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Parte 1: Método de Síntese Espectral de galáxias: STARLIGHT

Espectro 
Observado:

F(λ)

Espectros da 
Base:

bj(λ) ; j = 1...N*

bj(λ) = Modelos 
   de B&C

  2003

STARLIGHT fit:

F(λ) = Σ xj bj(λ)*rλ⊗G(v*,σ*)

Saída:

•Star Formation History
•Extinção
•Cinemática (v*, σ*)
•Espectro modelo



  

Parte 1: Método de Síntese Espectral de galáxias: STARLIGHT

=  x1           + x2           + x3

(x = frações de luz no comprimento de onda de 
normalização - vetor de população)

     
+  Lei de extinção (Cardelli, Calzetti, 
LMC, SMC, ...) 
 + Gaussian LOSVD: G(v*,σ*)

  

==



  

Parte 1: Método de Síntese Espectral de galáxias: STARLIGHT

Gráfico 1: Típico output do programa. Em preto o espectro observado, em 
vermelho o melhor modelo calculado e em magenta as linhas de emissão 
mascaradas. À direita, vetor de populações e idades.

Vetor de
população

Fração de
massa para
cada pop.



  

Parte 2: Produtos da síntese: Organização da base de dados

Diagrama: Etapas realizadas desde o download dos espectros do SDSS 
até a apresentação em forma de VO.



  

Parte 2: Produtos da síntese: Organização da base de dados

Gráfico 2: Gráfico RA versus DEC obtido no TOPCAT da amostra 
completa (573141 galáxias).



  

Parte 2: Produtos da síntese: Organização da base de dados

Produtos diretos
- FPV: Vetor de populações xj

- Dispersão de velocidades σ*

- Extinção A
V

Sub-Produtos:
- Massa, <t>, <Z>, SFH, ...

Produtos secundários
- Medidas de linhas de emissão

Dados do SDSS
ra, dec, redshift, magnitudes aparentes, classe espectral, 
raios, distâncias, etc...



  

Parte 2: Produtos da síntese: Uma VOTABLE de síntese típica



  

Parte 3: Acesso à base de dados: Acesso via formulário SQL

O usuário faz consultas utilizando linguagem SQL cruzando informações da síntese, 
medidas de linhas de emissão e do SDSS. 
O usuário pode escolher entre quatro tipos de output.



  

Parte 3: Acesso à base de dados: Um exemplo utilizando SQL

Seleção de galáxias com parâmetros:

Mass "currently" in stars > 7.52
SN_w > 25
Halpha SN > 6
Concentration index, R90/R50 < 2.6
.099 > redshift > 0.101

ORDENADAS por <t>

Foram baixados os fits, imagens e parâmetros das 92 galáxias desta sub amostra.

Dessas, foram escolhidos 10 para a apresentação...



  

Parte 3: Acesso à base de dados: Exemplos utilizando SQL
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Parte 3: Acesso à base de dados: Exemplos utilizando SQL



  

Parte 3: Acesso à base de dados: Seleção por posição

O usuário faz consultas, selecionando as galáxias de nosso banco de dados de duas formas:

Seleção retangular:

Seleção cônica ou circular:

http://www.starlight.ufsc.br/vo/cone.php

http://www.starlight.ufsc.br/vo/rectangluar.php



  

Parte 3: Acesso à base de dados: Um exemplo utilizando Aladin



  

Parte 4: Status atual do projeto

Consultas
- SQL: Não totalmente implementada.

  O usuário pode somente fazer seleções na tabela 
  de síntese e o output é limitado.

- Por posição: Implementada somente para os dados da   
síntese com as mesmas limitações do SQL.

Scripts auxiliares
- Série de scripts PHP para realizar tarefas auxiliares, 
como baixar gráficos de fit do STARLIGHT, imagens do 
SDSS e informações sobre as linhas de emissão.
- Em fase de testes!!!



  

Parte 4: Status atual do projeto: lista de scripts auxiliares

http://www.starlight.ufsc.br/vo/urls.php



  

Parte 5: Próximos passos

- Incluir a possibilidade de fazer consultas cruzando os    
dados das três tabelas. (2007.1)

- Criar mais uma tabela com os vetores de populção. 
(2007.1)

- Fazer com que as consultas retornem somente os 
campos desejados e não uma lista fixa de campos como é 
atualmente. (2007.1)

- Documentação completa do acesso aos dados. (2007.2)

- Divulgação do STARLIGHT. (2007.32) ???



  

Parte 5: Próximos passos

- Conseguir cobaias para testar e criticar a base de dados 
para que ela se torne acessível de forma simples e 
completa. (AGORA ?)

http://www.starlight.ufsc.br/  -> VO Project
william@astro.ufsc.br

http://www.starlight.ufsc.br/
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FIM



  

arq_syn example:
0283.51959.502.cxt.sc2.C03.im.BS

plate => 0283
MJD => 51959
fiber => 502
filetype => cxt
Starlight Version => sc2
Config => c03
Mask Type => im
Base => BS


