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Exercício 
     Galáxias discoidais não são infinitamente finas. Há uma largura “típica” 
do disco. Ao observar uma galáxia discoidal na configuração edge-on, a 
razão axial nunca dará 0. Desse modo, Hubble (1926) introduz a expressão: 

Eixo Maior = 340 pixels 
Eixo Menor = 154 pixels 

q = 154/340 = .4529 
i = cos-1(.4529) = 63° 

Tamanho da galáxia? 
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Andrômeda (óptico) 

NGC5055 (optico vs rádio) 

Andrômeda 
(rádio) 



Problema da Razão Axial Intrínseca 
     Galáxias discoidais não são infinitamente finas. Há uma 
largura “típica” do disco. Ao observar uma galáxia 
discoidal na configuração edge-on, a razão axial nunca 
dará 0. Desse modo, Hubble (1926) introduz a expressão: 
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onde razão axial intrínseca q0 (razão mínima para galáxia ser edge-on, e q a razão axial tradicional (q = 
b/a). O quadrado serve para “realçar" o de q0 para pequenos valores de q. Valor típico de q0= 0.2 

Scarano Jr (2008): 

Outro fator é a discrepâncias de valores da 
inclinação no óptico quando comparados com os 
valores do rádio. Aaronson, Mould, & Huchra, 
(1980) sugerem valor sistemático de 2o ± 6o, Tully 
1988 sugere +3o. 
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Exercício (Revisado) 
     Calcule a inclinação da galáxia M81: 

Major Axis = 340 pixels 
Minor Axis = 154 pixels 
q = 154/340 = .4529 

i = cos-1 {(.45292 – 0.22)/(1 – 0.22)}1/2 + 3° 
i = 68° 



Dependência da Razão Axial Intrínseca com o Tipo 
Morfológico 

     Segundo Yuan & Zhu (2004), assumindo:  

Tipo E S0 S0 S0a Sa Sab Sb Sbc S Sc Scd Sd Sm Irr 

t -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

se t < 7 ( )583.0069.0
0 10 −⋅−= tq

( )93.115.0
0 10 −⋅= tq se t >7 

Scarano Jr (2007) baseado nos dados de Guthrie (1992) 



Informações Extinção no NED 
• Dependência com o comprimento de onda: o avermelhamento da luz é 
produzido pelo espalhamento da radiação por grãos de poeira: em geral 
diminui com o comprimento de onda (a luz azul é mais espalhada que a 
vermelha). 
 
• NED, absorção na direção de M51: 
 
Banda  U  B  V  R  I  J  H  K  L' 
λ [μm]  0.34 0.44  0.54  0.65  0.80  1.27  1.67  2.22  3.81 
Aλ [mag]  0.191  0.152  0.117  0.094  0.068  0.032  0.020  0.013  0.005 

 
• Correção da magnitude pela absorção galáctica: 
 
 
 
    Se M51 tem uma magnitude observada na banda B igual a 8.6, sua magnitude 
corrigida pela absorção galáctica será 8.4 

Gobscorr Amm −=



A Dependência da Extinção com a Inclinação 
     Conhecido o tipo morfológico pode-se estudar a 
variação o brilho em função do tipo morfológico e 
determinar-se correções para extinção para cada 
tipo morfológico. Pelo RC3, a absorção interna na 
banda B de uma galáxia de tipo T é: 



Absorção Interna nas Galáxias 
    Como o gás e a poeira se concentram na componente disco (galáxias 
elípticas apresentam pouca poeira), a absorção da luz em nossa direção pela 
própria galáxia vai depender de sua inclinação: uma galáxia espiral vista de 
face é mais transparente que vista de perfil. 
 
• A absorção interna Ai corrige a magnitude observada para a magnitude que a 
galáxia teria se fosse observada de face: 
 
 
• Essa correção é muito incerta: quão transparente um disco é? 

iobscorr Amm −=



Absorção Interna nas Galáxias 
    Comportamento geral do brilho superficial médio em função da razão axial 
dos eixos de uma galáxia Sc. 



O que é o Sloan Digital Sky Survey (SDSS) 
   Projeto que mapeia o céu noturno com um telescópio de 2,5 m de diâmetro 
dedicado a observações fotométricas e espectroscópicas de objetos da 
magnitude 9 até a magnitude 23. 

Telescópio 
• Refletor de 2.5m F/5 
• Campo estendido de ~1,5 
graus quadrados de 
campo de visão (8 vezes a 
área da lua cheia); 

• Montagem altazimutal 
• Técnica de “drift 
scanning” 

CCD 
• 30 detectores 
• 2048 x 2048 pixels 
• Dispostos em 6 colunas 
• Cinco filtros diferentes 
para cada coluna (filtros: 
u, g, r, i, z) 

• 54 segundos de 
exposição em cada filtro, 
dependendo da missão 

Espectrógrafos 
• Usa fibras ópticas; 
• Máscaras confecicionadas em 
alumínio com furos na 
disposição dos astros a 
serem observados; 

• 640 espéctros simultâneos; 
• De 6 a nove máscaras são 
utilizadas por noite. 

• Resolução moderada de 3800 
to 9200 A 
 
 



Acesso aos Dados 

http://skyserver.sdss.org 
 

   Todos os dados são publicamente disponíveis de forma gratuita pelo site: 

http://skyserver.sdss.org/


Espectros das Galáxias 

     Atividade com página do SLOAN: 

http://cas.sdss.org/dr4/en/proj/advanced/galaxies/spectra.asp#spectra 



Busca de Imagens e Espectros 
     Usar ferramenta "search": 

http://skyserver.sdss.org/dr12/en/tools/search/searchhome.aspx 



Passos para Obter Observações do SLOAN 
1-) Acessar link: http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/quicklook/quickobj.asp?id=1237664878339031295 

2-) Escolher por inserir coordenadas (ou outras informações 
caso as tenha); 

3-) Inserir as coordenadas na janela que abrir; 
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