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INTRODUCCIÓ
La gravetat és una de les quatre interaccions fonamentals conegudes entre algunes de les partícules
o conjunts d'elles identificades de la natura, fou la primera de la que l'ésser humà en prengué
consciència i a dia d'avui els nostres sentits la segueixen interpretant igual, atractiva. Newton al
segle XVII proposà la Llei de la Gravitació Universal fent un gran pas en la seva descripció, presentà
la gravetat com una força d'atracció consubstancial entre dos cossos, posant de manifest la
dependència amb la massa i introduint un principi d'acció a distància instantani. No ens va deixar
cap intuïció sobre la seva natura però si un conjunt d'expressions senzilles que segueixen descrivint
molt bé els seus efectes i encara conté reptes matemàtics. Al 1905 Albert Einstein presentà la Teoria
de la Relativitat Especial on es descarten explícitament les interaccions instantànies, indicant que
cap senyal pot viatjar més ràpid que la velocitat de la llum i entrant en conflicte amb la formulació
Newtoniana. Deu anys més tard amb l'afany de compatibilitzar una descripció de la gravetat amb
la relativitat no va formular cap nova llei de força gravitatòria sinó una profunda revolució: la
gravetat és geometria sobre la varietat de quatre dimensions formada per la unió de l'espai i el
temps, passant aquest darrer a ser considerat com una coordenada més. Així la massa està dins
l'espai-temps i a l'hora en modifica la seva estructura corbant-lo, afectant també a la energia i no
tan sols a altres masses.
“L'espai-temps regeix el moviment de la matèria i la matèria governa la curvatura de l'espai-temps”

A partir d'aquesta visió rau la Teoria de la Relativitat General, comprovada nombrosíssimes
vegades, la primera va ser la explicació del periheli de Mercuri [1] i essent la darrera la confirmació
directa de la existència de forats negres i ones gravitacionals [2][3] predita per el propi Einstein.
Aquesta teoria compren un conjunt d'equacions expressades amb gran simplicitat però a
conseqüència de la seva no linealitat i la dificultat per establir unes condicions inicials el propi
autor les considerà en un principi irresolubles, amb el temps s'han trobat algunes solucions
considerant simetries i sols per alguns casos concrets. Els avanços en la comprensió de la relativitat
general i la aplicació de mètodes numèrics usant ordinadors han permès analitzar i obtenir
solucions per a espais-temps en molts casos d'impossible o desconeguda solució analítica. Aquesta
és la llavor de la memòria presentada, on és pretén fer una capbussada suau al la relativitat general
a través de la representació gràfica de les solucions obtingudes numèricament per el meu supervisor
Sascha Husa de la simulació de la col·lisió de dos forats negres amb paràmetres de massa inicial,
final i espí consistents amb l'esdeveniment generador de la senyal GW1509914[2].
Abans d'elaborar cap visualització ha estat necessari fer un aprenentatge del formats de sortida
computacionals, el seu tractament i l'us del sofware VisIt per a representar-los. A conseqüència de
tot aquest camí he desenvolupat noves habilitats informàtiques i intuïció sobre el comportament de
l'espai-temps que desitjo fonamentar en posteriors estudis.

Horitzó aparent resultat de la fusió de dos forats negres, acompanyat per les traces
orbitals i de la curvatura de l'espai-temps al pla z=0 dotada d'elevació artificialment.

1. CONCEPTES I NOCIONS
1.1 RELATIVITAT GENERAL
La essència de la relativitat general la podem expressar de forma esquemàtica amb una senzilla
igualtat [4].

mesura local de la
= mesura de la densitat
(curvatura
espai−temps ) ( d ' energia−matèria )

Com exemple, en el buit imaginem un petit cos viatjant amb el seu moment que s'acosta seguint
una trajectòria rectilínia a un altre cos molt més massiu, amb el punt de vista newtonià aquest
exerceix una força sobre el primer modificant el seu camí en resposta a aquesta força, a la
Relativitat General el cos més massiu corba l'espai-temps del seus voltants i el més petit, negligint
la curvatura que aporta la seva massa en comparació amb el gran, segueix anant en línia recta dins
l'espai-temps corbat, on el concepte de recta habitual s'ha de substituir per geodèsica.
La seva expressió matemàtica, simple i elegant, està formada el conjunt de les deu equacions de
camp d'Einstein on amb notació tensorial queden compactes en una sola.
(1.1)
L'aspecte geomètric ve representat per el tensor de curvatura d'Einstein G μν construït en l'àmbit de
les varietats de Riemann a partir del tensor mètric g μν, l'escalar R i el tensor R μν de curvatura de Ricci
(derivats de la mètrica) i una factor per la constant cosmològica Λ per ajustar la natura intrínseca
de l'espai-temps.
(1.2)
La part de la matèria correspon al tensor energia-moment Tμν, així es com descriuen les distribucions
contínues de matèria en el marc de la relativitat [5], on la massa i la energia son formes diferents
de descriure la mateixa quantitat física com expressa la igualtat més famosa del món sorgida de la
Relativitat Especial E=mc2. Si portem aquest conjunt d'equacions al límit clàssic necessitem el 8πκ
per recuperar la formulació Newtoniana, on κ=G/c 4 amb G la constant de gravitació universal i c la
velocitat de la llum.
El tensor d'energia-moment i la mètrica per l'espai-temps son de rang 2, simètrics i expressables
amb matrius 4x4, així que tenim un conjunt no lineal de 10 equacions independents en derivades
parcials de segon ordre per les components de la mètrica. La Relativitat General ens proposa un
sistema d'equacions molt complicat a afrontar, aquest repte ha motivat a generacions de físics i
matemàtics a cercar aproximacions, fer consideracions, reformulacions i a considerar simetries per
tal de trobar-ne solucions. Històricament la primera solució notòria fou la obtinguda per Karl
Schwarzchild [6] al 1915 a partir de un sistema format per un cos massiu estàtic i considerant
simetria esfèrica, la mètrica de Schwarzchild descrigué tant bé el camp gravitatori del nostre
sistema solar que permeté refutar la teoria explicant l'avanç del periheli de Mercuri [1] on fallaven
les anteriors teories, aquesta solució també predeia el corbament de la llum sota un camp
gravitatori i la possibilitat d'existència de forats negres. Una altra solució entre les existents és la
mètrica de Kerr [7], obtinguda 48 anys després aportant rotació a la situació plantejada per
Schwarzchild i sota certs paràmetres també prediu la existència de forats negres amb
característiques que podem pensar més realistes. La recent confirmació de la existència de forats
negres [2, 3] implica que la teoria proveeix bones prediccions a pesar de contenir una singularitat
espai-temporal, mostrant que la Relativitat general és incompleta. Altres fascinants prediccions són
el Big Bang i la existència ja confirmada d'ones gravitacionals [2, 3], aquesta darrera avançada per
el propi Einstein [8, 9] al obtenir-les com a solució per les equacions de camp dèbil linealitzades.
Per resoldre sistemes com el presentat en aquest treball, un binari de forats negres, sols és poden
afrontar amb relativitat numèrica després d'anys de dur treball de molta gent afrontant la senzillesa
aparent de les equacions de camp, desenvolupant nova matemàtica i eines informàtiques.
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1.2 FORATS NEGRES
Qan en una regió de l'espai es forma una densitat de enegia el suficientment gran la Relativitat
General prediu la formació de un forat negre, i ens permet una simple definició amb la senzillesa
aparent del marc teòric, un forat negre és la hipersuperfície que tanca la regió de l'espai-temps que
conté la densitat de energia, on tot pot entrar i res sortir en el sentit més global i estricte. Aquest
comportament s'atribueix a que a partir de la hipersuperfície la gravetat és tan forta que cap
partícula amb massa, llum o altra forma d'energia pot escapar.
Una de les opcions teòriques per formar un forat negre és el col·lapse gravitatori de una estrella
massiva al final del seu cicle vital, en acabar el combustible nuclear la pressió de radiació ja no pot
suportar la atracció gravitatòria i deixa de ser possible l'equilibri hidrostàtic [10], si hi ha la massa
suficient després de mostrar una violenta supernova pot quedar com a producte un objecte
compacte essent un forat negre una de les possibilitats. La formació per altres mecanismes és un
camp actual de investigació.
La geometria de l'espai-temps per un forat negre la obtenim de les solucions disponibles per les
equacions d'Einstein que en prediuen la seva existència, que pot ser descrita tan sols amb 3
paràmetres: massa, càrrega elèctrica neta i moment angular o espí. A la Taula 1.1 es mostren 4 de
les solucions existents i el seu cas d'aplicació.

Taula 1.1 [11]
Com que la majoria de cossos astrofísics es poden considerar elèctricament neutres i presenten
rotació respecte el seu propi eix l'espai-temps definit per la mètrica de Kerr és una de les solucions
preferides. Per definir, estudiar o resoldre un sistema binari de forats negres en procés de col·lisió
cap d'aquestes solucions aplicades directament satisfà la complexitat del sistema, però si que ens
proporciona eines de on partir i unes possibles condicions inicials per resoldre un sistema dinàmic.
1.2.1 GEOMETRIA: PLANA, SCHWARZSCHILD I KERR. HORITZONS DE SUCCESSOS
Abans dels espais-temps corbats podem veure la forma del diferencial de distància o element de
línia (1.3) que la mètrica defineix per l'espai que ens és natural, l'espai euclidi en coordenades
cartesianes (1.4) i per poder comparar en esfèriques (1.5) [12].
(1.3)
(1.4)
(1.5)
Mostrant un espai pla de tres dimensions on aquestes definicions no pateixen cap modificació amb
la natura dels objectes que hi viuen i permeten accions instantànies a qualsevol distància. Ara
considerem l'espai-temps de Minkowski definit per una varietat de 4 dimensions: les tres espacials,
el temps amb la mètrica pròpia ημν, en cartesianes (1.6) i esfèriques (1.7).
(1.6)
(1.7)
Aquest espai-temps ja compleix els requisits per la Relativitat Especial restringint que res viatgi
més ràpid que la llum, però seguim tenint una geometria plana, curvatura nul·la. De fet és la solució
trivial de la Relativitat General per un espai-temps buit, essent molt vàlida a grans distàncies de les
fonts de curvatura. Amb aquests dos exemples de geometries planes podem passar a la presentació
de la mètrica de Kerr, on a més de la limitació de transmissió d'informació i ha un cos massiu que
corba la geometria de l'espai-temps del seu entorn.
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La geometria de Kerr (1.8) [7, 13] s'obté de la mètrica resultant de resoldre les equacions d'Einstein
considerant un sistema estacionari en un entorn buit i simetria axial, que no significa esfèricament
simètrica, això vol dir que la simetria és respecte a la revolució en un sol eix, eix que defineix el
moment angular o espí. Unes coordenades senzilles per descriure aquesta mètrica són les de
Boyer-Lindquist
on ϕ és l'angle entorn de l'eix de simetria, r i θ són semblants a les del
sistema de coordenades esfèric un cop tenim fixat l'eix principal i t és la coordenada temporal per la
situació estacionaria. Es considera l'us d'unitats naturals del sistema fixant G=c=1.
,(1.8)
Amb
,
i on
és el paràmetre de Kerr definint el
moment angular per unitat de massa. Ara si que la geometria és veu afectada per la energia
continguda i en moviment a través de la rotació. Per inferir un forat negre de manera ràpida i
senzilla amb aquesta formulació ho podem simplificar molt considerant que no hi ha rotació fixant
S=0, i així recuperem la primera gran solució: la geometria de Schwarzchild (1.9).
(1.9)
Mostrant radis singulars a r=0 i r=2M, aquest darrer és conegut com el radi de Schwarzchild i
defineix la hipersuperfície de punt de no retorn a la que anomenem horitzó de successos. Si ens
allunyem molt del cos massiu la geometria es va aplanant per recuperar la de Minkowski al limit
r→∞. Com a curiositat, a finals del segle XVIII Pierre Laplace i John Michell especularen sobre la
existència d'estrelles fosques dotades amb una velocitat d'escapament més gran que la de la llum,
usant la formulació newtoniana per la energia cinètica i la potencial feren un simple balanç (1.10).
(1.10)
Trobaren el radi de Schwarzchild, el càlcul en aquella època on la massa del Sol era coneguda i la
velocitat de la llum finita estava en plena discussió els proporcionà un resultat que consideraren
intrigant [13].
1.2.2 HORITZÓ DE SUCCESSOS
Acabem de definir-lo a partir de una singularitat a l'element de línia, sense veure clar si hi ha
problemes en la geometria, en la elecció de coordenades que no la defineixen bé en aquesta regió o
no ho veiem clar. Per intuir el que passa considerem el mapa de una esfera sobre un paper
expressat coordenades esfèriques ( r=constant , 0≤θ≤π , 0≤ϕ<2 π ) Fig. (1).
Fig.(1) En aquesta representació no tan
sols ϕ=0 i ϕ=2π són la mateixa línia sinó
que les línies θ=0 i θ=2π representen
cada una un sol punt, els pols. Definir
un objecte triant unes coordenades o
usar un nombre inferior de dimensions
ens pot portar a interpretacions que en
dificulten la comprensió.
Kruskal i Szekeres[13] proposaren un del sistemes de coordenades adequat per no tenir singularitats
excepte al centre del forat negre, inevitable. Per l'esfera la mètrica està definida positiva, llavors si la
distància entre dos punts és zero és que són el mateix. En relativitat la situació és més subtil, hi ha
corbes (nul·les) per diferents punts tenen distància zero ds 2=0 entre ells, definint l'horitzó de visió
per un observador extern qui percep que un cos esta caient cap el forat negre però no arriba a
passar de l'horitzó, en un temps gran però finit en rebrà el darrer foto. Aquest fet no és així per
7

l'observador lligat al cos arribant i traspassant aquesta superfície amb normalitat sense notar res
especial en el seu camí cap a la singularitat central. Així fins el moment d'arribar a l'horitzó tenim
un cas extrem de diferències de temps propis entre els observadors. Amb les expressions de les
dues geometries mostrades i usant (1.3) per simplificar la notació anem a localitzar els horitzons.
Schwarzschild:
On l'horitzó es trobarà a gt=0 i grr=∞, essent rhor.=2M
Kerr:
Amb grr=∞ localitzem l'horitzó
, amb S=0 recuperem el de Schwarzschild.
Per gt=0 localitzem la regió
exterior a l'horitzó excepte als pols
anomenada ergoesfera, en aquesta regió l'espai-temps gira solidàriament amb el forat negre i cap
cos pot romandre en unes r, θ i ϕ constants. Explicat amb més detall a [13] capítol 11.
1.2.3 ONES GRAVITACIONALS
Les ones gravitacionals són pertorbacions en la curvatura propagant-se per l'espai-temps emeses
per qualsevol cos amb acceleració. Considerarem tractar-les amb la aproximació de camp dèbil:
lluny de les fonts i en el buit Tμν=0, aquesta situació és amb la que Einstein va predir la seva
existència. La mètrica gμν que es considera utilitzar serà la de l'espai pla ημν amb una petita
pertorbació hμν (1.11) reduïnt les equacions d'Einstein a una equació d'ones (1.12) amb una solució
complexa (1.13) mostrant la forma d'ona plana [4, 13, 14].
, (1.11)

, (1.12)

(1.13)

kα és el vector d'ona i Aμν el tensor d'amplituds definit per la seva matriu de valors (1.14), començant
de esquerra a dreta per les files i de dalt cap abaix per les columnes tenim la informació per (t, x, y,
z) en aquest ordre per una ona viatjant el l'eix z. Sorgeixen dos estats de polarització, el “+” descriu
oscil·lacions en les direccions x i y, el “x” en el sistema rotat 45º. A la Fig. (2) hi ha una imatge
comunament usada per mostrar els efectes d'aquesta senyal, que consisteix en un anell de masses
de prova col·locat transversalment a la direcció de propagació de la ona per observar-ne els efectes.

(1.14)

Fig.(2)
Aquest és el fonament dels detectors actuals com els de la família LIGO [15], podem aprofitar la
Fig. (2) considerant en lloc de les masses els eixos x i y com els braços de un interferòmetre laser,
així que qualsevol deformació que sofreixin implicarà una diferència de camí òptic i com que la
llum sempre viatja a la mateixa velocitat tindrem un desfasament que produirà un patró
d'interferència i haurem detectat la ona gravitacional. La deformació o strain (A) que descriu la
teoria és una magnitud adimensional definida per la raó entre el canvi de longitud soferta i la
longitud L del braç sense pertorbar (1.15), amb un valor predit extremadament petit.
(1.15)
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La mesures realitzades per els detectors LIGO [2, 3] de la deformació a la que ara assignem la lletra
h per seguir el criteri de les publicacions i h(t) a la seva evolució, tenen una configuració de braços
Lx=Ly=4km, la expressió que defineix la magnitud mesurada és la (1.16) mostrant senyals no tan sols
coincidents amb el patrons de caràcter quadrupolar que proveeix la relativitat numèrica per la
col·lisió de dos forats negres en la forma sinó que el màxim del senyal també és el predit.
(1.16)
1.2.4 SISTEMES BINARIS
Un forat negre binari esta format per dos forats negres orbitant entre ells formant un sistema
acotat. La Relativitat General indica que per el problema de dos cossos qualsevol sistema tancat és
inestable, evolucionant les orbites apropant els dos cossos fins a col·lisionar degut a la pèrdua
d'energia en forma de radiació gravitacional. Aquests esdeveniments involucren enormes masses i
acceleracions essent una de les fonts més potents d'ones gravitacionals. Aquest proces ineludible de
col·lisió el definim en quatre fases:

Fig.(3)
RÈGIM NEWTONIÀ:
Els dos forats negres estan massa lluny com per a que la pèrdua d'energia per emissió d'ones sigui
suficient per apropar-los. Aquí s'han de considerar processos aliens al problema de dos cossos que
col·laborin a acostar-los, com la fricció amb gasos i interaccions amb altres objectes [16, 17].
ORBITES PROPERES:
Els forats negres ja estan el suficientment aprop per a que la emissió de ones gravitacionals sigui el
mecanisme dominant de pèrdua d'energia i moment angular per reduir la separació entre ells.
Aquesta etapa encara pot ser afrontada amb solucions senzilles procedents d'aproximacions com
per exemple mètodes Post-Newtonians [18], consistents en la expansió de la Llei de Gravitació
Universal de Newton amb termes que la apropen a la Relativitat General. Com més fort és el camp
necessitem més termes per tenir una bon precisió fins al punt on ja és preferible la resolució de les
equacions completes numèricament.
CAPBUSSADA I FUSIÓ:
En aquest estadi la emissió d'ones gravitacionals és tan forta que la evolució de les òrbites deixa de
ser adiabàtica i inexorablement els sistema binari respon amb una capbussada mútua entre els dos
forats negres per formar-ne un de sol. És un procés molt ràpid afectant tan sols les darreres o la
darrera òrbita incrementant la lluminositat de la emissió de ones gravitacionals a mesura que
s'acosten i assolint el màxim al moment de la fusió. Una descripció suficientment satisfactòria ara
ja tan sols pot ser proveïda per la relativitat numèrica.
ESTABILITZACIÓ:
El forat negre resultant mentre s'estabilitza continua emetent una forta radiació però aquesta
decau ràpidament, podent esser descrit amb mètodes pertorbatius dins la geometria de Kerr.

9

1.3 RELATIVITAT NUMÈRICA
A les regions de l'espai-temps on la curvatura és extrema la resolució numèrica de les equacions de
camp és a dia d'avui la única manera d'afrontar-les. La relativitat numèrica és un camp
d'investigació actiu i obtenir models per la evolució dels sistemes binaris un dels seus majors reptes,
especialment per la fase de capbussada i fusió. No es pretén ni tinc els coneixements com per fer
més que una lleugera introducció i una associació dels conceptes exposats abans en aquest marc.
1.3.1 FORMALISME 3+1
El problema que voldríem tractar seria del tipus de Cauchy o de valor inicial, consistent en predir la
propagació de les restriccions imposades al sistema, però les equacions de camp d'Einstein (1.1)
estan escrites de forma completament covariant on no hi ha una distinció contundent entre les
coordenades d'espai i el temps, aquesta indistinció és l'entorn natural de la Relativitat General i el
que ens agradaria és tenir una visió més intuïtiva de la dinàmica del camp gravitatori i calcular la
evolució en el temps de un binari de forats negres a partir de una bona definició de les condicions
inicials. Hi ha moltes maneres de separar les equacions de camp de tal manera que ens permetin
imposar una condició inicial i obtenir-ne la evolució, la elecció de la topologia involucrada és clau ja
que les equacions permeten solucions que violen la causalitat, una elecció possible és Σ x I, on Σ és
una varietat tridimensional i I un interval en la coordenada exclosa en Σ. Així que podem triar una
distribució de coordenades per tal de tenir la següent geometria en funció del temps.
(1.17)
Aquest és el formalisme 3+1 on s'ha separat el temps de les coordenades espacials, així la varietat
4D de l'espai-temps queda descrita per una família de hipersuperfícies de tipus espacial Σt a temps
constant. Ara podem expressar les equacions d'Einstein en termes d'objectes tridimensionals amb
distàncies pròpies dins cada Σt mesurades per la seva mètrica induïda ϒab (1.18) i el lapse de temps
propi τ entre les Σt mesurat per un observador anomenat Eulerià (OE) que es mou en el temps en
direcció normal a les Σt, aquesta diferencia en la percepció del temps ve determinada per la funció
lapse α (1.19), ambdós lligats per el vector desplaçament β i (1.20) mostrant la velocitat relativa entre
l'OE i les línies de coordenades espacials constants.
(1.18)
(1.19)
(1.20)
A la Fig. (4) tenim dues Σt adjacents i la definició
geomètrica de la funció lapse i el vector
desplaçament, ambdues quantitats no són
dinàmiques i poden ser tractades com funcions
de recalibrament (gauge), determinant el foliat
temporal
i
les
coordenades
espacials
respectivament. Deixant molts de detalls sense
mencionar hem arribat a una descripció del sistema consistent en que a mesura que el sistema
avança en el temps el paràmetre t ens va traslladant de hipersuperfície en hipersuperfície Σt_inicial a
Σt_final, així seguint el camí de les corbes en t es veu l'efecte d'avançar en el temps com un canvi en la
mètrica a l'espai tridimensional de cada Σt com ϒab(t_inicial→t_final), indicant que és la variable
dinàmica a evolucionar en el temps dins aquest plantejament que cada cop ens acosta més a la
forma del problema de valors inicials.
Al considerar la foliació de l'espai-temps cal distingir entre la curvatura intrínseca pròpia de les
hipersuperfícies Σt procedent de la geometria interna ϒab i la curvatura extrínseca associada a la
manera en que s'hi embeuen Fig.(5), definida en la descripció habitual: que li passa a un vector
normal quan es transportat paral·lelament a una altre lloc de la hipersuperfície. En un espai pla no
passa res però en aquest marc el més comú és que el vector transportat paral·lelament a un punt
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proper deixa de ser normal a la hipersuperfície,
per mesurar aquest canvi tenim el tensor de
curvatura extrínseca Kab obtingut de la projecció
dels vectors sobre les hipersuperfícies i podent
esser expressat en termes de α la derivada
temporal de ϒab i la covariant aplicada a βa (1.21)
(1.21)
(1.22)
(1.23)
Per tenir les condicions inicials o restriccions a sotmetre a evolució en el sistema de coordenades
adaptat a la foliació de l'espai-temps de les equacions de camp, el que és fa és projectar el tensor de
Riemann 4D i les equacions d'Einstein (1.1) sobre les hipersuperfícies a partir del vector normal que
segueix l'OE per així obtenir (1.22)(1.23), on ρ és la densitat d'energia local i jb la densitat de moment
mesurats per l'OE, les podem considerar anàlogues a les constriccions de divergència de les
equacions de Maxwell. La dinàmica ens la proporciona la següent expressió (1.24), on S ab és el tensor
de tensió espacial mesurat per l'OE, en combinació amb la (1.21) relacionat-la amb el canvi local aϒab
(1.24)
A partir de la descomposició del problema dinàmic en 3+1 dimensions s'han desenvolupat famílies
de formulacions per reescriure les equacions d'Einstein per poder reduir-les a un problema de
Cauchy i afrontar numèricament la evolució, ADM [24] en la que està expressades les equacions
anteriors i la BSSN [25, 26], entre altres. S'han obviat nombrosíssims detalls, conceptes i
explicacions, aquests estan extensa i clarament recollits en la bibliografia usada [15, 19, 20, 21, 22].
1.3.2 HORITZÓ APARENT
Existeixen varis tipus horitzons definits a la Relativitat General, com s'ha presentat abans l'horitzó
de successos n'és un i d'ell en sorgeix la definició de forat negre. Aquí se'n presenta un de nou,
l'horitzó aparent. Considerem el proces de col·lapse de una estrella com hem fet al punt 1.2,
l'horitzó aparent separa els raigs de llum atrapats dels que es poden allunyar, però alguns raigs de
llum que s'allunyen en un instant donat de temps poden trobar-se atrapats en el futur si hi ha més
energia que cau al forat negre augmentant la seva atracció gravitatòria, podent resumir-se: a un
forat negre l'horitzó aparent és el límit per el futur de la llum, i normalment no coincidirà amb
l'horitzó de successos metres el forat negre estigui en evolució
Els horitzons de successos son estructures que
s'han de considerar en l'espai-temps complet de
manera global, on és dificultós fer-ne una
localització en una evolució temporal degut a
que l'espai-temps futur no és conegut. La
alternativa son els horitzons aparents en el marc
del 3+1 on estan definits per un temps local i es
poden localitzar. Per explicar-los considerem
una 2-superfície tancada S que emet un flaix de
llum, en un espai-temps pla el front d'ona
s'expandirà i dins un forat negre es contraurà i
col·lapsarà. Es defineix com superfície atrapada
a la que instantàniament el front d'ona emès
col·lapsa, i una atrapada marginal és a la que el front d'ona instantàniament ni s'expandeix ni
col·lapsa. Així un horitzó aparent és la superfície atrapada marginal més externa dins la
hipersuperfície de tipus espacial a temps constant Σt Fig.(6) essent un anàleg local de l'horitzó de
successos, que podem expressar amb la equació per una superfície d'expansió nul·la relacionant la
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curvatura intrínseca ϒab, extrínseca Kab i el vector normal a l'horitzó aparent sa (tipus espai):
(1.25)

,

amb n el vector normal a Σt

Amb aquestes consideracions l'horitzó aparent pot ser localitzat (s a) a cada hipersuperfície quan
existeixi i extreure'n informació, doncs és un concepte local en temps [38, 39].
1.3.3 MÈTODE NÚMERIC I EL CODI BAM [19][23], Ψ4
El forat negre binari a evolucionar presenta dues singularitats a l'espai-temps que en dificulten el
procés, la part temporal s'afronta amb un foliat adequat per evitar-les [40], on per cada una es tria
una coordenada de temps que es va alentint apropiadament al apropar-se a la singularitat,
arribant-hi sols a temps infinit. Dins un forat negre hi cap una quantitat infinita d'espai, per
representar aquest infinit en una graella finita s'usen coordenades compactades, similars a les de
una projecció estereogràfica, on passa a ser un sol punt anomenat punció al preu de ara tenir una
singularitat a les coordenades. A partir d'aquí usant una apropiada formulació de les equacions
d'Einstein i condicions de recalibrament les singularitats poden evolucionar establement [41, 42, 43].
“Bifunctional Adaptative Mesh ” és la denominació del codi computacional utilitzat per dur a terme
la simulació de la evolució del forat negre binari visualitzada en aquesta memòria. El codi BAM
utilitza el mètode de puncions i condicions inicials expressades en la geometria de forat de cuc de
Brill-Lindquist [27, 44] en la formulació BSSN que seguira essent usada per la evolució del sistema.
El mètode numèric es basa en aplicar diferències finites a l'espai i Runge-Kuta per la integració en
el temps, per millorar la eficiència s'utilitza un refinament de malla adaptatiu (AMR) tipus
Berger-Oliger [28], basat en una malla seguint cada punció i adaptant-se a les necessitats del
domini espacial interessant deixant fora informació de menor rellevància i alt preu computacional.
En conflicte amb l'anterior hi ha el fet que les ones gravitacionals decauen en amplitud amb la
distància a raó 1/r, convidant a augmentar la resolució a mesura que la distància creix per poder
discernir-les del fons. La natura del problema requereix molta feina computacional al voltant de les
puncions essent la zona coberta per els refinaments més fins, una bona optimització usant el menor
nombre de punts possible per encloure i descriure els forats negres permet disposar de un extra de
resolució per dominis majors amb un raonable cost computacional. Al capítol 2 es descriu aquesta
estructura.
És útil introduir una quantitat complexe per expressar l'strain: h=h + -ihx, però en relativitat numèrica
aquesta informació és més senzilla de calcular a partir de l'escalar de Weyl Ψ 4, format per
components del tensor de Riemann en el buit on al límit de distància infinita a la font de
pertorbació de l'espai-temps satisfà la relació que el lliga amb l'strain
. Al punt 1.2.3 s'havien
considerat les pertorbacions planes i que les rebíem de manera transversal però no és un punt de
vista realista ja que el senyal h dependrà de l'angle en que ens arriben i no son ones planes, doncs
podem es pot reescriure com
, on la dependència amb θ i ϕ pot ser expressada en
termes de una descomposició d'harmònics esfèrics, similar a la electrodinàmica.
El codi extreu la informació física referent a la radiació gravitacional, curvatura de l'espai-temps,
proporcionant Ψ4 a distàncies llunyanes però finites en la formulació de Newman-Penrose, on el
modes quadrupolars l=2 i |m|=2 són els dominants.
La informació per la superfície dels horitzons
aparents, les seves òrbites, espins, la funció lapse i
la part real de l'escalar de Weyl Fig. (7) són part de
les dades de sortida del codi i les que seran
visualitzades.
A continuació es presenten part de les sortides
computacionals del codi BAM, començant per una
explicació del format d'arxius adoptat per els de
major mida i acabant per la seva representació.
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2. EL FORMAT DE DADES VTK
2.1 MOTIVACIÓ
Gran part de les sortides computacionals proporcionades per l'equip del GRG tenen la extensió de
format .vtk, fet que motivà un primer pas d'aprenentatge, conèixer, entendre i ésser capaç de crear i
modificar arxius en aquest format. Per acompanyar a la bibliografia bàsica “VTK User's Guide” [29,
30] fou molt interessant fer un exercici d'autoaprenentatge, consistent en modificar la subrutina de
sortida de un codi desenvolupat a l'assignatura Física Computacional per obtenir una seqüència
d'arxius amb evolució en aquest format. Tenint unes dades en el format desitjat, amb contingut,
estructura i significat ben coneguts ja estava en preparat per fer les primeres visualitzacions.

2.2 VTK SIMPLE LEGACY FORMAT
És un del formats de dades propis de la llibreria gràfica “Visualization Toolkit” desenvolupat per
Kitware. Es disposa de dues variants, una en XML i una més simple anomenada “Simple Legacy
Format (VTK-SLF)” amb extensió .vtk, aquesta darrera serà la presentada en aquest treball degut a
que és el format de les dades que s'ha utilitzat i a més presenta una major facilitat a l'hora ser
llegida, escrita o inclosa en un codi com entrada o sortida.
ESTRUCTURA BÀSICA
Els arxius en format VTK-SLF estan formats bàsicament per 5 parts, on les tres primeres estan
formades per una sola línia i les altres dues han de incloure una línia específica obligatòria.
# vtk DataFile Version x.x
Texte lliure [màxim 256 Caràcters]
ASCII | BINARY
DATASET Paraula-Clau
...
POINT_DATA n
...
CELL_DATA n

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

1. Encapçalament:
Tots els arxius han de començar amb aquesta primera línia
# vtk DataFile Version x.x
Aquesta ha d'esser exactament així on sols es permet canviar la versió , les usades son la 1,0 i 2.0,
essent la 3.0 la més recent, totes amb retrocompatibilitat.
2. Títol:
Consisteix en una cadena de caràcters, amb un màxim de 256, i acabada necessàriament en un salt
de línia. El text és lliure.
3. Format d'escriptura del contingut del cos de l'arxiu:
La tercera línia sols pot contenir una paraula, un dels dos formats permesos: ASCII | BINARY
4. Estructura del conjunt de dades:
Descriu el tipus d'estructura i topologia de les dades, sempre ha de començar amb dataset seguida
per la paraula clau que el format assigna a cada tipus, seguit del les seves especificacions
particulars, s'han marcat els tipus utilitzats en aquest treball i seran els presentats amb més detall.
DATASET

STRUCTURED_POINTS
STRUCTURED_GRID
UNSTRUCTURED_GRID
RECTILINEAR_GRID
POLYDATA
FIELD

[usat]
[no usat]
[usat]
[no usat]
[usat]
[usat]
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5. Atributs del conjunt de dades:
Aquests han de començar amb paraules clau o combinacions d'elles que els defineixin per
seguidament incorporar les dades seguint la estructura fixada abans. Per exemple:
Coordenades cartesianes o cel·les, i el nombre total d'elements: POINT_DATA n| CELL_DATA n
CARACTERÍSTIQUES I NORMES A TENIR EN COMPTE
1. Les tres primeres parts de la estructura bàsica són obligatòries, les altres dues permeten un cert
grau de llibertat sempre que es respecti el lèxic de les paraules clau i la gramàtica del format, un
espai en blanc és necessari per separar-les i són insensibles a minúscules i majúscules
2. Sols es poden usar els següents tipus de dades: bit, unsigned_char, char, unsigned_short,
unsigned_int, int, unsigned_long, long, float i double. Aquestes denominacions formen part de les
paraules clau del format, sempre s'ha de indicar la natura de les dades.
3. Totes les frases escrites amb paraules clau, nombres que defineixin quantitats de dades, nombres
que defineixin topologies, dominis, dimensions espacials i els tipus de cel·la s'han d'escriure en
ASCII. Si és vol usar binari, per reduir la mida de l'arxiu, s'ha de respectar l'anterior i sols usar-lo
per el cos de les dades, no per les definicions de la seva estructura, cal indicar que entre ASCII i
binari hi ha d'haver un salt de línia.
4. Tots els índexs comencen amb la etiqueta zero, és a dir el primer punt o dada dins el cos té la
identificació zero. Si dins l'arxiu hi ha més de una estructura de dades, això s'aplica a cada una.
5. Els tipus de cel·les i els seus índexs han de ser de tipus sencer positiu en format int.
6. La definició de la geometria i la topologia de les dades ha de ser anterior a la dels seus atributs.
7. Qan es defineix un nombre de dades al atributs, aquest ha de ser exactament la quantitat de
valors que formen el cos.

3. EL CONJUNT DE DADES COMPUTACIONALS,
I L'ÚS DE UNIX
En aquest capítol es presentaran les dades computacionals utilitzades, cada estructura concreta es
completarà amb una explicació de les particularitats del format, la utilització en cas que s'hagi
necessitat de scripts UNIX per tractar-les, i en alguns casos crear-les a partir d'altres.
Abans de començar a tractar les dades proporcionades per el GRG, era necessari aprendre tant la
natura del format com accedir a les dades i manipular-les eficientment. Les dades romanen als
servidors que utilitza el grup i la manera d'accedir-hi és usant el protocol i sofware SSH a través
del terminal emulador UNIX. La manera més eficient per manipular-les és usant scripts executats al
Shell Bash de UNIX, per exemple modificar el nom o un contingut a tot un conjunt d'arxius entre
d'altres usos que se n'han fet. Amb la ajuda del supervisor S. Husa que em proporcionà els
coneixements bàsics, l'ús de la bibliografia [31, 32, 33, 34] i nombrosos recursos web s'ha anat
aprenent “a la carta” el que necessitava fer en cada situació. No inclouré codi dels scripts utilitzats,
sols n'indicaré la motivació del seu ús i una breu explicació de la tasca que duen a terme.

3.1 EL PRIMER CONJUNT DE DADES, VTK: STRUCTURED POINTS
La primera representació gràfica de dades computacionals en format VTK fou la del conjunt de
dades creat a partir del codi fortran modificat desenvolupat a l'assignatura Física Computacional.
L'objectiu d'aquest codi era aplicar a una graella de 200 x 320 punts on hi ha representada la lletra
R amb punts de valor 1 i la resta zeros una equació de difusió. La estructura de dades que millor ho
descriu és la de valors distribuïts de manera regular en dues dimensions, que correspon les paraules
clau del format VTK: STRUCTURED_POINTS.
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STRUCTURED POINTS
Conjunt estructurat de valors format per una topologia definida amb dimensions en els eixos xyz,
les coordenades de l'origen considerat, la separació entre punts en cada direcció i el cos de dades.
L'ordre de les dades dins el cos és primer en x després en y per acabar en z. Cal indicar que les
dimensions han de ser un nombre tipus int major que zero, és a dir 1,2,3... i la distància entre punts
no pot ser nul·la.
DATASET
STRUCTURED_POINTS
DIMENSIONS nx ny nz
ORIGIN x y z
SPACING sx sy sy
POINT_DATA n=(nx)·(ny)·(nz)
SCALARS nom_de_les_dades tipus_de_dades
LOOKUP_TABLE default
valor_punt:(x0,y0,z0)
valor_punt:(x1,y0,z0)
...
valor_punt:(xn,y0,z0)
valor_punt:(x0,y1,z0)
...
valor_punt:(x0,yn,z0)
...
valor_punt:(x0,y0,z1)
...
...
valor_punt:(xn,yn,zn)

Fig.(8) Representació de l'estat inicial i el 40
dels punts en fals color.

La paraula-clau SCALARS fa referència al tipus de dades, en aquest cas nombres, el
text nom_de_les_dades identifica aquestes dades i és el que serà visible per el sofware amb el que
llegim l'arxiu VTK, tipus_de_dades és la natura del format en que estan escrites: int, float, double.
La paraula-clau LOOKUP_TABLE assigna els valors del cos de dades a la taula que en defineix la
seva topologia i coordenades, per aquest cas on la taula de posicions ve definida per les dimensions,
origen i espaiament de les dades ja fixades s'usa la paraula-clau default.
PRIMER CONJUNT DE DADES (mida: 68 MB), VTK: FIELD
101 fitxers (±700kB) corresponents a una sortida cada 10 iteracions, per una visualització més suau
de la evolució de les condicions inicials hauria ajustat el codi per obtenir una sortida cada iteració,
però per el propòsit que tenia una base de dades lleugera i simple era més adient. El camp FIELD és
una estructura del format que defineix un conjunt de conjunts de dades, n'he usat la configuració
més senzilla, 2 camps anomenats TIME i CYCLE amb una sola component formada per 1 sola
component. Aquests camps son de gran utilitat a l'hora de representar les dades amb el sofware
VisIt, ja que són la manera de indexar els arxius, en temps o ordre de sortida de la simulació. Per el
codi de la equació de difusió per simplesa s'ha assignat a temps i cycle el nombre de iteracions +3 i
+1 respectivament. Seguidament es presenta la estructura adoptada als arxius.
# vtk DataFile Version 2.0
Rdifussion
ASCII
DATASET STRUCTURED_POINTS
DIMENSIONS
200
320
1
ORIGIN
0.000
0.000
0.000
SPACING
1.000
1.000
1.000
FIELD FieldData 2
TIME 1 1 DOUBLE
103

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

CYCLE 1 1 INT
101
POINT_DATA
64000
SCALARS punts DOUBLE
LOOKUP_TABLE default
0.0000E+00
0.6095E-33
...
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Fig.(9) Representació en malla i en superfície dels mateixos estats que la figura anterior. Aquestes
visualitzacions són generades per els mètodes de interpolació propis de VisIt, per una millor
visualització els valors s'han escalat x100.

3.2 HORITZONS APARENTS, VTK: UNSTRUCTURED GRID
Aquí es presenta el primer tipus de conjunt de dades proveït per el GRG, arxius que descriuen la
evolució temporal tant en forma com en posició dels horitzons aparents (AH) de dos forats negres
durant les òrbites properes, capbussada, fusió i estabilització. El primers paquets de dades rebuts
provenen de simulacions fetes per el supervisor S. Husa i per F. Jiménez, dades que em permeteren
aprendre tant la seva estructura, manipulació i visualització. Els conjunts de dades que aquí és
tractaran són els produïts per S. Husa amb les simulacions numèriques realitzades usant el codi
BAM de l'esdeveniment que provocà el recent descobriment de la senyal GW1509914 [2] de una ona
gravitacional. Per aquest esdeveniment es realitzaren vàries simulacions, dues d'elles amb diferents
precessions, aquestes seran les utilitzades per les visualitzacions incloses en aquest treball.
UNSTRUCTURED GRID, CELLS
Aquesta estructura de dades es basa en una composició arbitrària de connexions entre punts amb
cel·les tipus del format. És a dir queda definida per les coordenades de cada punt, les cel·les que els
interconnecten, el tipus de cel·la i el valor numèric que s'assigna a cada coordenada, genèricament:
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS m tipus_de_dades
x0
y0
z0
x1
y1
z1
...
...
...
x(m-1)
y(m-1)
z(m-1)
CELLS n mida
num_punts_cel·la_0 índexs
num_punts_cel·la_1
...
...
num_punts_cel·la_n-1 ...
CELL_TYPE n
tipus_cel·la_0
tipus_cel·la_1

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

...
tipus_cel·la_n-1
POINT_DATA m
SCALARS nom_dades tipus_dades
LOOKUP_TABLE default
valor_punt:(x0,y0,z0)
valor_punt:(x1,y1,z1)
...
valor_punt:(x(m-1),y(m-1),z(m-1))
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Les coordenades es defineixen amb la línia que conté la paraula clau POINTS seguida de la
quantitat de punts i la seva natura per continuar amb el cos de dades. Per les cel·les la paraula clau
al format és CELLS i ha d'anar acompanyada per els paràmetres n i mida, n és el nombre de cel·les
considerades i mida és el nombre de nombres que formen la llista de cel·les, concepte que s'aclareix
un poc més endavant, a continuació ve la llista de cel·les formada per línies que contenen el nombre
de punts interconnectats seguit dels índexs dels punts involucrats per a cada una. Seguidament ve
la definició dels tipus de cel·la, començam amb la paraula clau CELL_TYPES seguida de n definida
abans per continuar amb la llista per ordre, establert al pas anterior, de nombres que codifiquen el
tipus de cada cel·la. Per acabar amb la llista seguint l'ordre, ara dels punts o coordenades, dels
valors que se'ls assigna. Cal recordar que totes les llistes comencen amb etiqueta zero.
HORITZONS APARENTS
Aquest conjunt està format per dues series d'arxius (0 i 1) de dades, una per a cada AH. L'artefacte
computacional que les genera a vegades presenta algun problema i omet algun fitxer de sortida de
la serie, aquest fet és un dels majors causants de difucultats a l'hora de la seva representació i serà
tractat en el següent capítol. Un altre entrebanc és que la informació temporal, l'instant a que fa
referència cada arxiu apareix en la línia de comentaris i no és usable, així que ha estat necessari
crear un script per modificar tots els arxius. Aquest script afegeix els camps CYCLE i TIME
presentats abans, la informació de CYCLE prové del nom de l'arxiu i la de TIME de la segona línia.
Un altre script converteix el temps a la unitat física de mili-segons. Vegem un exemple, que ens
servirà per comentar les particularitats del format.
# vtk DataFile Version 2.0
Apparent Horizon 0, time=0.000000
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
FIELD FieldData 2
TIME 1 1 DOUBLE
0
CYCLE 1 1 DOUBLE
000000
POINTS 2500 float
0.00573169
...
0.00571312

6.24634456
...
6.24562452

0.1827459
...
-0.18215376

Fig.(10)

CELLS 2452 12352
4 0 1 51 50
...
4 2449 2400 2450 2499
50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 49
50 2450 2451 2452 2453 ...2499

Ara és senzill explicar el paràmetre mida, tenim 2450 cel·les formades per 4 punts i dues per 50, així
són 2450 línies de 5 nombres i dues de 51: MIDA = 2450 · 5 + 2 · 51=129352.
CELL_TYPES 2452
9
...
9
7
7

Fig.(11) [29]

On definim els tipus de cel·les predeterminades del format: 2450 tipus 9 i dues tipus 7, a continuació
s'assigna valor zero a tots els punts, així que sols tenim informació sobre la forma dels horitzons.
POINT_DATA 2500
SCALARS const float

|
|
|

0.0
...
0.0

Aquí s'hauria pogut definir un camp
escalar o vectorial sobre la superfície.
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Fig.(12) Es mostra la visualització dels moments inicial i poc abans de de la fusió de un dels
horitzons, l'altre presenta una geometria semblant. A l'esquerra es pot veure la estructura de cel·les.

3.3 ÒRBITES, ESPINS i STRAIN, VTK: POLYDATA, LINES I VECTORS
El codi que genera les sortides de la simulació de l'esdeveniment no proporciona conjunts de dades
per a la representació gràfica tant per la evolució de les òrbites dels horitzons com per l'espí, però
proveeix de un arxiu de text ASCII per a cada horitzó de on es poden extreure i generar conjunts de
dades a tal efecte. Veurem dues noves estructures del format VTK, una línia que connecta punts i
com definir vectors.
POLYDATA, LINES I VECTORS
La paraula-clau POLYDATA indica una estructura de dades que descriu combinacions arbitràries de
superfícies o geometries a partir de punts. Entre les possibilitats acceptades per el format hi ha la
que ens permetrà definir una línia. Doncs primer definim els punts com s'ha mostrat abans per
continuar amb la definició de la línia que els uneix descrita usant una gramàtica molt semblant a la
descripció de les cel·les. Ara n representa el nombre de línies i mida és el nombre de nombres que
formen la llista de línies, per continuar amb la llista de línies formades per el nombre de punts que
les formen i les etiquetes que els referencien al llistat de punts.
DATASET
POLYDATA
POINTS m tipus_de_dades
x0
y0
z0
x1
y1
z1
...
...
...
x(m-1)
y(m-1)
z(m-1)

|
|
|
|
|
|

LINES n mida
num_punts_línia_0
i,j,k,l,...
num_punts_línia_1
i,j,k,l,...
...
num_punts_línia_n-1 i,j,k,l,...

La definició de un vector rau de assignar aquest atribut a punts de la llista de punts, on cada un
d'ells és considera l'origen de coordenades per a les components vectorials que formen el cos
d'aquest camp de vectors.
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POINT_DATA m
VECTORS nom_de_les_dades tipus_de_dades
Vx0
Vy0
Vz0
Vx1
Vy1
Vz1
...
...
...
Vx(m-1)
Vy(m-1)
Vz(m-1)

El cas genèric assigna un vector a cada un dels m punts definit prèviament, fet que no és obligatori,
sols és necessari que els valors dels paràmetres mantinguin la coherència exigida per el format.
HORIZON_0 & HORIZON_1
Horizon_0/1 són els dos arxius anomenats, formats per un text ASCII amb la següent informació.
time

x

y

z

mass

Sx

Sy

Sz

S

coord. area level

0.0000000e+00 0.0000000e+00 6.2450984e+00 0.0000000e+00 4.3060250e-01 6.0470228e-02 -5.1910026e-02 -9.4970107e-02 1.2390801e-01 4.1850206e-01 12
1.6000000e+00 -8.8690176e-02 6.2450851e+00 -1.7450903e-02 4.3090076e-01 6.0540417e-02 -5.1870291e-02 -9.5030386e-02 1.2400477e-01 8.5690992e-01 12
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
2.0520800e+03 -2.3670544e-01 6.3080878e-02 1.4920975e+00 8.7290272e-01 1.9860693e-02 -3.3950714e-03 6.5820316e-01 6.5850401e-01 6.0670783e+00 11

Cada línia fa referencia a un instant de temps (time), se n'aprofiten (x,y,z) que són les coordenades
del centre del AH i (Sx,Sy,Sz) components del vector que defineixen l'espí amb origen arbitrari, S és
el mòdul però no s'utilitza perquè és informació redundant. El primer a resoldre és el fet que en
aquests arxius no hi ha cap pèrdua temporal i han de complementar la informació per a cada
horitzó on es va comentar que hi havia arxius de sortida no generats. El procediment per resoldre
aquesta situació i generar les dades per a la seva representació ha estat el següent:
1 FILTRATGE TEMPORAL I NOUS ARXIUS: HORIZON_0 & HORIZON_1
Usant un script s'han construït dos llistats dels estats temporals existents al conjunt de dades per
les superfícies dels horitzons i amb un altre script usant aquestes llistes s'han filtrat els arxius
Horizon_0/1 per crear-ne de nous sols amb la informació per estats temporals de AH existents.
2 EXTRACCIÓ DEL CONJUNT DE DADES PER LES ÒRBITES
Usant els nous Horizon_0/1 amb un script s'ha generat la sèrie d'arxius per descriure les òrbites,
cada un d'ells respectant la estructura que el format VTK requereix. Cada un conté la informació de
totes les coordenades per on ha passat el centre de l'horitzó fins a la posició actual, aquesta inclosa
i com a dada final, a aquest conjunt de punts se'ls ha dotat amb la estructura de una línia que els
uneix. Vegem el quart arxiu generat per l'horitzó etiquetat 0.
# vtk DataFile Version 2.0
traceF0.tx
ASCII
DATASET POLYDATA
FIELD FieldData 2
TIME 1 1 DOUBLE
1.500000
CYCLE 1 1 INT
3

|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

POINTS 4 DOUBLE
0.000000e+00
-8.869176e-02

6.245984e+00 0.000000e+00
6.245851e+00 -1.745903e-02

-2.527344e-01
-4.296331e-01

6.236545e+00 -4.867814e-02
6.225622e+00 -8.320347e-02

LINES 1 5
4
0
1
2
3

Com que és el quart arxiu generat tenim 3 coordenades per on ha passat l'horitzó i la actual, així
definim una línia que passa per 4 punts amb etiquetes 0, 1, 2 i 3. Per comoditat a l'hora de escriure
el script i per aquest cas que sols hi ha una línia a definir la escriptura s'ha fet en vertical del que
ortodoxament hauria de ser
LINES 1 5
4 0 1 2 3
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Fig.(13) Trajectòria orbital de l'horitzó 0 per els casos de major (malla) i menor (textures) precessió.
3 EXTRACCIÓ DEL CONJUNT DE DADES PER L'ESPÍ
Ara sols ens interessen les dades de l'estat actual de l'espí dels horitzons, així amb un script es
generen els arxius per definir-lo en format vtk. La informació que contindran és el punt que he
considerat utilitzar com a origen del vector, el centre de l'horitzó, i les components que ens
proporcionaran la direcció i magnitud. Després per a tenir una millor visualització, amb VisIt al que
ara considerem origen del vector li assignem la coordenada del punt mig de la fletxa representada.
Vegem un exemple d'aquest conjunt d'arxius generats.
# vtk DataFile Version 2.0
traceF0.tx spin
ASCII
DATASET POLYDATA
FIELD FieldData 2
TIME 1 1 DOUBLE
441.500000
CYCLE 1 1 INT
883

Fig.(14)
POINTS 2 DOUBLE
0.000000e+00
3.476030e+00

0.000000e+00
2.121673e-01

0.000000e+00
-7.402790e-01

POINT_DATA 2
VECTORS EH_spin FLOAT
0.000000e+00
0.000000e+00
-1.192148e-01
3.928150e-03

0.000000e+00
-3.329230e-02

Com es pot veure hi ha informació per dos vectors enlloc de per un sol, aquest és un truc per
enganar al sofware VisIt. Si sols donem informació per un sol vector VisIt el representa en el plà
que el conté i no permet mesclar dades 2D i 3D en una mateixa visualització, així si proporcionem
un altre vector, nul en aquest cas, permet incorporar el vector de l'espí a l'entorn tridimensional.
4 EXTRACCIÓ DEL CONJUNT DE DADES PER LA DEFORMACIÓ O STRAIN
El conjunt de dades per representar l'strain o amplitud de deformació adimensional l'obtenim amb
un procediment semblant al de les traces de les òrbites. El codi que realitza la simulació de
l'esdeveniment proveeix una col·lecció de parelles d'arxius, part real i part imaginaria dels diversos
modes multipolars d'oscil·lació que conformen la propagació del que anomenem ona gravitacional
a diversos punts d'extracció, és a dir distàncies a la col·lisió dels forats negres. Amb la integració
d'aquesta informació usant el sofware Mathematica obtenim un arxiu per l'strain amb el que
construïm la base de dades en format vtk necessària per representar la seva evolució. El
procediment de integració queda fora de les pretensions d'aquest TFG, però és interessant remarcar
que l'obtingut són els patrons teòrics del mode quadrupolar dominant (2,2) de les ones
gravitacionals que s'esperarien trobar i es troben amb els detectors [2][3]. Vegem un arxiu tipus i
una imatge de la forma final del senyal.
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Fig.(15) Strain del mode quadrupolar dominat 2 2 calculat a partir de la simulació del senyal
GW1509914, cas amb poca precessió.
# vtk DataFile Version 2.0
filtered_rstrainFFI.dat
ASCII
DATASET POLYDATA
FIELD FieldData 2
TIME 1 1 DOUBLE
55.750000
CYCLE 1 1 INT
2

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

POINTS 3 DOUBLE
0.000000e+00
0.000000e+00
0.000000e+00

230.0 0.0031165314524373095
230.4 0.0005463592299338835
230.8 -0.0020248932339647645

LINES 1 4
3
0
1
2

Aquest és el tercer arxiu generat, tots presenten una estructura semblant a la realitzada per les
òrbites. Els punts mostren una falsa tercera dimensió, necessària per incorporar aquestes dades a
un entorn tridimensional, les altres dues representen el temps i el valor de strain. Cal fer notar la
discrepància aparent entre els valors de temps de la segona columna de coordenades i el valor del
camp TIME. El motiu no és altre que l'aplicació del factor de conversió a unitats físiques i un
desplaçament realitzat amb un script per sincronitzar aquesta informació amb la resta de dades
visualitzades, recordem que la extracció dels modes es realitza a un certa distància de
l'esdeveniment aportant un retard del senyal respecte la seva generació.

3.4 DADES AMB NIVELLS DE REFINAMENT DE MALLA
La informació que anem a tractar ara són els valors de la funció lapse i la part real de l'escalar de
Weyl Re(Ψ4), proporcionant dades en 2 i 3 dimensions per els diferents dominis formats per
refinaments de malla (AMR) niats, cada refinament aporta arxius per descriure tota la evolució de
la simulació dins de el reu rang i topologia. Tots aquests conjunts de dades presenten la estructura
ja vista de punts estructurats: STRUCTURED_POINTS adaptada als requeriments per cada
refinament. Cada nivell ve identificat per un índex associat, essent zero la etiqueta per domini més
extens i de menor resolució, i per aquests conjunts de dades el nivell 12 representa el de menor
domini i la major resolució seguint les puncions. El codi dota de la mateixa resolució, és a dir la
distància entre punts, a tots els conjunts de dades per cada refinament, el que canvia és l'origen de
dades que va seguint la punció envoltada per el seu domini particular. Com a exemple anem a
veure els nivells de refinament per Re(Ψ4) en 3D i com el codi BAM ha gestionat la adaptació activa
de refinaments i d'on n'obtenim informació molt útil a l'hora de plantejar les visualitzacions.
COMÚ:

# vtk DataFile Version 2.0
variable rpsi4, level **, time
BINARY

*.*e+*

Del nivell 0 al 7 l'origen de dades és el mateix per tots els arxius que formen cada conjunt de dades
ja que es considera un domini suficientment extens al voltant de les puncions per no ser ajustat
durant la evolució.
NIVELL 0:

DATASET STRUCTURED_POINTS
DIMENSIONS 82 82 82
ORIGIN -2.592000000e+03 -2.592000000e+03 -2.592000000e+03
SPACING 6.400000000e+01 6.400000000e+01 6.400000000e+01
POINT_DATA 551368
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NIVELLS 1, 2, 3, 4, 5 i 6: cada nivell successiu presenta menor domini i major resolució.
NIVELL 7: Aquest nivell és el que aporta el major nombre de punts.
DIMENSIONS 272 272 272
ORIGIN -6.775000000e+01 -6.775000000e+01 -6.775000000e+01
SPACING 5.000000000e-01 5.000000000e-01 5.000000000e-01
POINT_DATA 20123648

A partir d'aquí l'origen i el domini, no la resolució, es van adaptant a la posició de la punció a
mesura que avança la evolució de la simulació.
NIVELL 8: Primer arxiu, etiquetat 0

DIMENSIONS 96 140 96
ORIGIN -1.187500000e+01 -1.687500000e+01 -1.187500000e+01
SPACING 2.500000000e-01 2.500000000e-01 2.500000000e-01
POINT_DATA 1290240

NIVELL 8: arxiu 500

DIMENSIONS 132 96 96
ORIGIN -1.687500000e+01 -1.187500000e+01 -1.187500000e+01
SPACING 2.500000000e-01 2.500000000e-01 2.500000000e-01
POINT_DATA 1216512

NIVELL 8: arxiu 993, moment proper la fusió dels forats negres, les puncions estan molt aprop i ja
no és necessari adaptar l'origen i el domini, essent constants fins al final de la simulació.
DATASET STRUCTURED_POINTS
DIMENSIONS 96 96 96
ORIGIN -1.187500000e+01 -1.187500000e+01 -1.187500000e+01
SPACING 2.500000000e-01 2.500000000e-01 2.500000000e-01
POINT_DATA 884736

NIVELL 9: amb comentaris equivalents al nivell 8.
Els tres nivells següents comparteixen característiques amb els dos anteriors, però els conjunts de
dades estan dividits en tres parts. Les dues primeres descriuen la evolució a l'entorn de cada
singularitat individualment fins que estan properes, per continuar amb la tercera part on ens basta
un sol domini per contenir-les durant la fusió i estabilització amb la resolució del nivell.
NIVELL 10: primer arxiu de la descripció de l'entorn de una singularitat, etiqueta 0a.
DIMENSIONS 96 96 96
ORIGIN -2.968750000e+00
SPACING 6.250000000e-02
POINT_DATA 884736

3.156250000e+00 -2.968750000e+00
6.250000000e-02 6.250000000e-02

NIVELL 10: primer arxiu de la descripció de l'entorn de l'altra singularitat, etiqueta 0b.
DIMENSIONS 96 96 96
ORIGIN -2.968750000e+00 -8.093750000e+00 -2.968750000e+00
SPACING 6.250000000e-02 6.250000000e-02 6.250000000e-02
POINT_DATA 884736

NIVELL 10: primer arxiu de la descripció conjunta, etiqueta 673

DIMENSIONS 188 188 126
ORIGIN -5.593750000e+00 -6.093750000e+00 -4.093750000e+00
SPACING 6.250000000e-02 6.250000000e-02 6.250000000e-02
POINT_DATA 4453344

NIVELL 10: arxiu 998, molt proper a la fusió i la dimensió del domini deixa de evolucionar fins al
final, però no l'origen que va seguint la singularitat resultant de la fusió.
DIMENSIONS 96 96 96
ORIGIN -2.968750000e+00 -2.968750000e+00 -2.968750000e+00
SPACING 6.250000000e-02 6.250000000e-02 6.250000000e-02
POINT_DATA 884736
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Els nivells 11 i 12 presenten una estructura semblant mostrant una resolució més alta i un primer
arxiu de descripció conjunta cada cop més proper a la fusió, 968 i 989 respectivament.
COMÚ:

SCALARS scalars float
LOOKUP_TABLE default
cos de dades: valors per cada punt en format float escrit en binari

Es fa notar l'us d'escriptura en binari per estalviar en volum d'emmagatzemament per els milers
d'arxius amb el cos de dades format per milions de punts, el conjunt mostrat té una mida de
375GB i el volum de sortida global del la simulació és de l'ordre dels TB.

Fig.(16) Refinaments 7, 8 i 9 combinats dels valors de Re(Ψ4) en 2D poc després de la fusió dels forats
negres. Aquesta visualització està dotada de una falsa tercera dimensió, on assignem una magnitud
en z proporcional al valor de cada punt, però la informació és per els valors del pla z=0.

Fig.(17) Refinaments 9, 10, 11 i 12 de la funció lapse en 2D al pla z=0 i els dos AH abans de la fusió.
No es mostren dades tridimensionals natives utilitzant el mode de visualització que ens permet
apreciar la resolució de malla per els nivells de refinament, degut a que aquesta ja no s'aprecia tan
clarament tan sols amb 2 nivells.

23

4. EL SOFTWARE VisIt
VisIt [35] és una aplicació originalment creada per l'Advanced Simulation and Computing Initiative
(ASCI) del Department of Energy dels Estats Units (DOE) per a la visualització de dades a nivell de
tera-escala, a dia d'avui el seu suport, desenvolupament i adaptació a sistemes de menor escala
corre a càrrec del Scientific Discovery Throug Advanced Computing (SciDAC/DOE) i moltes altres
entitats com la University of California (UC) i al Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL)
associat a dita universitat. La versió de la aplicació usada és la que proveeix el LLNL per les
plataformes: Mac OSX, Windows i les distribucions Linux :Ubuntu i Redhat Enterprise Linux.
htps://wci.llnl.gov/simulation/computer-codes/visit/executables
htps://wci.llnl.gov/simulation/computer-codes/visit/source

Versions pre-compilades.
Codi font.

VisIt és una eina gratuïta de codi obert i de lliure distribució que permet visualitzar, animar,
manipular, crear eines i analitzar conjunts de dades de manera ràpida i senzilla, accepta dades de
més de 120 formats diferents i proveeix de una més que raonable gama per guardar-ne els resultats
produïts. Aquest sofware és capaç de treballar amb qualsevol mida de dades essent el maquinari
utilitzat el limitant, també ofereix una senzilla escalabilitat per el processament en paral·lel
aprofitant el nombre de nuclis de processador que podem decidir assignar a tal efecte, anant des de
un motor de computació per un sol nucli a un optimitzat i poderós motor amb paral·lelisme (MPI /
SMP) apte per a centenars de milers de processadors, també permet l'ús de processadors GPU. En
termes de potència cal remarcar el bon ús que fa del hardware d'acceleració gràfica per el
funcionament en local amb petites i mitjanes màquines com els ordinadors portàtils i de sobretaula.
El maquinari utilitzat per a fer el tractament de dades i totes les visualitzacions presentades consta
de dos ordinadors portàtils (OSX i Windows), els dos amb una edat major a sis anys i no
especialment potents: 8 GB de memòria, targetes gràfiques comuns i 2 nuclis per processador amb
2 fils per nucli. Així no es necessiten grans sistemes per aprendre la seva utilització i obtenir
resultats acceptables o fins i tot bonics, però a mesura que s'avança en l'aprenentatge i en el seu
l'ús de seguida sistemes com els usats presenten serioses limitacions al afrontar conjunts de dades
grans, aquest fet motivà un aprenentatge secundari consistent en aconseguir utilitzar i optimitzar
tots els recursos disponibles assolint l'ús del 100% de les màquines presentades, si em permeten la
expressió “he fregit” i reparat la tarja gràfica dels dos ordinadors durant aquest procés i renderitzant
dies sencers. Tant aquestes optimitzacions (OSX i Windows) com el funcionament en les
distribucions Linux, on que encara no he aconseguit obtenir un funcionament òptim, les incorpor
sols com a comentari.
Aquest sofware compren una quantitat de característiques, propietats, capacitats i possibilitats de
personalització enorme, en aquest treball sols se'n mostraran algunes que poden tenir interès
general o són bàsiques i les utilitzades. No es farà una presentació i explicació tan detallada com
per el format de dades vtk ja que aquest pot ser representat amb una gran varietat d'aplicacions de
visualització i el coneixements en l'ús de VisIt s'han assolit excedint el temps assignat al TFG durant
les tasques de la col·laboració amb el GRG. Les referències principals per l'aprenentatge i l'ús de
VisIt són els manuals [36, 37], la excel·lent pàgina web de la comunitat d'usuaris i el seu fòrum:
htps://wci.llnl.gov/simulation/computer-codes/visit/manuals
htp://www.visitusers.org/ htp://www.visitusers.org/forum/

4.1 COMPONENTS I CARACTERÍSTIQUES
Els components bàsics del visit son quatre. El primer amb el que ens trobem és la interfície gràfica
(GUI), des de on controlem gairebé totes les accions amb menús de selecció presentant un entorn
familiar per qualsevol usuari mitja d'ordinadors. El visualitzador està format per una o més
finestres (1-16) on es mostren els resultats de les accions sobre les dades llançades a la GUI, aquests
dos components poden ser executats de manera local o remota per exemple usant el sistema
X-Window (X11). Els següents dos components també poden córrer en local i remot, essent aquesta
darrera opció la natura de l'origen de la aplicació, el primer d'ells és el servidor de dades que
s'encarrega de importar, obrir, extreure llistes de variables, paràmetres i demés particularitats com
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les vistes a l'anterior capítol dels conjunts de dades i comunicar-ho tot a la GUI. Com a darrer
component tenim el motor de computació que és l'encarregat de llegir, processar i proveir
d'informació, imatges o geometries per ser representades al visualitzador.

Fig.(18) Captura de l'entorn de treball en local (Mac OSX) mostrant la GUI a l'esquerra i a la barra
superior i dues finestres del visualitzador. Les dades corresponen als nivells de refinament 6, 7, 8 i 9
de la funció lapse i al valor de l'strain, tot sincronitzat i preparat per animar.
VisIt ens permet treballar amb conjunts de dades 1D, 2D i 3D definits en malles rectilínies,
corbades, adaptatives (AMR), estructurades i no estructurades, accepta dades escalars, vectorials i
evolucions temporals tant dins un mateix fitxer com una en successió d'arxius com en els casos
tractats. Amb la informació de les dades i la seva definició pot representar molts tipus estàndard
de visualitzacions com per exemple corbes, contorns, superfícies, volums, camps de vectors o pot
representar simplement les malles de l'estructura de dades, entre moltes altres capacitats. La
aplicació també compren un gran nombre d'operadors per seleccionar, manipular i modificar les
dades, a més de contenir eines per analitzar i correlacionar-les, com a exemples: fer talls, projeccions
o simples transformacions, cerca de màxims i mínims per continuar amb un llarg etcètera. Com a
eina per a la visualització presenta opcions per a la il·luminació, control de mètodes de generació i
resolució de les imatges, el seu renderitzat i animació entre altres.

4.2 ANIMACIÓ DELS HORITZONS APARENTS, LES SEVES ÒRBITES,
L'ESPÍ I L'STRAIN
Per a realitzar aquesta visualització s'utilitzen els conjunts de dades presentats per la superfície de
l'horitzó, la seva traça orbital i l'espí o rotació per cada un dels dos forats negres participants en la
simulació. Per poder fer zooms i moviments de càmera seguint un guió és molt recomanable
proporcionar a VisIt dades formades per el mateix nombre de fitxers, és a dir tenir un fitxer per
cada element a visualitzar per cada pas temporal, com hem vist abans tant per la seva natura o per
construcció els sis paquets de dades compleixen aquest requisit. L'ajust de les dades per l'strain
convé fer-lo un cop els horitzons i les òrbites estan representades per així tenir la sincronització
visual desitjada. Vegem el procés seguit per a fer aquesta visualització, tot executat en local, i on
anirem fent referència a la GUI (Mac OSX) i al visualitzador mostrats globalment a la Fig.(18).
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OBRIR LES DADES:
Aquesta acció la podem fer amb el menú de la
barra superior: File/Open file. [cmd-O] o a la
interfície amb el botó Open, s'ens obrirà la finestra
on localitzarem els arxius, si aquests tenen els
noms seguint una correlació numèrica de manera
automàtica (File grouping) ens proposarà obrir-los
conjuntament assignant-los en el mateix ordre
temporal per a la evolució de l'objecte. Procés que
repetim per els sis. En cas que es vulgui obrir
només una selecció d'arxius l'agrupament
automàtic es pot deshabilitar; la detecció del
format de dades és automàtica per la majoria de
tipus però per alguns cal especificar-ne la natura o
per si simplement la extensió del fitxer no és la que la aplicació espera. Un cop oberts ens apareixen
a la GUI en el gestor de fonts de dades: Active source, on clicant veurem tots els conjunts de dades
oberts i podrem seleccionar amb quin volem treballar. Ara és un bon moment per comprovar com
interpreta VisIt les característiques, estructura i també la salut de la base de dades, es fa
seguint: File/File information. [cmd-I] per cada conjunt de dades i s'ens en presentarà un informe.
REPRESENTAR LES DADES:
Cada tipus de dades requerirà una metodologia concreta
per a la seva representació, sovint se'n disposarà de més
d'una apte dins el catàleg de la aplicació. Primer de tot
seleccionem les dades que volem visualitzar com hem vist
abans, per exemple les que fan referència a un dels dos
AH, hi ha tres representacions que ens van bé, la primera
és: Mesh però sols dibuixa la malla i no ens permet
interpolar una superfície, la segona opció és el fals color:
Pseudocolor, mètode que funciona per una quantitat
enorme de tipus de dades però que aquí no te gaire sentit
ja que recordem que els horitzons venen descrits per una
geometria on assignàvem el valor zero a tots els seus
punts, doncs la millor opció és: Subset/mesh que ens
proporciona una representació lleugera de la superfície i
també ens permet visualitzar la malla, cliquem Draw. Així
podem representem els dos AH i les seves òrbites, es
recomana llegir el següent apartat abans de continuar.
Per els vectors no ens serveixen els mètodes mostrats,
doncs la selecció natural és Vector/EH_spin on EH_spin és el nom que assignarem dins els arxius a
la informació vectorial per els espins. Per representar l'strain podem seguir exactament el
procediment per les òrbites, però ho feim en una segona finestra del visualitzador, que la obtenim
clicant a la barra superior: Windows/New i activant-la a GUI.
ESTATS TEMPORALS I CORRELACIONS
Després d'obrir un conjunt de dades s'activa el control
lliscant Time a la GUI per desplaçar-mos al llarg de la
evolució temporal dels arxius, si apliquem un mètode de
representació en veurem el resultat al la finestra del
visualitzador. El desplaçament es pot fer tant sobre el
lliscador com amb els botons que té a sota, endavant i
endarrere anant d'estat en estat o recorrent-los de manera automàtica. Ara seleccionem un altre
conjunt de dades i el representem, com que ens hem preocupat de tenir tots els conjunts de dades
formats per el mateix nombre d'arxius, abans de mostrar la nova visualització la aplicació ens
demana automàticament si volem establir una correlació entre els dos conjunts, acceptem. Procés
que podem repetir per la resta i de manera molt senzilla tindrem tots els conjunts de dades
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sincronitzats. Aquest és el procediment més simple, però
no sempre és possible i VisIt ens permet usar varis
mètodes anant a la barra superior: Controls/Database
correlations. [Cmd-D], per exemple podem establir una
correlació amb els nombres que ordenen els arxius que
abans havíem assignat al paràmetre CYCLE o per
l'instant de temps TIME definit dins cada un. Per
conjunts de dades que no tenen els mateixos nombres d'arxius també es pot crear una correlació, la
aplicació ens dona opcions de com establir la sincronització entre ells a la visualització.
APLICAR OPERADORS
Els operadors són filtres i transformacions entres altres
accions permeses que realitzem sobre les variables del
conjunt de dades per després veure'n l'efecte al
visualitzador. Abans de usar-ne cap convé ajustar a la
GUI a quines finestres afecta i també si volem o no que
s'apliqui a totes les representacions. Per aquesta
visualització
sols
utilitzarem
l'operador
que
transformarà la línia de la traça de les òrbites en un tub,
a la GUI primer seleccionem de la llista de
representacions la que volem modificar per seguidament
com es veu a la imatge escollir l'operador Tube. Sovint al
clicar Draw després d'aplicar un operador no es veu res
o el resultat dista molt de l'esperat, això és degut a que
hem d'ajustar els paràmetres de l'operador, per els cas considerat
ho feim anant a la barra superior: Operator/Atributes /Geometry/
/Tube. on ajustem el radi i la qualitat visual fins que ens
satisfacin. A les següents visualitzacions es presentaran altres
operadors.
MODIFICAR ELS ATRIBUTS DE LES REPRESENTACIONS
Cada mètode de representació te un conjunt de propietats que
podem modificar per ajustar la visualització a les nostres
necessitats, requeriments o gustos. Accedim a fer-les fent doble
clic sobre la representació que volem editar a la llista o a través
de la barra superior amb Plot Atributes. Al horitzons solament
se'ls canvia el color assignat per defecte a negre
sense cap altra motiu que la elecció personal,
feim el mateix per les traces orbitals escollint
colors amb el mateix criteri. La modificació
d'atributs per els espins és un poc més laboriosa
ja que es volen representar com una fletxa que
travessa els AH, accedim al menú d'opcions de
la mateixa manera i procedim a fer els canvis
adients. A la opció Data podem escollir un color
fix o una distribució de colors associada a la
magnitud del vector entre el valor màxim i
mínim contingut en l'arxiu considerat, o limitar
aquests valors extrems a la nostra elecció. Aquesta decisió és comú en moltes representacions usant
VisIt, si deixem que la aplicació ajusti la distribució de colors usant els extrems per cada l'arxiu pot
passar que aquests màxims i mínims no siguin els mateixos per cada estat, així convé utilitzar les
eines d'anàlisi de la aplicació (Controls/Qerry.) o una simple inspecció per diferents estats
temporals per fixar els límits nosaltres i assegurar així que els colors sempre representaran els
mateixos valors al llarg de tota la evolució, en les següents visualitzacions on es combinen
refinaments s'aprecia la importància d'aquest ajust. Dins Glyphs és on podem ajustar i decidir la
mida i l'aspecte de la fletxa.
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AJUSTS VISUALS
El primer a tractar seran les característiques del punt vista
i propietats de la càmera simulada que mostra les
representacions al visualitzador, s'accedeix al seu control a
la barra superior: Controls/View. de senzilla interpretació

[cmd-V]. Els paràmetres Near/Far clipping són de difícil ajust fi, però si es posen valors majors que
el domini espacial definit per les coordenades amb dades més llunyanes a l'origen s'assegura la
representació de tots els punts. A la secció Advanced hi ha un conjunt d'ajusts interessants com
centrar i resetejar el punt de vista, els de més utilitat son els que ens permeten fixar-lo amb els
paràmetres originals, els que la aplicació decideix per cada pas temporal o amb les característiques
decidides per l'usuari, essent la darrera la opció personal preferida per totes les visualitzacions
realitzades. Alguns dels ajusts presentats també és poden aplicar amb botons a les finestres del
visualitzador. Amb Options/Rendering accedim al control de les opcions de renderitzat on poden
activar el filtre antialiàsing, l'efecte especular i ajustar-lo i indicar al motor com volem que
representi les dades: punts, malles o superfícies. El control d'il·luminació es troba
a Controls/Lighting. [cmd-L], on s'ajusta el nombre, color, intensitat i posició de les fonts de llum.
Al visualitzador veurem els efectes de tots aquests paràmetres de manera immediata un cop
acceptades les modificacions per cada canvi, ara és el moment de refer tots els passos mostrats,
excepte el d'obrir dades fins que la visualització ens satisfaci.
FONS VISUAL , EIXOS I TEXTES
S'accedeix amb Controls/Annotation. [cmd-N] a la
gestió dels objectes representats a la visualització
que no son les dades, uns ens n'aporten informació
com els eixos de coordenades, la triada xyz, les
llegendes i el nom de l'arxiu del conjunt de dades al que pertanyen entre altres. També podem
incorporar objectes independents a les dades com per exemple texts, color de fons, imatges a la
representació o com a fons etcétera. L'ús de text ens permet referenciar els índexs globals de la
correlació de dades TIME i CYCLE amb el símbol $, per afegir la informació temporal a les
representacions fetes s'ha usat el text: time[ms]=$time.
GUARDAR IMATGES
Els ajusts es troben a: File/Set Save options. [⇑-cmd-O], podem escollir el format, resolució, qualitat
i on guardar la imatge. Com que hem plantejat la visualització amb dues finestres aquí és on
s'ajusten i es relacionen per formar una sola imatge de sortida, fet que es respectarà a l'hora de fer
la animació.
ESCRIPTAT DEL GUIÓ
Abans de seguir cal fer un comentari sobre les correlacions
entre les dades i l'ús de vàries finestres, quan ens desplaçam
entre estats observem al visualitzador els efectes de la
correlació establerta sols a la finestra activa, activant el botó
representat per un pany de maleta amb un rellotge a totes les
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finestres amb dades correlacionades el desplaçament entre
estats serà comú, obtenint imatges compostes sincronitzades.
Per a realitzar un guió que regeixi la visualització al llarg de la
evolució temporal anem a: Controls/Keyframing. [cmd-K], el
primer pas és introduir el nombre d'estats a considerar, la
opció més senzilla i menys problemàtica és posar el nombre
total que és comú per tots els conjunts de dades. Un cop
activat, a la GUI per a totes les finestres s'ens mostrarà dins la
barra lliscant de temps una nova correlació anomenada
Keyframe animation, la seleccionem. Després de ser acceptats
els canvis que es facin al punt de vista i als atributs de cada
conjunt de dades es mostraran al guió a l'estat temporal
d'aplicació als que anomenem fotogrames-clau, VisIt farà automàticament les transicions entre
aquests estats de manera suau, es pot comprovar visualitzant estats entre ells.
ANIMACIÓ, CREACIÓ D'UNA SUCCESSIÓ DE IMATGES I TIMELAPSE
Amb File/Save movie. accedim a les opcions
per fer l'animació. La aplicació esta dotada
de un nombre raonable de compressors de
vídeo comuns i també tenim la opció de
generar una serie de imatges a mode de
fotogrames. Després de seleccionar el format
i les seves característiques definim els estats
inicial i final de la animació, els fotogrames
per segon i on es vol guardar el resultat,
continuant de forma automàtica tot el
procés. La millor qualitat que s'ha aconseguit
amb el maquinari i coneixements actuals ha
estat amb la generació de una successió de
imatges i muntant-les amb la aplicació
Sequence (Mac OSX) ,no és gratuïta, per la animació timelapse obtenint resultats molt satisfactoris.

4.3 VISUALITZACIONS

Fig.(19) Evolució del binari de forats negres,
cas amb menor precessió procedent de la
simulació (BAM) realitzada amb paràmetres
consistents amb l'esdeveniment generador de
la senyal GW1509914 [2]: relació de masses
q=1,2 i components d'espí (0.197, 0, -0.035)
(0.18, 0.07, 0.017) entre altres, la adequació de
dades i la visualització s'han fet seguint tot
l'exposat. Cal indicar que la radiació ha estat
sincronitzada amb criteris visuals.
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Fig.(20) Funció lapse (1.19) α 2D, valors al pla
z=0 amb falsa tercera dimensió per la elevació.
S'ens mostra que el lapse de temps propi de
entre les hipersuperfícies a temps constant
depèn de la seva localització, mostrant uns pous
característics al voltant dels forats negres. Cal
recordar que el temps com a coordenada per
avançar en el foliat de l'espai-temps per elecció
i construcció és independent de la seva posició
espacial. Nivells de refinament: 6, 7, 8 i 9.
Fig.(21) Valors per Re(Ψ4) en 2D al pla z=0,
també dotats d'elevació artificialment. El
moment representat és poc després de la fusió
quan la radiació més potent emesa encara no
s'ha allunyat molt i ens permet fer una bona
captura visual, la informació per obtenir l'strain
s'extreu en un punt més llunya així la
sincronització amb els valors de Re(Ψ4) és
fictícia. Nivells de refinament: 5-9, on s'han
evitat superposicions amb l'operador Clip.
Fig.(22) Valors per Re(Ψ4) en 3D de un estat poc
posterior a la fusió, amb aquestes dades es pot
apreciar molt millor la natura quadrupolar de
la emissió d'ones gravitacionals en la estructura
que mostren punts de mateix valor en l'espai
de representació en coordenades euclídies. La
selecció dels valors mostrats està basada en la
qualitat visual i en voler evitar la saturació de
informació en pantalla amb l'operador
Isosurface i el tall central amb Clip.
Part les visualitzacions fetes és troben al canal de YouTube del Grup de Relativitat i Gravitació de la
Universitat de les Illes Balears: htps://www.youtube.com/channel/UCLc1RYifCcZJEi6XrWrqAdQ

5. CONCLUSIONS I COMENTARIS
Segurament l'adjectiu tècnica descriu millor que científica a aquesta memòria, el que s'ha pretès és
presentar el procés d'assolir i aplicar coneixements informàtics per poder tractar i realitzar
visualitzacions amb sortides computacionals a la giga-escala. El que era un treball de fi de grau va
evolucionar en una emocionant i desafiant col·laboració amb el GRG, on els resultats obtinguts no
tans sols serveixen per il·lustrar part de la tasca del grup amb imatges i animacions, sinó que també
son una eina per millorar la precisió, els refinaments i la estabilitat de les
simulacions. S'espera que les visualitzacions ajudin a entendre millor la
geometria extrema de l'espai-temps dels forats negres molt massius, amb
grans espins i el paper de les asimetries en els forats negres en la
generació de modes harmònics subdominats. El caire científic d'aquesta
memòria ve motivat per la necessitat de saber el que s'estava visualitzant,
així les representacions de les diverses magnituds pròpies de la
Relativitat General adaptades a la relativitat numèrica m'han
proporcionat una suau, intuïtiva i visual introducció en aquest camp, en
especial en les interaccions de cossos compactes. Resten una gran
quantitat de conjunts de dades per representar, scripts que optimitzar i
nous que crear, fer un codi per omplir les manques del conjunt de dades
dels horitzons aparents, millorar la tècnica i coneixements en l'ús de VisIt
i sobretot continuar aprenent la natura i comportament de l'espai-temps.
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