane 2021 is ~200 times lower as 
compared to Madau & Dickisnson 2014. Dotted lines: required star density to ionize 
hydrogen for few values of C . If C <=10 hydrogen can be ionized by star formation at 
z>7. (For Madau & Dickinson 2014 SFR that would happen much earlier.)



The role of AGNs

Supermassive black holes (BH) are present in most 
galaxies. They have influence on star formation, they 
are sources of radiation (including UV) so they may 
have had a role in re-ionization.

On the following slides we present some observational 
hints and a classic theoretical estimate of the total BH 
mass density, which we then compare to the density of 
stars.



Najdalszy QSO, z=7.08

                             [Mortlock i in (2011) Nature, 474, 616]

Najdalszy, jak dotąd, QSO ULAS J1120+0641, o przesunięciu z=7.08, 
co odpowiada t=770 mln lat.  L_bol~6x10^13L_sun, 
M_BH~2x10^9M_sun. Przy wydajności akrecji 0.1 to odpowiada 
wzrostowi masy BH w tempie M~exp(t/0.04Gyr), dM/dt=50M_sun/y.
Skąd wzięła się SMBH juz 770 mln po WW?  
[2x10^9 ~ 10*exp(770/40)]



Ile 8<z<12 QSO zobaczy EUCLID?

     
                             [Roche et al. 2012, MNRAS, 420, 1764]
Symulacja. Sugeruje, ze nawet EUCLID (15000 st.kw.) nie wykryje 
QSO z>10 (spodziewana liczba <1). 



Oszacowanie masy QSO
(klasyczna praca Sołtana)

     

Ta ocena nie mówi nic o historii (moze z wyjatkiem <z>) i jest dla oceny 
procesow przy z>6 nieprzydatna, ale pokazuje piękno argumentu i 
ogranicza sumaryczna mase BH od dolu.
(Masa barionów w Gpc^3 ~10^6*epsilon razy większa od BH)                 
      
                         [Soltan 1982, MNRAS, 200, 115]







Oszacowania GRB ←→  SFR

                                         

 Jak powstawały gwiazdy przy  z > 6 ?
● Gwiazdy, galaktyki obserwować trudno
● GRB łatwiej
● GRB powstają wskutek ewolucji gwiazd
● GRB powstają przy małej metaliczności
● Idea: związek pomiędzy częstością GRB a tempem tworzenia 

gwiazd dla z<4, gdzie obserwacji dużo
● Przeniesienie tego związku do z>6
● Obserwacje najdalszych GRB miernikiem SFR
● Stąd historia tworzenia gwiazd → historia powtórnej jonizacji



Oszacowania GRB ←→  SFR

                                         

                          http://www.raunvis.hi.is/~pja/GRBsample.html
 Rozkład przesunięć ku czerwieni dla zaobserwowanych GRB (04.XI.2011)

http://www.raunvis.hi.is/~pja/GRBsample.html


Najdalszy (?) GRB 090429B 

                                         

 

                           Cucchiara i in. (2011) ApJ, 736, 7
 

 GRB 090429B – prawdopodobnie najodleglejszy (z=9.4). Po lewej: redshift 
fotometryczny, po prawej kontury dopasowania. Z niewielkim 
prawdopodobieństwem to może być obiekt o mniejszym z, ale brak obserwacji 
galaktyki – gospodarza przez HST  raczej to wyklucza.  



Oszacowania GRB ←→ SFR

                                         

 



Oszacowania GRB ←→   SFR

                                         

 

                 Kalibracja zależności \Psi(z) na podstawie zliczeń GRB przy z<4
                                [Robertson & Ellis (2011) arXiv:1109.0990]



Oszacowania GRB ←→ SFR

                                         

 

 Ekstrapolacja związku GRB ←→ SFR daje wyższe tempo tworzenia gwiazd przy 
       z>4 i wcześniejszą jonizację wodoru – przed z=8.

                                [Robertson & Ellis (2011) arXiv:1109.0990]



Oszacowania GRB ←→ SFR

                                         

 

 Ekstrapolacja związku GRB → SFR przewiduje też większą gęstość gwiazd.  
Zakres przewidywanej grubości optycznej plazmy zgadza się z zakresem 
niepewności dopasowań WMAP.

                                [Robertson & Ellis (2011) arXiv:1109.0990]

The theoretical approach was aimed to “explain”  tau~0.10 as measured then. 
We see that traditional approach based on the estimate of the total star 
luminosity works for the present tau “requirements”.



Obserwacje bezpośrednie - wnioski 

                                         

 Co jonizowało przy  z > 6 ?
●  Obserwacje są bardzo fragmentaryczne
●  Nie zaobserwowano żadnego obiektu o z>12
●  W ocenach konieczna jest ekstrapolacja 
●  Bardzo ważny parametr (f_esc) jest oceniany dla galaktyk o małych 

z i stosowany dla wczesnych obiektów
●  Obserwacje SN? gal karłowatych ? tła promieniowania 

jonizującego? z epoki jonizacji 
●  →  Podejście teoretyczne? Symulacje? 



Rachunki: 10 dni = 240h*8192nodes*30cores
138x10TB danych co 10 mln lat, 4.23<z<150
Zapamietane: 138*2048^3 (cała obj.)
+ 138*499*256^3 (wybrane obszary 4/h Mpc



Ilustracja: rozkład 
temperatury w 
obszarze 
przypominającym  
Grupę Lokalną
I jej okolice 
przy z=6.15



                              Ewolucja gęstości gazu I jego temperatury



 Ewolucja zawartości HII I rozkładu jonizującego promieniowania
 Te rachunki sugerują, ze przy z~6 jonizacja nie jest jeszcze kompletna (???)



Problemy: parametry dopasowane do modelowania 
zjawisk w małej objętości (otoczenie LG) dają (zbyt?) 
późną jonizację, za małą SFR, za małą grubość optyczną 
Przeskalowane: (sztuczne przesunięcie z-->1.3*z) 
częściowo usuwa problem
Wyniki symulacji sa natomiast zgodne z półanalitycznymi 
przewidywaniami: pierwsze galaktyki ~10^8 M_sun, 
usunięcie gazu z satelitów

2021: red lines are artificial, aimed to “explain” 
tau ~0.07 as required in 2015



Rozkłady gęstości DM, B

Wyrzuconych B
Temperatury gazu

przy z=0

75/h Mpc*75/h Mpc*100kpc

(Jakościowo rozkłady 
podobne do wyników innych 
symulacji. Wady Illustris nie 
pozwalają na wiążące 
porównanie wyników I 
obserwacji) 



Podsumowanie

●  W zasadzie rozumiemy epokę powtórnej jonizacji
●  Pop III wzbogaciły ośrodek w metale i zapoczątkowały proces
●  Pop II dokończyły
●  Akrecja na BH chyba nie miała większego znaczenia (skoro masa 

BH jest typowo 100x -1000x mniejsza od masy gwiazd, to nawet 
przy 20 razy wiekszej wydajności nie mogły być znaczące)

●  Jeśli natężenie promieniowania przy z>6 opierać na obserwacjach 
galaktyk, wytłumaczenie jonizacji jest marginalnie zgodne z 
obserwacjami, choć obserwacje???

●  Jeśli ocenę ilości gwiazd oprzeć na obserwacjach GRB zgodność 
jest lepsza





2018: Cosmic Dawn II

Era Powtórnej Jonizacji (Era of Reionization EoR)
4096x4096x4096  → halo >10^8 sledzone
~100x100x100 Mpc^3 → niejednorodność procesów, sprzężenia zwrotne,  tło UV 
opisane adekwatnie
Odtworzenie realiów lokalnego Wszechświata + gaussowskie war początkowe dla reszty 
→ możliwość śledzenia lokalnych procesów I wpływu na nie z zewnątrz
Sprzężenie hydrodynamiki oraz transferu promieniowania
Parametry kosmologiczne: PLANCK
Rozdzielczość duża, ale dla ISM, procesów powstawania gwiazd niewystarczająca. 
Zamiast tego “sub-grid” “smaller-boxes” → kalibracja fenomenologicznych parametrów 
dla zgodności z obserwacjami
Transfer promieniowania: front jonizacyjny pokonuje rozmiary komórki w paru krokach 
całkowania równań. (W rzadkim ośrodku front ma prędkość ~c) Hydrodynamika: dłuższe 
kroki czasowe na CPU, transfer: krótsze z użyciem GPU.
 

                                [Ocvirk et al., 2018 arXiv:1811.11192]



Jonizacja od z=150 do z=5.8. (Złożenie 1024 wąskich pionowych pasków, każdy odpowiadający 
innemu z) Niebieski: fotojonizacja, czerwone kropki: SN + akrecja

                                   [Ocvirk et al., 2018 arXiv:1811.11192]



CO-DA II

Uśredniony po objętości stopień jonizacji oraz stopień neutralności wodoru (lg). 
(Widać, że CO-DA II jonizuje wodór kompletnie do z=6, tymczasem efekt Gunna – 
Petersona sugeruje x_HI = 1/10000 jeszcze przy z=5) 
Całkowita grubość optyczna ze względu na rozpraszanie jakby chcial Planck 2018.
(Do z=6 mamy \tau_e=0.048, a nie klasyczne 0.04, bo Planck 2018 używa też 
wyższej, w porównaniu z poprzednikami,  gęstości barionów.)

                                   [Ocvirk et al., 2018 arXiv:1811.11192]



Co-Da II

Rozkład jasności galaktyk dla różnych z, tempo tworzenia gwiazd w funkcji z oraz 
porównanie z obserwacjami.

                                   [Ocvirk et al., 2018 arXiv:1811.11192]



2018: Co-Da II

● Symulacja obejmuje wszystkie halo >10^8 M_Sun
● Procesy gwiazdotwórcze, SN + transfer promieniowania  
pozwalają zjonizować wodór przy z~6, dają dobry opis rozkładu 
jasności galaktyk przy dużych z 
● SFR jest trochę zawyżona
● SFR ~ M_halo^{5/3}, ale to galaktyki o małych masach (których 
dużo) kontrybuują większość
● Dla M< 2x10^9 zależność jest jeszcze silniejsza: jonizacja przez 
zewnętrzne źródła UV hamuje powstawanie gwiazd w lekkich halo
● Ten efekt ograniczania SFR jest silniejszy przy większej średniej 
gęstości materii

 

                                [Ocvirk et al., 2018 arXiv:1811.11192]
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