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Resumo

Relações de escala são expressões matemáticas que relacionam pares de quantidades
f́ısicas de algum sistema. Normalmente elas são descritas como leis de potência em torno
da distribuição média, onde os pontos se espalham segundo uma distribuição log-normal.
Essas relações são correlações positivas, com os maiores sistemas tendo em média, va-
lores maiores para as outras grandezas. Para os aglomerados de galáxia, as relações de
escala resultam da f́ısica de formação e evolução dessas estruturas. Se a gravidade é o
processo dominante, os modelos auto-similares resultantes prevêem relações de escala sim-
ples entre as propriedades básicas dos aglomerados (quantidades que são mais facilmente
observadas) e a massa total. Três correlações são particularmente importantes: a relação
entre a luminosidade em raio-X e temperatura (LX−Tgas), a massa total e a temperatura
(Mtot− Tgas) e a luminosidade em raio-X e a massa total (LX−Mtot). Entretanto, essas
relações são válidas somente sob a condição de equiĺıbrio hidrostático. Assim, quantificar
os erros associados quando introduzimos na amostra objetos fora do estado de equiĺıbrio
hidrostático, quando analisamos sistemas de alta e baixa massa em conjunto, quando
analisamos dados de diferentes satélites, etc. é de extrema importância.

Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar os limites das relações de
escala e a dispersão dos ajustes quando lidamos com uma grande amostra de objetos em
um grande intervalo de redshift e massa. Para isso, usaremos o catálogo MCXC (Piffaretti
et al. 2011b,a) que apresenta a compilação e as propriedades de 1743 sistemas observados
em raio-X no intervalo de redshift de 0.01 < z < 1.0. Os dados foram sistematicamente
homogeneizados para R500 e as fontes duplicadas foram cuidadosamente tratadas. Para
cada sistema, o MCXC fornece a identificação, redshift, as coordenadas ascensão reta e
declinação, o nome catálogo original, a luminosidade padronizada na banda de energia de
[0,1-2,4] keV (L500), a massa total (M500) e o raio (R500).
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Revisando relações de escala em grupos e aglomerados de galáxias

1 Introdução

No cenário de formação de estruturas, num Universo dominado pela matéria escura, pequenas

flutuações de densidade presentes no Universo jovem, crescem sob a influência da gravidade,

dando origem aos halos de matéria escura onde a matéria bariônica - o gás primordial - colapsa

para formar as estruturas que observamos hoje. Os aglomerados de galáxias correspondem às

regiões mais massivas da estrutura em grande escala. A distribuição espacial dos aglomerados

e a densidade numérica desses objetos resultam do processo de formação de estruturas e, como

consequência, estas propriedades devem ser senśıveis aos parâmetros cosmológicos subjacentes.

A forte dependência da função de massa com a cosmologia é mostrada na Figura1, deixando

claro porquê os aglomerados de galáxias são tão importantes para colocar v́ınculos sobre os

parâmetros cosmológicos (Schuecker et al. 2003; Henry et al. 2009; Vikhlinin et al. 2006, 2009b;

Allen et al. 2011).

Figura 1: Figura de Vikhlinin et al. (2009b) que mostra a sensitividade da função de massa observada
de aglomerados de galáxias em relação aos parâmetros cosmológicos. No painel da esquerda, a função
de massa para dois intervalos de redshift e os modelos previstos assumindo uma cosmologia em que
ΩΛ = 0.75. Já no painel da direita, os dados e o modelo são calculados para uma cosmologia com o
parâmetro de densidade de energia escura ΩΛ = 0. A função de massa foi alterada devido à relação
distância-redshift. Para altos redshifts a função de massa observada e o modelo cosmológico estão em
desacordo.

Para determinar a função de massa dos aglomerados, isto é, o número de aglomerados de

uma determinada massa formados dentro de um certo volume em função da massa do aglome-

rado, é crucial o conhecimento preciso da massa total dessas estruturas. Esta pode ser medida

diretamente por alguns métodos: (i) por meio do método de lentes fortes e fracas (p.ex., Ho-

ekstra et al. 2013), (ii) sob a suposição de equiĺıbrio virial, através da medida da dispersão

de velocidade das galáxias (σ, p.ex., Carlberg et al. 1996), (iii) a partir de dados em raio-X

assumindo equiĺıbrio hidrostático e simetria esférica (p.ex., Evrard et al. 1996) e, mais recente-
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mente, (iv) por efeito Sunyaev-Zeldovitch (p.ex., Conte et al. 2011; Planck Collaboration et al.

2014). Uma alternativa proposta é a determinação de escalas robustas capazes de relacionar a

massa total dessas estruturas à quantidades que são mais facilmente observadas.

Relações de escala são expressões matemáticas do tipo exponencial que relacionam pares

de quantidades f́ısicas de algum sistema. Assim, se A e B são duas dessas quantidades, uma

relação de escala entre elas é do tipo A = pBq, onde p e q são constantes. Em termos dos

logaritmos dessas quantidades, a relação de escala torna-se uma relação linear do tipo logA =

q logB + log p.

Para os aglomerados de galáxia, as relações de escala resultam da f́ısica de formação e

evolução dessas estruturas. Se a gravidade é o processo dominante, os modelos auto-similares

resultantes prevêem relações de escala simples entre as propriedades básicas dos aglomerados e

a massa total (Kaiser 1986). Três correlações são particularmente importantes: a relação entre

a luminosidade em raio-X e temperatura (LX−Tgas), a massa total e a temperatura (Mtot−Tgas)

e a luminosidade em raio-X e a massa total (LX−Mtot). Essas relações são correlações positivas,

com os maiores sistemas tendo em média, valores maiores para as outras grandezas.

Recentemente, com os satélites em raio-X mais senśıveis e modernos (como o Chandra

e o XMM-Newton), foram feitas observações de grupos de galáxias, sistemas com kT <4 keV

e um número significativo de estudos mostrou haver desvios de escalas auto-similares (p. ex.,

Finoguenov et al. 2007, Gastaldello et al. 2007, Sun et al. 2009, Eckmiller et al. 2011, Giodini

et al. 2013), indicando que processos não gravitacionais (tais como resfriamento radiativo e

feedback de supernova) têm papel importante para a energia total dos aglomerados e grupos.

1.1 Relações de escala em raio-X

Relações de escala entre as propriedades f́ısicas observáveis dos aglomerados, tais como LX, Tgas

e σ, e a massa podem ser deduzidas de modo simples, assumindo a hipótese de auto-similaridade

(Kaiser 1986). Isto é, em geral, um objeto é considerado auto-similar, quando cada parte pode

ser considerada uma imagem de escala reduzida, exata ou aproximadamente igual do todo

(Mandelbrot 1967).

Assumindo o cenário hierárquico de formação de estruturas, onde pequenas estruturas se

formam primeiro e são consideradas os blocos fundamentais para a formação das maiores, estas

pequenas estruturas poderiam ser consideradas como versões reduzidas das maiores. Dessa

forma, em modelos auto-similares, grupos de galáxias são considerados às versões miniatura

dos aglomerados.
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O argumento para a auto-similaridade é válido para part́ıculas não colisionais, como a

matéria escura, porque a gravidade é a única força atuando sobre essas part́ıculas. Após o

colapso dos halos escuros, a fração de bárions que pode esfriar suficientemente e se acumular no

centro do poço de potencial do sistema é determinada pelo balanço entre as escalas de tempo

dinâmica e de resfriamento. No caso do plasma ionizado, como o gás intra-aglomerado, são as

interações Colombianas entre elétrons livres e ı́ons que conduzem ao equiĺıbrio termodinâmico.

Assim, para que o gás esteja em equiĺıbrio no poço de potencial a dispersão de velocidades do

gás deve ser a mesma da matéria escura do halo (teorema do Virial): v2barion = v2halo. Assim, se

negligenciarmos qualquer efeito dissipativo e não-gravitacional, a auto-similaridade vale também

para a componente gasosa, como mostram as simulações numéricas (p. ex., Navarro et al.

1995). Dessa forma, diversas relações simples entre as propriedades em raios-X do gás podem

ser previstas.

Uma vez que as estruturas são auto-similares no tempo, dois halos que se formaram ao

mesmo tempo devem ter a mesma densidade média. Conseqüentemente,

M∆

R3
∆

= constante, (1)

onde R∆ é o raio onde o contraste de densidade1 é ∆ e M∆ é a massa contida dentro da esfera

de raio R∆, definida como

M∆ =
4π

3
∆ρcrit,0 E2

z R3
∆, (2)

onde Ez = Hz/H0 = [Ωm(1 + z)3 + (1−Ωm−ΩΛ)(1 + z)2 + ΩΛ]1/2 descreve a evolução dos parâ-

metros cosmológicos em função do redshift, em que Ωm é o parâmetro de densidade de matéria,

ΩΛ é o parâmetro de densidade de energia escura e H0 o parâmetro de Hubble.

Os aglomerados são considerados sistemas em equiĺıbrio hidrostático onde a pressão de

radiação do gás intra-aglomerado equilibra a força gravitacional. Dessa forma, a temperatura

do gás fornece uma boa estimativa do poço de potencial dessas estruturas e, consequentemente,

da massa total:

Tgas ∝
GM
R

∝ R2
vir, (3)

onde Rvir é o raio do virial2. Substituindo a Eq.1 na Eq.3, temos que

M∆ ∝ T 3/2
gas , (4)

que é a relação de escala esperada entre a massa total do sistema e a temperatura do gás.

1o contraste de densidade ∆ é o fator pelo qual a densidade média do aglomerado excede à densidade cŕıtica
no redshift do aglomerado.

2raio de equiĺıbrio do sistema em que podemos considerar Rvir ∼ R200
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Para relacionar a luminosidade em raio-X, que é o observável mais direto, com a tempe-

ratura precisamos assumir um mecanismo de emissão. Para sistemas suficientemente massivos,

o gás intra-aglomerado é aquecido durante o processo de formação, à temperaturas de 107−108

K e emite principalmente via bremsstrahlung térmico. Nesse regime (para um plasma com me-

talicidade solar) a emissividade total (ε, luminosidade por unidade de volume) e a temperatura

se relacionam segundo

ε =
dE

dV dνdt
= 6,810−38Z2neniT

1/2
gas ehν/kT g(E,T ) erg s−1cm−3 Hz−1, (5)

em que T é a temperatura do gás, ne é a densidade eletrônica, g(E,T) é o fator de gaunt que

leva em conta os efeitos quânticos e relativ́ısticos desse espalhamento. Integrando a emissão em

frequência vemos que a emissão bremsstrahlung é proporcional a T 1/2 e a n2
e quando considera-

mos a densidade de elétrons igual a de ı́ons (neni ∼ n2
e), como mostrado abaixo:

ε =
dE

dV dt
' 3,010−27 n2

eT 1/2
gas Z2g(T ) erg s−1 cm−3. (6)

Considerando as Eqs.4 e 6 e usando a segunda proporcionalidade da Eq.3, podemos escrever:

LX ≈ εR3
∆ ≈ T 1/2

gas ρ
2
gas R3

∆ ≈ T 1/2
gas f 2

gas Mtot ≈ f 2
gas T 2

gas, (7)

onde fgas é a fração de gás definida por Mgas/Mtot e tida como constante no modelo auto-similar.

Isso implica na relação (p. ex., Ponman et al. 1999),

LX ∝ T 2
gas. (8)

Logo, usando as relações de escala das Eqs. 4 e 8 temos a relação de escala LX−Mtot,

LX ∝ M4/3
tot (9)

1.2 A relação LX−Tgas

Dentre as relações de escala, a primeira a ser estudada foi a LX−Tgas e ainda é a mais estudada

atualmente. Isso se deve a facilidade em medir tanto a luminosidade quanto a temperatura do

gás de forma independente a partir dos dados em raio-X. A temperatura é determinada a partir

do ajuste espectral enquanto a luminosidade pode ser obtida do imageamento do aglomerado

integrando o perfil de brilho superficial.

Vários estudos mostraram que LX−Tgas não segue a previsão do modelo auto-similar. As

observações com os satélites mais antigos como o ROSAT, EXOSAT e ASCA já mostravam
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Relação expoente observado previsto comentário referência
2,25 ± 0,21 26 grupos, z=0,01-0,05 Eckmiller et al. (2011)
2,64 ± 0,20 64 aglomerados, z=0,01-0,15 Mittal et al. (2011)
2,53 ± 0,15 232 aglomerados, z=0,04-1,46 Reichert et al. (2011)

LX−Tgas 2,72 ± 0,18 2 114 aglomerados, z=0,10-1,30 Maughan et al. (2012)
2,78 ± 0,13 31 aglomerados, z=0,06-0,17 Pratt et al. (2009)
2,61 ± 0,32 37 aglomerados, z=0,14-0,30 Zhang et al. (2008)

Tabela 1: Visão geral da relação de escala LX−T α
gas usando observações recentes.

que o expoente desta relação era maior do que o previsto pelo modelo auto-similar (α = 2):

variando desde 2 até 3, conforme mostrado na Tabela 1.

Estudos mais recentes, que incluem na amostra os grupos de galáxias3, mostraram que o

desvio em relação ao modelo auto-similar é ainda maior para sistemas menos massivos (Tgas ∼
3.5 keV, Ponman et al. 1996; Balogh et al. 1999; Maughan et al. 2012), marcando uma transição

entre grupos e aglomerados de galáxias (como mostra a Fig.2).

Figura 2: Figura 3 de Giodini et al. (2013). Relação de escala LX−Tgas para trabalhos recentes da
literatura, mostrando a discrepância em relação ao modelo auto-similar e também entre grupos e
aglomerados de galáxias.

3Como os sistemas de menor massa tem menor luminosidade-X, as observações de grupos requerem tempos
de integração maior e apenas recentemente foi posśıvel obter uma amostra estatisticamente representativa para
essa análise (Finoguenov et al. 2007; Gastaldello et al. 2007; Sun et al. 2009; Eckmiller et al. 2011) e para o
estudo dos processos f́ısicos responsáveis pelo desvio da relação auto-similar.
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Relação expoente observado previsto comentário referência
1,68 ± 0,20 26 grupos, z=0,01-0,05 Eckmiller et al. (2011)
1,76 ± 0,08 232 aglomerados, z=0,04-1,46 Reichert et al. (2011)

Mtot−Tgas 1,53 ± 0,08 1,5 37 aglomerados, z=0,03-0,05 Vikhlinin et al. (2009b)
1,65 ± 0,04 43 grupos, z=0,01-0,12 Sun et al. (2009)
1,65 ± 0,26 37 aglomerados, z=0,14-0,30 Zhang et al. (2008)

Tabela 2: Visão geral da relação de escala Mtot−Tgas obtidas a partir de observações recentes.

1.3 A relação Mtot−Tgas

Embora existam vários métodos para a determinação da massa total (i.e., massa dinâmica) dos

grupos e aglomerados, cada uma delas apresenta seus próprios vieses e diferenças sistemáticas.

Isto introduz um espalhamento nas relações de escala que é somado ao espalhamento intŕınseco.

Assim como para a relação LX−Tgas, desvios da previsão do modelo auto-similar devem

indicar que processos f́ısicos não gravitacionais são importantes. Comparando o ajuste obtido

desta relação para os dados observacionais, há um consenso de que os aglomerados massivos

seguem a previsão teórica com α ∼ 1.5 (p.ex., Finoguenov et al. 2001; Arnaud et al. 2005).

Porém, quando sistemas de menor massa, como os grupos de galáxias, são introduzidos na

amostra, os ajustes passam a apresentar um expoente maior que a previsão teórica baseada

na hipótese auto-similar e no equiĺıbrio hidrostático. (Arnaud et al. 2005; Sun et al. 2009;

Eckmiller et al. 2011), como mostra a Tabela 2. Mesmo assim, o espalhamento desta relação

é bem menor do que o da relação LX−Tgas (15% Mantz et al. 2010), tornando-a atrativa para

estudos cosmológicos onde a massa total do sistema precisa ser determinada com precisão.

Uma preocupação é a hipótese de equiĺıbrio hidrostático ser inválida para alguns sistemas.

Além disso, simulações numéricas mostram que espalhamento intŕınseco da relação Mtot−Tgas

está associado a presença de subestruturas (O’Hara et al. 2006; Yang et al. 2009) que estão

associadas à fusões (onde a hipótese de equiĺıbrio hidrostático também é inválida). Isso resulta

em massas subestimadas em 20% (Evrard et al. 1996; Rasia et al. 2006; Nagai et al. 2007; Rasia

et al. 2013).

Entender esse espalhamento é essencial pois a incerteza dos parâmetros cosmológicos Ωm

e w (parâmetro da equação de estado da energia escura) determinados a partir da relação em

raio-X é dominada pelas incertezas na conversão da grandeza observada em massa (Cunha

& Evrard 2010). Por exemplo, subestimar o espalhamento dessa relação pode levar à uma

superestimação de σ8 (Randall et al. 2002).
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Relação expoente observado previsto comentário referência
1,34 ± 0,18 26 grupos, z=0,01-0,05 Eckmiller et al. (2011)
1,51 ± 0,09 232 aglomerados, z=0,04-1,46 Reichert et al. (2011)
1,76 ± 0,13 33 grupos+aglom, z=0,03-0,05 Arnaud et al. (2010)
1,64 ± 0,12 33 grupos+aglom z=0,01-0,12 Arnaud et al. (2010)
1,90 ± 0,11 31 aglomerados, z=0,14-0,30 aPratt et al. (2009)

LX−Mtot 1,62 ± 0,11 4/3 31 aglomerados, z=0,14-0,30 bPratt et al. (2009)
1,83 ± 0,14 31 aglomerados, z=0,14-0,30 bPratt et al. (2009)
1,53 ± 0,10 31 aglomerados, z=0,14-0,30 cPratt et al. (2009)
1,71 ± 0,12 31 aglomerados, z=0,14-0,30 cPratt et al. (2009)
1,61 ± 0,11 17 aglomerados, z=0,14-0,30 Vikhlinin et al. (2009b)
2,33 ± 0,70 37 aglomerados, z=0,14-0,30 Zhang et al. (2008)

a luminosidade bolométrica e corrigido pelo bias de Malmiquist
b luminosidade calculada na banda de energia 0.1-2.4 keV e corrigido pelo bias de Malmiquist
c luminosidade calculada na banda de energia 0.1-2.4 keV e excluindo a região central

Tabela 3: Visão geral da relação de escala LX−Tgas obtidas a partir de observações recentes.

1.4 A relação LX−Mtot

Futuras gerações de satélites, como eROSITA4 vão imagear 50 a 100 mil aglomerados e grupos de

galáxia, coletando poucos fótons para uma análise espectroscópica. Entretanto, a determinação

de LX é sempre posśıvel se tivermos a informação do redshift. Essa relação de escala é muito

importante para a cosmologia moderna por relacionar a massa total com o observável “mais

barato”. Isso requer uma determinação precisa de LX−Mtot, seu espalhamento e a calibração

dessa relação precisa ser extendida para objetos menos massivos.

Um grande número de observações mostraram que a luminosidade é fortemente afetada

por processos não gravitacionais, e o expoente dessa relação varia entre α ∼ 1.4-1.9, sendo

maior que a previsão de 4/3 do modelo auto-similar, como mostra a Tabela3. Além disso, tanto

a normalização quanto o expoente variam dependendo da banda de energia para determinar

LX. Assim, para as relações de escala determinadas a partir dos dados em raio-X, essa é a que

apresenta maior espalhamento ∼ 40%. Isso deve-se principalmente a presença de aglomerados

com núcleo frio (os chamados “cool-core”), em que a o resfriamento ocorre na região central

(0,1-0,2 Mpc) e é responsável por grande parte da emissão em raio-X. Quando a região central

é exclúıda da análise, o espalhamento dessa relação reduz-se a 10% (Markevitch 1998; Mantz

et al. 2010).

4http://www.mpe.mpg.de/eROSITA
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2 Objetivos

As relações de escala LX ∝ T 2
gas, LX ∝ M4/3

tot e Mtot ∝ T 3/2
gas são válidas somente sob a condição

de equiĺıbrio hidrostático. Essa condição é válida apenas nas regiões centrais dos aglomerados

mais evolúıdos, pois nas regiões mais externas a condição de equiĺıbrio térmico (Fox & Loeb

1997) e hidrostático (Nagai et al. 2007) não podem ser aplicadas. Além disso, se houver um

núcleo ativo (AGN), a região central dos aglomerados também pode estar fora do equiĺıbrio

hidrostático e deve ser exclúıda da análise. Por fim, os aglomerados em fusão também violam

a hipótese de equiĺıbrio hidrostático (Poole et al. 2007).

Vemos então, que as relações de escala para serem usadas para a cosmologia moderna

de alta precisão precisa ser bem entendida e analisada. Assim, quantificar os erros associados

quando introduzimos na amostra objetos fora do estado de equiĺıbrio termodinâmico, quando

analisamos sistemas de alta e baixa massa em conjunto, quando analisamos dados de diferentes

satélites, etc. é de extrema importância. Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho é

analisar os limites das relações de escala e a dispersão dos ajustes quando lidamos com uma

grande amostra de objetos em um grande intervalo de redshift e massa.

3 Plano de trabalho, Metodologia e Cronograma

Como este é um projeto de iniciação cient́ıfica, é importante que o aluno aprenda a metodologia

cient́ıfica, se familiarize com o tema de estudo e aprenda as ferramentas e os métodos necessários

para análise. Assim, inicialmente haverá a familiarização do aluno com o software IDL, que

será usado para a construção das relações de escala e análise dos resultados. Em paralelo, o

aluno aprofundará seus conhecimentos sobre métodos estat́ısticos, aprenderá sobre a astronomia

extragalática (com ênfase em grupos e aglomerados de galáxias) e a importância das relações

de escala para a nova geração de satélites e consequentemente para a cosmologia moderna. Isso

será feito através da revisão bibliográfica que ensinará os conceitos teóricos.

Em um segundo momento, para iniciar o projeto descrito, usaremos o catálogo MCXC

de Piffaretti et al. (2011b,a) que apresenta a compilação e as propriedades de 1743 sistemas

observados em raio-X. Esse é um catálogo público, baseado em dados do ROSAT All Sky

Survey (NORAS, REFLEX, BCS, SGP, NEP, MACS e CIZA) e outros catálogos (160SD,

400SD, SHARC, WARPS e EMSS), no intervalo de redshift de 0.01 < z < 1.0. Os dados

foram sistematicamente homogeneizados para R500 e as fontes duplicadas foram cuidadosamente

tratadas. Para cada sistema, o MCXC fornece a identificação, redshift, as coordenadas ascensão

reta e declinação, o nome catálogo original, luminosidade padronizada na banda de energia de
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[0,1-2,4] keV (L500), a massa total (M500), e o raio (R500).

Nesta fase, iniciaremos pela análise da distribuição de massa e redshift desse catálogo.

Com isso, pretendemos separar a amostra em sistemas de baixa massa (grupos de galáxias)

e alta massa (aglomerados de galáxias) e sistemas em alto e baixo redshift. A partir dessas

separações, poderemos analisar e quantificar a dispersão da relação de escala LX−M500, quando

analisamos a amostra inteira, quando a limitamos em redshift e quando separamos a amostra

de grupos e de aglomerados de galáxias.

Para analisar a relação de escala kT −M500, precisamos da informação da temperatura e

para isso, usaremos 13 trabalhos da literatura: Arnaud et al. (2005); Branchesi et al. (2007);

Eckmiller et al. (2011); Ettori et al. (2004); Mantz et al. (2010); Kotov & Vikhlinin (2005);

Mittal et al. (2011); Pacaud et al. (2007); Pratt et al. (2009); Sun et al. (2009); Vikhlinin

et al. (2006, 2009a); Zhang et al. (2005). Como a temperatura foi medida usando diferentes

satélites e determinada de forma diferente por cada autor, faz-se necessário uma comparação

das medidas de temperatura para os sistemas em comum. Após essa comparação poderemos

analisar e quantificar o erro introduzido em assumir valores de temperatura na relação de escala

Tgas−M500 determinados por diferentes metodologias.

Além disso, 30% da amostra tem dados fotométricos dispońıveis no Sloan Digital Sky

Survey (SDSS). Pretendemos então, usar a informação no óptico (por exemplo a presença de

mais de uma galáxia na região central) como indicativo dos aglomerados que não apresentam

estado dinâmico relaxado e analisar o locus desses sistemas nas relações de escala.

O desenvolvimento do projeto tem ińıcio com a leitura constantes da bibliografia selecio-

nada e de encontros semanais. Com previsão de duração de um ano e considerando ińıcio em

maio de 2016 (aqui, vale ressaltar que o aluno o já começou a revisão bibliográfica e os encontros

semanais), o cronograma de atividades pode ser dividido nas seguintes etapas:

i - Familiarização com a literatura: Antes de começar o projeto em si, o aluno vai

ler textos e artigos de revisão sobre astronomia extragaláctica com ênfase em grupos e

aglomerados de galáxias, observações em raio-X e relações de escala. Para isso, além

da leitura de alguns caṕıtulos das Notas de Aula5 do curso de extragalática do Prof.

Dr. Gastão B. Lima Neto, selecionamos os seguintes textos: Fabian (1994); Giodini et al.

(2013); Kaiser (1986); Piffaretti et al. (2011a); Rosati et al. (2002). Durante o decorrer do

projeto, o aluno irá ler os 13 trabalhos selecionados e mencionados acima para a obtenção

da temperatura;

5http://www.astro.iag.usp.br/∼gastao/extragal/ExtraGal2016.pdf
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ii - Catálogo MCXC e introdução à linguagem de programação IDL: Nessa

etapa o aluno começará a trabalhar com o catálogo online MCXC (Piffaretti et al. 2011b),

organizando os dados em uma tabela. Ele irá também se familiarizar com o software IDL

(Iteractive Data Language) para fazer os futuros histogramas, ajustes das relações de

escala, a separação dos sistemas em subgrupos, etc;

iii - Análise da distribuição de massa e redshift : Construção dos histogramas dessas

duas grandezas para separar a amostra em sistemas em grupos e aglomerados e sistemas

em alto e baixo redshift ;

iv - Análise da relação LX −M500: Comparação dos ajustes dessa relação de escala para

os 1743 sistemas separados em grupos e aglomerados, sistemas em alto e baixo redshift e

comparação dos resultados com a literatura;

v - Análise das medidas de temperatura: Nessa etapa, serão usados os dados da li-

teratura para a informação da temperatura (Arnaud et al. 2005; Branchesi et al. 2007;

Eckmiller et al. 2011; Ettori et al. 2004; Mantz et al. 2010; Kotov & Vikhlinin 2005; Mittal

et al. 2011; Pacaud et al. 2007; Pratt et al. 2009; Sun et al. 2009; Vikhlinin et al. 2006,

2009a; Zhang et al. 2005). Primeiramente, serão comparados os sistemas em comum para

analisar posśıveis erros ou dispersões introduzidas na relação de escala Tgas−M500 em usar

dados de diferentes autores;

vi - Análise da relação Tgas−M500: Para os sistemas que tem medidas de temperatura

publicada em uma das treze referências citadas, iremos comparar os ajustes dessa relação

de escala, separando novamente a amostra em subgrupos: em grupos vs aglomerados e

sistemas em alto e baixo redshift. Comparação com a literatura;

vii - Dados do SDSS: Usando os dados fotométricos do SDSS, analisaremos se os sistemas

fora do equiĺıbrio apresentam um locus particular nas relações de escala;

viii - Conclusão do projeto: . Posśıvel renovação.

Entretanto, vale ressaltar que haverá um aumento das atividades durante as férias escolares e

posśıveis retardamentos durante a época de provas e fechamento de semestre.

4 Forma de análise dos resultados

Inicialmente, a amostra será analisada a partir de histogramas dos parâmetros redshift, LX, e

M500 e testes de adequação de ajuste (como o Kolmogorov-Smirnov) para separarmos os 1743

sistemas em subgrupos. Em um segundo momento, vamos comparar as diferentes medidas de

temperatura para os sistemas que apresentam essa informação na literatura. Posteriormente,

nossos resultados serão analisados a partir das três relações de escala descritas neste projeto
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(LX −M500, M500− Tgas e −LX− Tgas) constrúıdas para os diferentes sub-grupos da amostra.

Vamos comprar os resultados dos ajustes obtidos para as relações de escala com a literatura e

com as previsões do modelo auto-similar.

Para as regressões lineares ajustadas às relações de escala, usaremos o método da bissetriz

(OLS(Bissector)) e analisaremos os reśıduos dos ajustes para investigar a posśıvel presença de

estruturas (dados heteroscedásticos). Caso alguma subamostra tenha um número de objetos

menor que 50 (N < 50), faz-se necessário um método de reamostragem, tal como o Jacknife ou

Bootstrap (Feigelson & Babu 1992), para o ajuste e estimativa de incertezas. As correlações

serão quantificadas a partir do coeficiente de correlação de Pearson (p.ex., Press et al. 1992)
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