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EFEITOS DA OPACIDADE NO ESTUDO DA
TURBULÊNCIA INTERESTELAR

RESUMO

Neste trabalho estudamos a qualidade da estimativa do Número de Mach (MS) a partir

das larguras de linha de 13CO em nuvens moleculares do meio interestelar (MIE), levando em

conta efeitos de opacidade e auto absorção. Para tanto, nós analisamos simulações magneto-

hidrodinâmicas (MHD), incluindo um pós-processamento para incluir os efeitos da transferên-

cia radiativa em observações de rádio de nuvens reais. Nós encontramos uma boa concordância

para o valor medido de MS com o valor verdadeiro, disponível através das simulações. En-

tretanto, nós encontramos que o alargamento das larguras de linha de CO devido à opacidade,

em meios oticamente densos, causa uma super estimativa deMS , por um fator ≈ 1, 16 − 1, 3.

Nós também mostramos que esta super estimativa tem dependência com o campo magnético

da nuvem molecular. A turbulência super-Alfvénica (campos magnéticos fracos) irá causar

um maior alargamento das linhas de emissão de CO em comparação com a turbulência sub-

Alfvénica (fortes campos magnéticos), para todo o intervalo de profundidades óticas aqui es-

tudadas. Estes resultados têm implicações na relação entre o desvio padrão da densidade de

coluna (σN/〈N〉) e o Número de MachMS da nuvem, obtidos observacionalmente. Em adição

a isto, investigamos a capacidade da técnica de Análise de Componentes Principais (PCA) em

detectar variações do espectro de potências da velocidade, em regimes de alta profundidade

ótica. Para isso, nós estudamos observações sintéticas de CO em simulações de meios MHD e

de distribuição Browniana fracional. Nossos resultados indicam que PCA é capaz de detectar

mudanças no espectro de potências da velocidade, mesmo em regimes de alta opacidade, e que

isto ocorre porque, além da informação espectral, esta técnica é sensível a informações de fase,

contrastando com outras técnicas baseadas unicamente em informação espectral, que por sua

vez satura para um índice espectral de β ∼ −3 em meios oticamente densos.
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EFFECTS OF OPACITY ON THE STUDY OF
INTERSTELLAR TURBULENCE

ABSTRACT

In this work we study the goodness of estimating sonic Mach number (MS) from li-

newidths of 13CO in molecular clouds of the interstellar medium, taking effects of opacity into

account. To do so, we analyze magnetohydrodynamic simulations including post processed

radiative transfer to simulate radio observations of real clouds. We have found a very good

agreement for the measured MS and the real one, available from simulations. However, we

find that the opacity broadening of CO linewidths in optically thick media causes an overesti-

mation ofMS by a factor of ≈ 1.16 − 1.3. Also we find that this overestimation depends on

the molecular cloud magnetic field. Super-Alfvénic turbulence (weak magnetic fields) will pre-

sent larger linewidth broadening in comparison to sub-Alfvénic simulations (strong magnetic

fields) in all range of optical depths investigated. This restuls have implications to the obser-

vationally derived relationship between the column density standard deviation (σN/〈N〉) and the

sonic Mach numberMSof the cloud. Adding to that, we investigate the capacity of the Princi-

pal Component Analysis (PCA) technique in detecting changes of the velocity power spectrum

in high opacity regimes. For this, we include synthetic observations of CO in fractional Brow-

nian Motion (fBm) and MHD simulations. Our results indicate that PCA can detect changes of

the velocity power spectrum even in high opacity regimes, and that this is caused its sensibility

to phase information as well as spectral information of the observations, in contrast with other

techniques based solely on spectral information, which saturates to a spectral index of β ∼ −3,

in optically thick environments.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

“A minha suspeita é de que o Universo não ape-

nas seja mais estranho de que supomos, porém

seja mais estranho do que podemos supor.”

. JOHN HALDANE

O meio interestelar (MIE) está longe de ser um espaço vazio e inerte. Ao contrário desta

ideia, trata-se de um meio dinâmico, heterogêneo (Mac Low e Klessen 2004; McKee e Ostriker

2007) e magnetizado (Ballesteros-Paredes et al. 2007). Sua dinâmica, advinda dos movimen-

tos da galáxia, de fenômenos catastróficos como explosões de supernovas e de choques entre

nuvens moleculares, torna o meio interestelar um ambiente turbulento, rico em interações e am-

pliando o leque de fenômenos físicos e químicos que nele ocorrem. Por conta da presença do

campo magnético e uma enorme quantidade de partículas ionizadas, muitas vezes o gás e poeira

do MIE comporta-se como um plasma. Portanto, a teoria que melhor a descreve sua turbulência

é a Magneto-hidrodinâmica (MHD). Esta turbulência é observada em escalas que vão desde

distâncias menores que uma Unidade Astronômica1 (UA) a milhares de parsecs2 (Armstrong

et al. 1995; Elmegreen e Scalo 2004) e afeta diversos processos físicos dentro e fora da galáxia,

como a formação estelar, o transporte de matéria e energia, a reconexão de linhas do campo

magnético interestelar, e etc. De tal forma que para estudar o meio interestelar precisamos co-

nhecer melhor seus constituintes, as diferentes fases que ele pode se apresentar e as ferramentas

necessárias para poder extrair informações relevantes do aparente caos que o governa.

11 UA = 149 597 870 700 m
21 parsec= 3, 0857× 1016 m

1



Capítulo 1. Introdução 2

1.1 Os diferentes meios interestelares

O MIE é constituído principalmente por gás e poeira. O gás é responsável por 99% da massa

do MIE enquanto a poeira é responsável pelos outros 1%. Aproximadamente 3/4 da massa

desse gás é hidrogênio (H), quase todo o restante é de hélio (He), um gás inerte. Menos de um

porcento da massa do gás é composta por outros elementos como o oxigênio (O), carbono (C),

ferro (Fe), nitrogênio (N), etc, além de moléculas e íons formados por estes elementos, como o

monóxido de carbono (CO), o hidróxido (OH−), a amônia (NH3), entre outros, ficando cada vez

mais raros quanto maior a complexidade da molécula. Já a poeira interestelar é principalmente

constituída por compostos de carbono, silicatos, ferro e gelo agregados em formas irregulares

e tamanho médio de uma fração de mícrons. Apesar de toda essa complexidade química, o

MIE é extremamente rarefeito. Para se ter uma ideia, a densidade de partículas da atmosfera

terrestre ao nível do mar é de aproximadamente 2 × 1019 cm−3 (partículas por centímetro cú-

bico). Enquanto os melhores aparelhos de vácuo da atualidade conseguem atingir a densidade

de partículas em torno de 10 000 cm−3, um MIE denso tem tipicamente densidades da ordem

de 1 000 cm−3 – podendo alcançar densidades de 105 cm−3 – enquanto um MIE difuso tem

densidade típica de 10 cm−3 – mas podendo ser tão rarefeito quanto 0, 1 cm−3.

Apesar das baixíssimas densidades envolvidas, o MIE tem concentração suficiente para

obscurecer a luz das estrelas na mesma linha de visada, mesmo em se tratando de MIEs difusos.

Quando aliamos tais densidades tão baixas às distâncias colossais entre as estrelas, de algumas

unidades a milhares de parsecs entre elas, é possível entender porque o efeito de obscurecimento

causado pela poeira e gás interestelar pode se tornar significativo e precisa ser levado em conta e

estudado. Ainda mais, quando a densidade de uma nuvem molecular é suficientemente alta, não

somente esta nuvem pode ocultar por completo estrelas de fundo ou no seu interior, como isso

fará com que apenas uma parte superficial da nuvem seja passível de estudo, escondendo suas

características globais e limitando o número de técnicas observacionais que podem ser usadas

para estudá-la.

Além do gás e poeira há um grande número de fótons transitando este meio, oriundos

principalmente de estrelas brilhantes e gerando um campo de radiação eletromagnética que pode

ionizar este gás. Há também uma porção de raios cósmicos viajando a velocidades relativistas

(Maciel 2002), vindos, por exemplo, de objetos massivos como buracos negros, estrelas de

nêutrons, núcleos ativos de galáxias e colisões estelares. Associado ao disco galáctico, existe

2



Capítulo 1. Introdução 3

também um campo magnético que permeia o MIE, da ordem de 10−6 Gauss, podendo alcançar

intensidades da ordem de 10−3 Gauss em regiões mais densas. Para efeitos de comparação, este

campo magnético é muito menor que o campo magnético da Terra na superfície, da ordem de

0, 5 Gauss, mas exerce um papel importante na dinâmica do meio interestelar, bem como na

aceleração e redirecionamento de raios cósmicos.

Podemos ainda classificar os diferentes tipos de ambientes interestelares de acordo com

sua origem, idade ou constituição. A maior parte do gás e poeira da galáxia está concentrada

no disco, e nos casos de MIE densos e que não apresentam estrelas brilhantes em suas proxi-

midades, tais meios serão vistos como nebulosas escuras, devido a falta de uma fonte que as

aqueçam, suas temperaturas serão baixíssimas, variando de poucas unidades a dezenas de Kel-

vin. Com a proximidade de estrelas de temperatura efetiva de até Tef ∼ 25 000 K, os grãos que

formam o meio espalham a radiação, transformando-se em nebulosas de reflexão.

Já as nebulosas excitadas por estrelas mais quentes que Tef > 25 000 K tornam-se foto io-

nizadas, sendo denominadas nebulosas difusas ou regiões HII, apresentando emissão das linhas

de H, He e metais no ótico e ultravioleta, bem como emissão térmica nas faixas do rádio e infra-

vermelho. As chamadas nuvens moleculares por sua vez, são também associadas a tais regiões

HII, contudo são indetectáveis no visível, tendo seus estudos limitados às emissões na região de

rádio e micro-ondas das moléculas de H, CO, OH e NH3, apresentando temperaturas cinéticas

relativamente baixas, no intervalo de TC ∼ 10 − 100 K e densidades da ordem de n ∼ 102 a

106 cm−3. Tais nuvens moleculares são o principal objeto de estudo desta Tese. Além, destas

nuvens de gás e poeira, podemos citar ainda as nebulosas associadas a explosões violentas de

estrelas no fim de sua evolução, como as nebulosas planetárias e os restos de supernovas, frutos

da ejeção do material estelar e geralmente fortemente ionizados.

1.2 Fluidos e turbulência

A turbulência vem como solução transiente da hidrodinâmica dos fluidos, e devido à natureza

turbulenta do MIE, não existe a possibilidade de se obter previsões puramente analíticas para

todo o movimento do gás e a poeira neste meio, pois trata-se de um meio dinâmico, com inú-

meros processos acontecendo simultaneamente e evoluindo de estado a cada instante, de forma

que é impossível rastrear a posição de cada partícula a cada instante, à maneira como é possí-

3



Capítulo 1. Introdução 4

vel para um sistema simples, destes descritos na Mecânica Clássica. Por estas características,

um sistema hidrodinâmico faz parte dos chamados sistemas complexos, são sistemas em que

uma mudança infinitesimal nas condições iniciais de uma partícula ou sistema de partículas

neste ambiente poderá resultar em condições completamente diferentes para as partículas ou o

sistema, num dado instante de tempo suficientemente longo. Porém, o comportamento geral

do sistema como um todo pode ser descrito através de variáveis globais, tornando primordial

o desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas estatísticas que possam trazer resultados

compreensíveis dos dados observacionais e guiar o desenvolvimento de teorias e métodos com-

putacionais de simulação destes ambientes.

A turbulência e os campos magnéticos se afetam mutuamente, pois o campo magnético

consegue restringir o movimento do gás ionizado e também os movimentos do gás alteram a

forma destes campos magnéticos imersos naquele gás. Desta forma, os campos magnéticos

e a turbulência estão relacionados a uma grande variedade de processos físicos, incluindo o

transporte de raios cósmicos que viajam dentro deste meio magnetizado de maneira irregular

(Yan e Lazarian 2004; Beresnyak et al. 2011), a reconexão magnética (Lazarian e Vishniac

1999; Kowal et al. 2009) e a taxa de formação estelar (McKee e Ostriker 2007, e referências

que seguem), para citar alguns exemplos.

A turbulência pode ser detectada tanto em meios neutros, através do HI (Chepurnov e

Lazarian 2010; Burkhart et al. 2009; Peek et al. 2011) quanto em meios aquecidos e ionizados,

através da emissão de Hα (Hill et al. 2008); em flutuações na densidade eletrônica do meio

(Armstrong et al. 1995; Chepurnov e Lazarian 2010); na emissão síncrotron polarizada (Gaens-

ler et al. 2011; Burkhart et al. 2012); no alargamento não-térmico de linhas do espectro (Bohlin

et al. 1978; Stutzki e Guesten 1990); na estrutura fractal e hierárquica do MIE; assim como em

meios moleculares, que incluem uma grande variedade de traçadores moleculares, incluindo a

bastante utilizada linha de monóxido de carbono (CO), a depender da densidade do meio.

Para melhor entender a turbulência MHD e os mecanismos físicos relacionados, é essen-

cial ao pesquisador medir os parâmetros básicos do plasma interestelar, como o Número de

Mach Turbulento, ou simplesmente Número de MachMS , como será chamado ao longo desta

Tese:

MS = δv/Cs , (1.1)

ou seja, o Número de Mach (turbulento) é o desvio padrão do vetor velocidade local δv, dividido

4
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pela velocidade do som naquele meio Cs,

Cs =

√
KbT

µm
H

, (1.2)

tal que Kb é a constante de Boltzmann, T é a temperatura e µm
H

a massa molecular média do

gás interestelar. QuandoMS > 1, diz-se que a turbulência daquele gás é supersônica, o que

significa que bastante energia está sendo aplicada ao fluido, o gás se comprime em algumas

regiões e se dilui em outras, gerando ondas de choque supersônicas e regiões de contrastes de

densidade e velocidade. Caso contrário, se as perturbações são dissipadas no gás antes que

ocorram variações drásticas de densidade, neste caso, a grosso modo, temos uma turbulência

subsônica, comMS < 1. Na zona de transição entre estas duas fases, em queMS ∼ 1, o gás

é dito transônico.

Analogamente à turbulência sônica, podemos também quantificar a turbulência magnética

com o Número Alfvénico de Mach ou Número de Alfvén,MA dado por

MA = δv/vA ; vA = |B|/ρ , (1.3)

onde vA é a velocidade de Alfvén, |B| é a magnitude do campo magnético médio e ρ a densidade

do meio. Fazendo uma analogia com o Número de Mach, o Número de Alfvén nos diz o quanto

uma perturbação magnética é facilmente dissipada naquele meio, descrevendo a importância

do campo magnético na propagação de energia das ondas de choque dentro do fluido. Por

exemplo, se o fluido possui um forte campo magnético, este terá uma maior capacidade de

limitar o movimento do gás e poeira ionizada e o Número de Alfvén poderá serMA < 1, sendo

sub-Alfvénico, pois o mesmo é inversamente proporcional à intensidade do campo magnético

médio. Já quando o campo magnético não tem força suficiente para limitar o movimento das

moléculas, ou se estas têm velocidades suficientemente altas, o campo magnético não tem papel

muito importante na evolução das estruturas da nuvem molecular, tratando-se então de um meio

super-Alfvénico,MA > 1. Um meio comMA ∼ 1 é dito trans-Alfvénico.

Finalmente, na mecânica dos fluidos, uma outra quantidade útil para se definir quando

um fluido é turbulento e prever a forma de propagação de matéria é o Número de ReynoldsRE ,

que mede basicamente a razão entre as forças inerciais que dirigem a turbulência e as forças

5
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viscosas, que criam resistência ao escoamento de material dentro do fluido,

RE = LV/ν , (1.4)

onde L é a escala da medida, V a velocidade média da parte que sofre escoamento em relação

ao restante do fluido e ν a viscosidade cinemática. Se a viscosidade do fluido for dominante, o

escoamento torna-se suave, sem grandes variações de velocidade. Neste caso temos um baixo

Número de Reynolds e escoamento laminar. Quando as forças inerciais são dominantes, o

Número de Reynolds é alto e temos um escoamento turbulento, caracterizado por vórtices,

instabilidades e variações drásticas de densidade e velocidade. É consenso que, em geral, um

fluido passa a ser turbulento quando RE > 1 000, principalmente se estamos tratando de um

meio não controlado artificialmente. Para se ter uma ideia, o Número de Reynolds em meios

astrofísicos é da ordem ou superior a RE > 108, devido principalmente às grandes escalas em

que ocorrem e à baixíssima viscosidade do gás e poeira, com sua densidade típica de algumas

dezenas de átomos por centímetro cúbico.

1.3 Opacidade e Extinção estelar

Uma grandeza importante no estudo de meios difusos e que será frequentemente abordado neste

trabalho é a Profundidade Ótica τ , definida pelo logaritmo natural da razão entre o poder radi-

ante incidente e o transmitido naquele meio, τ = ln(Φi/Φt). Esta grandeza é adimensional e

monotonicamente crescente. τ = 0 significaria um meio perfeitamente translúcido, já quando

τ < 1 este é um meio oticamente transparente. Quando observamos um MIE oticamente trans-

parente, geralmente vemos toda sua estrutura, ou pelo menos podemos observá-la com um alto

grau de penetração, podendo assim inferir características globais da mesma com maior grau de

precisão. Por outro lado, quanto mais absorção da luz, maior a profundidade ótica (maior sua

opacidade), e quando chega ao ponto em que τ > 1, o meio é dito oticamente denso, de alta

profundidade ótica. Este caso, característica típica de um MIE denso, nos permite ver apenas

uma porção superficial do MIE, havendo menor grau de penetração, com um alto grau de absor-

ção e reemissão de radiação, fazendo com que parte da informação seja perdida ou misturada,

como será explicado em mais detalhes ao longo desta Tese.

6
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1.3.1 A função densidade de probabilidade

A função densidade de probabilidade (PDF3) ou simplesmente função densidade da nuvem é

uma poderosa ferramenta de estudo de meios difusos. A PDF de uma variável contínua nos

diz a probabilidade da variável ter um certo valor, pois a forma da PDF é um reflexo direto da

distribuição de energia do fluido. A PDF da distribuição do gás pode ser usada para estudar o

papel da gravidade e da turbulência nas nuvens moleculares (Froebrich et al. 2007; Kainulainen

et al. 2009; Goodman et al. 2009a; Froebrich e Rowles 2010), baseando-se no fato de que

a PDF da densidade em simulações de meios com turbulência supersônica apresentam uma

distribuição log-normal (Vazquez-Semadeni 1994; Padoan et al. 1997; Ballesteros-Paredes et al.

2011; Kritsuk et al. 2011) ,

p(x) =
1

σlnx
√

2πx
exp− lnx− µ

2σ2
lnx

, (1.5)

onde x = ρ/ρ0 é a densidade volumétrica normalizada pela média; e µ e lnx são a média e o

desvio padrão em unidades logarítmicas, respectivamente. A partir de observações, previsões

teóricas e simulações, tem se tornado claro que a turbulência compressível tem um papel central

na formação de filamentos e regiões de alto contraste de densidade, pois este tipo de turbulência

gera choques dentro das nuvens. Este choques, por sua vez, alargam a PDF do gás e da poeira,

puxando a cauda da mesma para regiões de maior densidade do gás(Burkhart et al. 2009).

Baseados nesta observação de que o tipo de turbulência afeta a forma da função densidade,

diversos autores, como (Vazquez-Semadeni 1994; Padoan et al. 1997; Federrath et al. 2010;

Burkhart e Lazarian 2012), desenvolveram relações entre os momentos da função densidade de

probabilidade, como a variância ou desvio padrão4 da densidade σρ/〈ρ〉 e o número sônico de

Mach, por exemplo:

σ2
ρ/〈ρ〉 = b2MS

2 (1.6)

onde b é um parâmetro que depende do tipo de turbulência. Por exemplo, b = 1/3 para fluidos

com turbulência puramente solenoidal e b = 1 para os de turbulência puramente compressível

(Federrath et al. 2008). A compressão pode se dar ao ponto da nuvem ou parte dela colapsar

3PDF, da sigla em inglês Probability Density Function.
4Neste ponto é importante lembrar a definição de desvio padrão σx =

√∫
(x− µ)2p(x)dx de uma variável

contínua, onde µ =
∫
xp(x)dx neste caso é o valor esperado de x. Já a variância é o quadrado do desvio padrão,

σ2
x.

7
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gravitacionalmente, causando o alargamento da cauda da função densidade da nuvem (Klessen

et al. 2000; Collins et al. 2012).

Variações da equação 1.6 também têm sido desenvolvidas na literatura. Por exemplo,

equações que envolvem o β do plasma, como o trabalho de (Molina et al. 2012). A equação 1.6,

porém, é muito difícil de se obter observacionalmente, pois as densidades no volume e a estru-

tura tridimensional da velocidade não estão prontamente disponíveis a partir das observações.

As informações importantes acerca dos movimentos supersônicos turbulentos em nuvens mole-

culares podem ser obtidas do alargamento não-térmico das larguras de linha de diferentes linhas

espectroscópicas, como a emissão do monóxido de carbono (CO). O monóxido de carbono, no

entanto, e em particular o 13CO, usualmente é parcial ou completamente oticamente denso e

pode representar apenas um alcance dinâmico limitado das densidades de coluna (Goodman

et al. 2009b; Burkhart et al. 2013b,a).

Obtém-se a densidade de coluna de CO integrando a intensidade total da linha emissão de

CO numa determinada linha de visada. Se na nuvem estudada a auto-absorção não for impor-

tante, podemos relacionar diretamente a densidade de coluna do CO à sua distribuição de massa.

Esta massa de CO, por sua vez, pode ser relacionada à massa total de H, que compõe pratica-

mente toda a massa da nuvem. Felizmente, mapas de densidade de coluna da extinção estelar

de nuvens infravermelhas (NIV), incluindo a faixa do infravermelho próximo e infravermelho

médio, podem ser usados para delinear um alcance dinâmico AV muito maior de densidades,

de forma a explorar a PDF (AV = 1 − 25 para o infravermelho próximo a uma resolução de

∼ 30′′ e AV = 10− 100 para o infravermelho médio a uma resolução de ∼ 2′′ – ver Lombardi

e Alves (2001); Kainulainen et al. (2011, 2013).

Porém, mapas de extinção estelar não carregam informação dinâmica a respeito das velo-

cidades. Levando isto em conta, (Kainulainen e Tan 2013, KT13 daqui em diante) desenvolve-

ram um método que inclui medidas dos perfis de linhas moleculares para medir a dinâmica das

nuvens com um alcance dinâmico AV = 1 − 100 a uma resolução de ∼ 2′′, independente da

temperatura, que permite testar com maior precisão a relação com o Número de Mach descrito

na Equação 1.6. Este método será explicado posteriormente em mais detalhes, pois é adotado

em uma das investigações desta Tese, simulando observações de nuvens moleculares.

8
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1.4 A Turbulência de Kolmogorov

A famosa teoria da turbulência de Kolmogorov (1941) sugere que a energia de um fluido tur-

bulento é injetada nas grandes escalas e forma vórtices que transferem a energia para as escalas

menores, em forma de cascata. Esta cascata segue para escalas cada vez menores com dissipa-

ção de energia desprezível ou muito baixa, pois a taxa de dissipação de energia τ−1dis = ν/L2

é muito menor que a taxa de revolução dos vórtices τ−1vort = V/L. Logo, fluidos com grandes

valores de RE , como é o caso dos meios astrofísicos em geral, correspondem a uma dissipação

viscosa desprezível dos grandes vórtices, pois o tempo característico da cascata τcasc é igual a

τvort na turbulência de Kolmogorov.

Neste regime, v2L/τL é aproximadamente constante, o que dá a lei de potência de Kol-

mogorov, para os vórtices com tamanho L, na forma VL ∼ L1/3, ou na forma espectral,

P (k) ∼ k−5/3, para o caso de uma turbulência bidimensional. Se Li é a escala de injeção

de energia, a cascata se estende de Li até LiRE−3/4, quando a viscosidade do fluido começa a

se tornar importante. Esta região entre as escalas Li e LiRE−3/4 é conhecido como intervalo

inercial e no caso dos gases interestelares Li >> LiRE−3/4. Neste intervalo, a turbulência é

auto-similar ou, em outras palavras, invariante em escala. No ambiente galáctico, a energia

da turbulência pode ser injetada por supernovas, fontes galácticas, choques entre nuvens inte-

restelares ou uma combinação destas. Esta lei de potências de Kolmogorov, P (k) ∼ k−5/3,

pode ser observada em escalas que vão de dezenas de parsec a sub-UA (Armstrong et al. 1995;

Chepurnov e Lazarian 2010). No entanto, outros tipos de turbulência, como a compressiva e a

solenoidal, podem existir também, inclusive de forma combinada, gerando espectros com leis

de potências diferentes da de Kolmogorov, o que também nos permite verificar qual ou quais

tipos de turbulência estão presentes naquele meio ao se observar seu espectro de energia.

1.4.1 Espectro de potências

O espectro de potências de MIEs magnetizados é também uma ferramenta essencial para o

estudo da turbulência nestes meios (Burkhart et al. 2013b), visto que os campos magnéticos

afetam e se relacionam a processos de formação estelar, propagação de raios cósmicos (Sch-

lickeiser 2002; Yan 2015), reconexão magnética (Lazarian et al. 2015), transporte de massa e

energia no MIE. Além desta, existem diversas ferramentas para analisar a turbulência MHD no

9
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contexto observacional do MIE, como a função densidade (Burkhart et al. 2015), Traçadores de

densidade de coluna (Burkhart e Lazarian 2012), Análise de Canais de Velocidade (VCA5), Es-

pectro Coordenado de Velocidade (VCS6) (Lazarian e Pogosyan 2000, 2004, 2006; Chepurnov

et al. 2015). Ferramentas estas que têm sólidas fundações teóricas. (Lazarian e Pogosyan 2004)

em particular, estudaram a estatística de dados observacionais em altas opacidades. A técnica

VCA, por exemplo, usa análise espectral e prevê uma escala universal de P (k) ∼ k−3 para os

mapas de emissão integrada com grande profundidade ótica τ >> 1. Uma das implicações

deste resultado é que isto torna bastante difícil recuperar o espectro de potências da densidade

a partir do CO após o limite oticamente denso. Em ambientes em que a emissão de CO fica

oticamente densa, a VCA torna-se limitada e só pode ser aplicada com sucesso em fatias finas

de canais de velocidade.

Boa parte destas ferramentas entre outras podem ser aplicadas em dados observacionais

como os mapas Posição-Posição-Velocidade (PPV). Tais mapas PPV são imagens espectros-

cópicas de regiões do céu, em sua maioria na região do rádio, onde podem ser encontradas

diversas linhas de emissão de moléculas de nuvens moleculares frias. Ou seja, são cubos de

dados W (x, y, v), onde as coordenadas x e y representam coordenadas no céu e v um canal de

velocidade do espectro, daí o nome dos mapas PPV.

Ainda neste contexto de dados observacionais, uma técnica empírica chamada de Análise

de Componentes Principais (PCA7), introduzida ao estudo do MIE por Heyer e Peter Schloerb

(1997), e amplamente usada desde então para o estudo da turbulência (Heyer e Brunt 1999;

Brunt e Heyer 2002a,b; Brunt e Kerton 2002; Brunt et al. 2009); a anisotropia de velocidades

(Heyer et al. 2008); estimativas de desvio para o vermelho (redshift) (Cabanac et al. 2002); jatos

protoestelares (Cerqueira et al. 2015), para citar alguns exemplos. Alguns autores reportaram

que a PCA é sensível a diferentes graus de turbulência mesmo em regiões de alta opacidade

(Brunt et al. 2003; Roman-Duval et al. 2011). Isto traz à tona uma questão central. Por quê

o espectro de mapas de emissão integrada como os mapas PPVs não refletem mudanças na

turbulência enquanto a PCA ainda consegue captar esta informação a grandes opacidades?

Para responder esta questão, precisamos entender como funciona a ferramenta PCA. A

Análise de Componentes Principais usa diferentes canais de uma observação (ou séries tem-

5VCA, da sigla em inglês Velocity Channel Analysis
6VCS, da sigla em inglês Velocity Coordinate Spectrum
7PCA, na sigla em inglês Principal Component Analysis
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porais de um mesmo objeto) e realiza uma transformação linear que recombina os canais de

forma que maximize a variância dos dados, permitindo-nos identificar as estruturas que mais

contribuem para a variância destes dados. Isto permite, por exemplo, separar o sinal oriundo de

ruído, bem como eliminar automaticamente dados redundantes, como dois canais com dados

idênticos ou com altíssima correlação.

O principal produto da PCA no contexto da turbulência do MIE é o expoente α que liga

empiricamente as escalas características das funções de autocorrelação relacionadas a variações

na velocidade e na escala, δv = v0δL
α. Este α (α

PCA
daqui em diante) da PCA tem uma relação

com o índice espectral β da velocidade, assim como para a função de estrutura da nuvem (Brunt

e Heyer 2002a,b).

Neste trabalho investigamos a robustez de se realizar a medida do número sônico de Mach

em meios opacos, seguindo os procedimentos realizados em Kainulainen et al. (2013) e como

isto pode afetar a relação desvio padrão da densidade de coluna σN/〈N〉 com o Número de

MachMS . Em outra parte deste trabalho, estudamos como a ferramenta PCA se comporta em

diversos níveis de turbulência e opacidade. Detectamos que há uma vantagem da mesma em

relação à análise espectral no que se refere à habilidade desta ferramenta em captar variações

de turbulência em meios opacos. Defendemos neste trabalho, que esta vantagem deve-se ao

fato desta técnica fazer uso de informações de fase, ao contrário das outras ferramentas acima

mencionadas, que utilizam apenas informação espectral, como é demonstrado neste trabalho.

Neste sentido, a presente Tese é organizada da seguinte maneira:

No Capítulo 2 estão descritas as simulações e a preparação das mesmas para as posteriores

análises das técnicas aqui estudadas;

No Capítulo 3, fazemos observações sintéticas em simulações do MIE, para investigar os

efeitos de opacidade na relação σN/〈N〉–MS ;

No Capítulo 4 é feita uma modificação espectral de uma série de simulações magneto-

hidrodinâmicas, seguida de uma análise espectral das observações sintéticas das mesmas;

No Capítulo 5, aplicamos a técnica de Análise de Componentes Principais – PCA – si-

mulando ambientes de alta opacidade, nas simulações originais e nas simulações que sofreram

modificação espectral, para verificar a sensibilidade desta técnica à turbulência, à opacidade, e

para observar outros efeitos;
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No Capítulo 6, discutimos os resultados obtidos nesta tese e suas implicações;

Finalmente, no Capítulo 7, são sumarizadas as conclusões e perspectivas dos trabalhos

que devem seguir esta Tese.
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CAPÍTULO 2

SIMULAÇÕES

“Existe apenas um cantinho do Universo

que você pode ter certeza de poder melhorar,

e este lugar é você mesmo.”

. ALDOUS HUXLEY

Para a primeira parte deste trabalho, geramos uma base de dados contendo doze simula-

ções numéricas tridimensionais de turbulência MHD com resolução de 5123 (todos os modelos

estão descritos na Tabela 2.1). Destes, dez modelos com Número de Mach menor que 20

(MS < 20), foram gerados usado o código MHD detalhado em Cho e Lazarian (2003) com

turbulência gerada solenoidalmente nas grandes escalas, que não leva em conta os efeitos de

gravidade da nuvem (Burkhart e Lazarian 2012; Burkhart et al. 2013a, para mais detalhes da

configuração das simulações). Os outros dois modelos, comMS > 20, foram produzidos com

o código AMUN (Kowal et al. 2011), de turbulência MHD, neste caso incluindo os efeitos da

auto gravidade durante o desenvolvimento das simulações. Em ambos os códigos, o campo

magnético que permeia a simulação consiste de um campo de fundo uniforme Bext e uma com-

ponente flutuante b(t) dependente do tempo: B(t) = Bext + b(t), tal que Bext = cte e o campo

magnético flutuante é nulo no início da simulação, b(0) = 0 e vai crescendo até um certo valor

que não altere a direção geral de B(t).

13
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Tabela 2.1: Descrição das 12 simulações MHD. Cada simulação possui
quatro valores diferentes de densidade (dados na primeira coluna). As
colunas dois a quatro dão os parâmetros das nuvens para as simulações
super-Alfvénicas, enquanto as colunas cinco a sete dão os mesmos parâ-
metros para as simulações sub-Alfvénicas. Sendo estes, respectivamente:
a dispersão 1D de velocidade, número de Mach medido e a profundidade
ótica média da nuvem. O valor verdadeiro deMS disponível nas simu-
lações também é exibido acima de cada grupo de fatores de escala de
densidade.

Super-Alfvénicas (MA' 7,0) Sub-Alfvénicas (MA' 0,7)

densidade σ1D
13CO MS τ σ1D

13CO MS τ

[cm−3] [kms−1] [kms−1]
MS ' 26,2 MS ' 25,3

9 6,75 34,4 0,0017 4,21 21,5 0,0022
275 6,29 32,1 0,03 3,85 19,6 0,092
8250 6,25 31,9 1,2 4,77 24,4 2,5
82500 6,42 32,8 2,0 5,64 28,8 29,6

MS ' 9,0 MS ' 7,9
9 1,83 9,3 0,0066 1,26 6,4 0,0003
275 1,92 9,8 0,3 1,41 7,2 0,3
8250 2,20 11,2 3,0 1,76 9,0 3,2
82500 2,32 11,8 54,7 1,94 9,9 74

MS ' 7,1 MS ' 6,8
9 1,34 6,8 0,008 1,00 5,1 0,0037
275 1,47 7,5 0,1 1,12 5,7 0,4
8250 1,71 8,7 3,0 1,54 7,9 10,0
82500 1,81 9,2 69 1,68 8,6 96

MS ' 4,3 MS ' 4,5
9 0,84 4,3 0,0067 0,68 3,5 0,015
275 0,84 4,3 0,3 0,85 4,4 0,4
8250 1,00 5,1 13,0 1,09 5,6 13,0
82500 1,06 5,4 56,6 1,18 6,0 128

MS ' 3,1 MS ' 3,2
9 0,49 2,5 0,016 0,57 2,9 0,0064
275 0,57 2,9 0,5 0,61 3,1 0,1
8250 0,73 3,7 20,0 0,80 4,1 14,0
82500 0,78 4,0 140 0,86 4,4 20,3

MS ' 0,7 MS ' 0,7
9 0,16 0,8 0,082 0,16 0,8 0,094
275 0,18 0,9 3,8 0,17 0,9 4,0
8250 0,24 1,2 71 0,21 1,1 81
82500 0,27 1,4 480 0,23 1,2 806
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Os modelos foram divididos em dois grupos, correspondentes ao Número de Alfvén, ou

seja, de acordo com a intensidade do campo magnético: as simulações super-Alfvénicas (Bext =

0, 11 – Coluna esquerda da Tabela 2.1) e as simulações com turbulência sub-Alfvénica (Bext =

1, 0 – Coluna direita da Tabela 2.1). Adicionalmente, para cada grupo foram computados cinco

modelos de transferência radiativa para diferentes densidades do gás, para sondar a variação da

profundidade ótica, fazendo τ variar de 0,0003 a 806 (Ver tabela 2.1). O valor da profundidade

ótica neste caso é conhecido após a aplicação do código de transferência radiativa, descrito na

seção 2.2.

2.1 Esquema Numérico

As simulações MHD utilizadas neste trabalho utilizam um esquema híbrido de precisão em

terceira ordem, essencialmente não oscilatório, para resolver as equações de estado MHD ideais

e isotérmicas numa caixa periódica:

∂ρ

∂ t
+∇ · (ρv) = 0, (2.1)

∂v

∂ t
+ v · ∇ · (ρ v) + ρ−1∇(a2ρ)− (∇×B)×B/4πρ = f , (2.2)

∂B

∂ t
−∇× (v ×B) = 0, (2.3)

∇ ·B = 0. (2.4)

Onde f é uma força motora aleatória de larga escala, ρ é a densidade, v é a velocidade e B

o campo magnético. A raiz da média quadrática da velocidade δv, ou velocidade rms, é mantida

em aproximadamente 0,7 para que v seja vista como a velocidade medida em termos da veloci-

dade rms do sistema; e B/
√

4πρ como a velocidade de Alfvén nas mesmas unidades. O tempo

t está em unidades do tempo de revolução dos vórtices maiores (∼ L/δv) e o comprimento em

unidades de L, a escala de injeção de energia.

1em unidades das simulações
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Figura 2.1: Esquema do processo de criação de mapas PPV sintéticos a partir de simulações
MHD (Cortesia de B. Burkhart).

2.2 Transferência radiativa

Observadores de nuvens moleculares reais, no entanto, não têm acesso direto aos parâmetros

físicos das nuvens, que precisam ser inferidos através da análise das observações. Um tipo de

observação amplamente utilizada são os já mencionados mapas PPV, inclusive com bastantes

dados disponíveis publicamente. Estes mapas, são na verdade, espectros bidimensionais de uma

área do céu. Nele, o observador obtém uma espécie de imagem espectral, onde cada ponto da

imagem representa uma linha de visada e contém um espectro, o eixo da velocidade do mapa

Posição-Posição-Velocidade. Se integrarmos o espectro de cada linha de visada, obtemos um

mapa de intensidade integrada da nuvem, sua imagem naquele intervalo de comprimentos de

onde que compreende o espectro da observação.

Na Figura 2.1, é exibido um esquema que mostra os resultados das simulações MHD, que

consistem em um cubo que representa a distribuição de densidade ρ(x, y, z) após a simulação;

três cubos contendo, cada um, as componentes de velocidade do gás vi(x, y, v); e três cubos

contendo as componentes do campo magnético final Bi(x, y, z), onde i = x, y, z.

Após as simulações, é feito o pós-processamento de transferência radiativa da linha J =

2 − 1 de 13CO2, utilizando o algoritmo SimLine3D (Ossenkopf 2002) que por sua vez gera os

mapas PPV sintéticos utilizados neste trabalho, processo este ilustrado Na Figura 2.1. O código

SimLine3D calcula a excitação local das moléculas a partir das colisões com o gás do entorno

2A linha J = 2− 1 do 13CO é centrada na frequência de ν ∼ 220, 4 GHz (1 360 µm)
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e da excitação radiativa nas frequências das transições moleculares e da radiação do continuum

do ambiente. Ao invés de fazer um cálculo exato da dependência mútua da excitação radiativa

de cada ponto da nuvem com a excitação de todos os outros pontos, o algoritmo usa duas

aproximações para calcular a interação radiativa. Primeiramente é computado um volume de

interação radiativa local, limitado pelos gradientes de velocidade. As células de volume com

velocidades na linha de visada que diferem por um valor maior que o da largura de linha térmica

não pode contribuir para a excitação da molécula considerada para o cálculo. Ou seja, o alcance

da interação é limitado pela razão entre a largura de linha térmica e o gradiente de velocidade.

Esta é uma aproximação particularmente útil para a turbulência supersônica. Para a interação

com os pontos mais remotos que ocasionalmente tenha a mesma velocidade de linha de visada

é feita uma segunda aproximação, utilizando o campo de radiação isotrópico médio do cubo

para a excitação de cada ponto.

Esta configuração cobre todos os casos com estrutura isotrópica, isto é, todas as simula-

ções de turbulência com boa estatística não dominadas por poucas estruturas de larga escala.

Para nossos casos, tais aproximações são muito boas, de forma que esperamos uma precisão

melhor que 10%. Este nível de precisão é suficiente para comparação com dados observacio-

nais, pois desvios no sistema receptor de dados, a atmosfera e a variação temporal resultante

dos parâmetros de calibração tipicamente geram erros de calibração com a mesma magnitude

(Burkhart et al. 2013a).

Em nossas simulações, o Número de Mach foi definido alterando-se a velocidade do som

(eq. 1.1). O campo de velocidade de nossas simulações foi reescalado de forma que cada uma

tenha o mesmo valor de temperatura e mantenha o Número de Mach original. Para variar a

profundidade ótica, nós variamos para mais e para menos o fator de escala da densidade por

um fator de 30 do valor padrão definido por 275 cm−3, que representa um valor típico para uma

nuvem molecular gigante. Ou seja, exploramos valores de densidade numérica de 9 cm−3, 275

cm−3, 8250 cm−3, além de um caso com densidade bastante elevada, de 82500 cm−3 (ver tabela

2.1).

Os cubos PPV resultantes têm uma resolução de 0,5 kms−1 para cada linha de visada, que

é perpendicular ao campo magnético3. As características físicas escolhidas para nossos testes

foram um tamanho de 5 pc; distância de 450 pc; a largura a meia altura do feixe do telescópio

3Também foram considerados quatro casos com linha de visada paralela ao campo magnético, incluindo valores
elevados e reduzidos do Número de Alfvén
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simulado é de 18′′; nuvem isotérmica, com temperatura cinética de 10 K; e abundância relativa

de CO, [13CO/H] = 1, 5× 10−5.

2.3 Amostra para a Análise Espectral e PCA

Para a segunda parte deste trabalho, foram gerados 48 mapas PPV a partir da transferência

radiativa de 12 simulações de cubos de velocidade de movimento Browniano fracionário (fBm,

da sigla em inglês) com densidade constante, β variando de 1,0 a 6,5 a passos de 0,5. Além

desses 48, outros 36 mapas foram gerados a partir de cubos de velocidade fBm com energias de

β = 2,0 a 3,5 e com densidade também fBm, com energias de βn = 1,0 a 2,0, todos variando

a passos de 0,5 e cubos com tamanhos 2563. Este processo visa inspecionar o método PCA

em diferentes opacidades e fases, ampliando as calibrações feitas por Brunt e Heyer (2002a,b),

também em cubos fBm. Desta forma, a presente análise compreende 84 mapas sintéticos de

movimento Browniano fracionário.

O movimento Browniano fracionário (ou movimento Browniano fractal) é uma generali-

zação do movimento Browniano e os campos tridimensionais gerados a partir de uma estrutura

fBm. Esta estrutura é produto de uma lei de potências β determinada e uma distribuição de

fases completamente aleatória (Stutzki et al. 1998). Apesar de não ser solução as equações da

hidrodinâmica, as simulações fBm mimetizam o comportamento espectral de uma nuvem mole-

cular e podem ser usadas para estudar alguns casos simplificados, como nuvens com baixo grau

de turbulência, na ausência de campos magnéticos e baixa densidade/profundidade ótica e po-

dem ser especialmente úteis para se estudar os efeitos de transferência radiativa nas ferramentas

utilizadas para o estudo da turbulência.

Por estas razões, visando simular ambientes mais realísticos, adicionalmente às simu-

lações fBm, ampliamos nossa análise com 12 mapas PPV gerados a partir da transferência

radiativa de 4 simulações de velocidades e densidades MHD sem modificações, incluindo com-

binações de simulações supersônicas e subsônicas com super-Alfvénicas e sub-Alfvénicas a

partir daqui sendo mencionadas como simulações MHD Originais. Também fazem parte da

análise, um conjunto de 36 mapas PPV gerados de simulações MHD com o espectro da velo-

cidade modificado (esta modificação será explicada na próxima sessão), mas mantendo a den-

sidade original, sendo chamadas de simulações MHD de velocidade modificada; assim como
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um terceiro conjunto de 24 mapas PPV com ambas as velocidades e densidades modificadas

no espectro, recebendo o nome de simulações MHD de velocidade e densidade modificada.

Totalizando 72 mapas PPV sintéticos magneto-hidrodinâmicos.

2.3.1 Modificações nas simulações MHD

As simulações MHD puras podem apresentar diversas características que afetam a forma da dis-

tribuição de energia total da nuvem, como a formação de filamentos, glóbulos, da intermitência.

De forma a isolar tais variáveis, aplicamos três diferentes modificações nos dados magneto-

hidrodinâmicos. As simulações de distribuição fBm não apresentam tais complexidades, e até

devido sua própria construção, tais alterações no espectro são desnecessárias.

Uma destas modificações feitas neste trabalho é uma mudança na lei de potências do es-

pectro do campo de velocidade média, de forma a obter uma única lei de potências dominante

em toda a sua extensão. Esta alteração pode ser particularmente útil porque a dinâmica MHD

reduz o intervalo da região inercial e algumas vezes o tempo de simulação pode não ser sufi-

ciente para que a energia injetada nas grandes escalas se propague até a região de dissipação.

Desta forma, aplicamos uma transformada de Fourier nas três componentes de velocidade, onde

o espectro de cada componente – P 2
i (k); i = x, y, z – é o módulo quadrado da transformada de

Fourier, e em seguida tomamos o espectro médio das componentes de velocidade:

Pi(k) = F{vi(r)} ; i = x, y, z , (2.5)

tal que,

P 2
i (k) = 4πPi(k)∗Pi(k) ; i = x, y, z , (2.6)

onde P 2
i (k) é o espectro da componente i do vetor velocidade. Neste ponto é importante fri-

sar que a transformada de Fourier de uma matriz tridimensional pertencente ao conjunto dos

números reais, como é o caso das componentes de velocidade (vi(r) ∈ R), será uma matriz

tridimensional com componentes reais e imaginárias, ou seja, pertencente ao conjunto dos nú-

meros complexos (Pi(k) ∈ C). O espectro é formado apenas pela parte real desta transformada,

enquanto a parte imaginária é frequentemente chamada de fase. Calculamos então a média dos
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espectros dos três componentes espectrais da velocidade 〈P 2(k)〉,

〈P 2(k)〉 =
1

3
[P 2
x (k) + P 2

y (k) + P 2
z (k)] . (2.7)

Então, para cada componente, a parte real da sua transformada de Fourier Pi(k) é multi-

plicada pela razão entre o espectro desejado P 2
β (k) ∼ k−β e o espectro médio 〈P 2(k)〉,

Re(P ′i (k)) = Re(Pi(k))
P 2
β (k)

〈P 2(k)〉
; i = x, y, z , (2.8)

onde Re(P ′i (k)) será a componente modificada de velocidade e em nosso estudo, P 2
β terá três

diferentes valores de β (β = 8/3; 11/3; 14/3). Então, obtemos novas componentes de veloci-

dade a partir da transformada inversa da parte real modificada e a parte imaginária original,

P ′j(k) = Re(P ′j(k)) + Im(Pj(k))× i ; j = x, y, z . (2.9)

Os componentes de velocidade são então recuperados através de uma transformada de

Fourier inversa do espectros modificados,

vi(r) = F{P ′i (k)}−1 ; i = x, y, z . (2.10)

Somente após esta modificação é aplicada a transferência radiativa descrita na sessão 2.2, ge-

rando conjuntos de cubos PPV de simulações MHD de velocidade modificada, com diferentes

graus de profundidade ótica, para serem comparados com as simulações MHD originais.

Em uma segunda modificação das simulações MHD, além das modificações acima des-

critas nos cubos de velocidade, foi também realizado um procedimento similar aos cubos de

densidade. Multiplicamos a parte real de sua transformada de Fourier pela razão entre o espec-

tro desejado e o espectro da densidade real, então obtemos a densidade modificada, resultando

nas simulações MHD de velocidade e densidade modificada.

2.3.2 Embaralhamento da fase dos mapas PPV

Por definição, a análise espectral não usa informações de fase dos dados, seja uma análise es-

pectral dos dados originais, seja uma análise dos mapas PPV após a transferência radiativa, em
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geral a informação disponível para observadores de nuvens moleculares reais. Após a trans-

ferência radiativas das simulações MHD originais e modificadas, bem com das simulações do

MIE a partir de dados fBm, foi feito um embaralhamento aleatório da fase dos mapas PPV no

espaço de fases.

Colocando o processo em palavras, foi feita uma transformada de Fourier nos mapas

PPV, seguida de uma redistribuição aleatória das fases no espaço de fases. Um novo mapa PPV

é então gerado da transformada inversa destes novos dados. Este novo mapa deverá ter o mesmo

espectro que o mapa anterior, sendo assim, não alterando resultados da análise espectral ou de

ferramentas que utilizem exclusivamente informação espectral para sua análise. Isso fará com

que seja possível detectar se uma ferramenta também utiliza dados de fase em sua análise.
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CAPÍTULO 3

NÚMERO DE MACH E MAPAS DE POEIRA

“O céu estrelado

vale a dor do mundo.”

. ADÉLIA PRADO

Uma vez gerados os mapas PPV sintéticos com o perfil de linha do 13CO, nós medimos

a dispersão do perfil de velocidade unidimensional σ1D

CO
aplicando um ajuste gaussiano com o

procedimento GAUSSFIT nativo do IDL1. Assumindo uma temperatura de 10K e que a relação

σ
3D

CO
=
√

3σ
1D

CO
é válida, podemos calcularMS nos baseando na equação 1.1,

MS =
σ

3D

CO

Cs

=

√
3σ

1D

CO

Cs

, (3.1)

bastante utlizada nos trabalhos observacionais para estimarMS , como em KT13. Onde Cs é a

velocidade do som naquele meio (Eq. 1.2).

O valor de σ1D

CO
é obtido medindo-se a largura média do perfil de linha de 13CO da nu-

vem. O painel esquerdo da Figura 3.1 mostra um exemplo do perfil das linha de 13CO para

uma mesma simulação super-Alfvénica, mas com diferentes densidades e consequentemente

diferentes opacidades. A simulação com baixa opacidade (9 cm−3 – em preto) tem uma largura

de linha média de σ9 = 1, 8. O efeito de alargamento devido à opacidade alarga levemente o

perfil de linha observado na simulação de 8250 cm−3 (azul) para σ8250 = 2, 2. Assim, o valor

deMS é estimado a partir deste alargamento das linhas em diferentes densidades.

1sigla para Interactive Data Language, um software de análise de dados.
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Figura 3.1: Painel esquerdo: perfil das linha de 13CO para uma mesma simulação super-
Alfvénica, mas com diferentes densidades. A linha sólida preta é o perfil médio da linha de
emissão para a densidade de 9 cm−3 e a azul, para a densidade de 8250 cm−3. A linha trace-
jada mais fina é um ajuste gaussiano das linhas. Painel direito: PDF da densidade de coluna da
poeira sintética para as simulações comMS∼ 8 (preto)eMS∼ 0.7 (azul). As linhas tracejadas
correspondem ao ajuste gaussiano das PDFs.

3.1 Mapas de poeira

Paralelamente às simulações da transferência radiativa do 13CO, foram criados mapas sintéti-

cos de poeira, fazendo-se uso dos mapas de densidade de coluna, a partir de nossas simulações

MHD, com linha de visada perpendicular ao campo magnético médio. O painel direito da Fi-

gura 3.1 ilustra o processo usado para se calcular o desvio padrão da densidade de coluna das

simulações, em que é feito um ajuste gaussiano de três termos à PDF, utilizando a rotina GAUS-

SFIT do IDL, para se obter o desvio padrão dos mapas de extinção σN/〈N〉. Este método assume

uma distribuição log-normal e calcula a variância (σ2
lnN ) e o valor médio (µ) do logaritmo dos
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mapas de extinção. Este método não assume que sabemos de antemão o valor médio da distri-

buição da extinção, como é o caso nas observações. Entretanto, a presunção da log-normalidade

não é sempre apropriada para todas as nuvens moleculares, especialmente as gigantes, pois a

gravidade cria desvios na forma da distribuição log-normal (Collins et al. 2012).

Do ajuste, é possível determinar os parâmetros µ e σ2
lnN , que por sua vez são usados para

calcular o valor médio 〈N〉 e o desvio padrão σN da distribuição log-normal correspondente

com o uso das seguintes equações:

〈N〉 = eµ+σ
2
lnN/2 (3.2)

e

σN = [(eσ
2
lnN − 1)e2µ+σ

2
lnN ]1/2. (3.3)

O desvio padrão também pode ser calculado diretamente do desvio padrão da densidade

de coluna, dado que se saiba previamente o valor médio da densidade de coluna, de forma que

a combinação das fórmulas 3.2 e 3.3 são equivalentes ao cálculo direto dado por:

σN/〈N〉 =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

(
Ni

〈N〉
−
〈
Ni

〈N〉

〉)2

. (3.4)

Para isso, o valor médio da densidade de coluna foi reescalado da unidade para o valor

de 2 × 1022 cm−2, e utilizando uma simples lei de escala (Bohlin et al. 1978) da densidade de

coluna para extinção como:

NH = 1.9× 1021cm−2
Av
mag

. (3.5)

Em seguida, nós eliminamos os valores de densidade de coluna de Av < 7mag, seguindo

o procedimento experimental em KT13, de modo a evitar valores contaminados com ruído e

efeitos de cauda da distribuição.

Utilizamos ambos os métodos para calcular o desvio padrão para uma distribuição da

extinção com corte na magnitude da densidade de coluna em AV ≈ 7, para compatibilidade

com o método observacional usado em KT13 – os quais denotamos aqui como σlnN,cut para

a presunção da forma logarítmica e σdir,cut para o cálculo direto. Nós também incluímos os
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cálculos para a distribuição completa de AV . Esta distribuição completa, no entanto, não está

disponível a partir de observações reais. Ainda assim, é interessante observar se há uma grande

diferença no desvio padrão de AV entre este caso idealizado e uma distribuição mais realista

com um corte em baixos valores de AV .

Nós descobrimos que não há uma diferença substancial entre os valores encontrados com

a equação 3.4 ou a combinação das equações 3.2 e 3.3. As diferenças entre os valores encon-

trados com σlnN e σdir, que utilizam a distribuição completa de AV se estendem até no máximo

0.15. Enquanto o mesmo cálculo das fórmulas acima citadas com um corte na distribuição,

σlnN,cut e σdir,cut, têm diferenças de no máximo 0.13. Nossos dados possuem uma distribuição

log-normal, fruto de uma turbulência puramente MHD, então a pequena diferença de resultado

entre os dois métodos já era esperada. Porém, para um conjunto de nuvens interestelares reais,

pode ser difícil discernir se o observador está lidando com uma distribuição log-normal verda-

deira ou o início de uma cauda de lei de potências causada por alta densidade. Assim sendo,

a diferença dos resultados dos dois métodos de se calcular diretamente e um ajuste log-normal

pode ser maior.

Tabela 3.1: Inclinação do ajuste (marcado como c) para os valores de
MS estimado vs MS real. A primeira coluna contém a densidade da
nuvem, a segunda coluna é a inclinação para um ajuste incluindo as si-
mulações comMS > 20. A coluna três mostra a inclinação de um ajuste
excluindo as simulações comMS > 20.

densidade c a c b

[cm−3]

Super-Alfvénicas
9 1,25 0,99

275 1,19 1,06
8250 1,22 1,23
82500 1,26 1,30

Sub-Alfvénicas
9 0,84 0,80

275 0,80 0,90
8250 1,00 1,17
82500 1,16 1,28

a Ajuste incluindoMS> 20
b Ajuste excluindoMS> 20

A Figura 3.2 exibe o valor deMS estimado a partir da equação 3.1 aplicado nos cubos

PPV sintéticos em função do valor real deMS , disponível através de medição direta das simu-
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lações. São exibidos quatro fatores de densidade, que efetivamente alteram o valor da profun-

didade ótica do gás. Os ajustes lineares feitos separadamente às simulações super-Alfvénicas

(linha preta) e sub-Alfvénicas (linha azul) também são exibidos. Tais ajustes lineares foram fei-

tos de forma a manter a interseção com o eixo y passando pela origem (MS = 0). Para efeitos

de referência, foi feito também um ajuste ao valor deMS estimado a partir de cubos PPV com

absorção nula, ou seja, um meio perfeitamente transparente à radiação emitida pelo gás devido

sua temperatura, que serão chamadas aqui de nuvens sem transferência radiativa. O ajuste às

nuvens sem transferência radiativa é exibido em linha traço-ponteada.

Nós encontramos que os casos oticamente transparentes (marcados com símbolos de lo-

sangos e triângulos na Figura 3.2) reproduzem bem o verdadeiro número sônico de Mach a

partir do valor estimado, especialmente nas simulações com valor deMS menor que 10. En-

tretanto, nos casos com alta profundidade ótica (simbolizados com um quadrado e asterisco na

Figura 3.2) a razão entre o valor estimado e o valor real deMS pode variar entre ≈ 1, 16 e 1, 3

(inclinações dos ajustes estão disponíveis na tabela 3.1).

3.2 A relação Variância–Número de Mach

A Figura 3.3 exibe a dispersão da densidade de coluna para os quatro diferentes métodos de

se calcular o desvio padrão, acima descritos: σlnN , σdir, σlnN,cut e σdir,cut (ajuste log-normal;

cálculo direto; ajuste log-normal com corte em Av = 7; cálculo direto com corte em Av = 7,

respectivamente) em função de MS para as nuvens sub-Alfvénicas (painel superior) e super-

Alfvénicas (painel interior). Os valores deMS exibidos são o valor médio deMS calculado

para os quatro casos diferentes de densidade, com as barras de erro horizontais representando o

desvio padrão dos diferentes valores de opacidade. Ou seja, os valores deMS são válidos para

uma ampla gama de profundidades óticas.

Juntamente com as observações sintéticas apresentadas nesta Tese, a Figura 3.3 sobrepõe

dados de NIVs escuras reais apresentadas em KT13 (A Figura 7 daquele trabalho, quadro

esquerdo, MS de um ajuste gaussiano, também reportado na Tabela 1 do trabalho citado),

mostrados como losangos vermelhos. Os valores de σN/〈N〉 em KT13 são medidos com o

método de cálculo direto com corte em Av = 7, sendo mais compatíveis com nossos valores de

σdir,cut (triângulos azuis). Ainda assim, não apresentaria discrepância grande se utilizássemos
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Figura 3.2: MS estimado a partir das linhas de 13CO vsMS real. A linha preta contínua é um
ajuste linear para as nuvens super-Alfvénicas; A linha azul tracejada é um ajuste linear para as
sub-Alfvénicas e a linha traço-pontejada, um ajuste para as mesmas nuvens sem nenhum efeito
de transferência radiativa.

outro método como referência de comparação.

Adicionalmente aos pontos observacionais e simulados, incluímos uma curva (linha sólida

preta) que representa a previsão teórica da relação entre o desvio padrão da densidade de coluna

e o número sônico de Mach do trabalho (Burkhart e Lazarian 2012, Eq. 4), com valores de

b = 1/3 para a mistura solenoidal e A = 0, 11:

σN/〈N〉 =

√(
b2MS

2 + 1
)A − 1 . (3.6)

Os pontos observacionais de KT13 apresentam valores consistentemente maiores de σN/〈N〉

que as simulações MHD, independentemente do método de cálculo do desvio padrão ou do nú-

mero sônico de Alfvén. Uma inspeção mais cuidadosa, porém, revela que os pontos de KT13

também apresentam vários valores de σN/〈N〉 para um dado número sônico de Mach, sugerindo
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Figura 3.3: Dispersão da densidade de coluna σN/〈N〉 vs MS estimado para os casos super-
Alfvénivos (painel superior) e os sub-Alfvénicos (painel inferior). Nuvens da tabela 1 em KT13
como exibidas no quadro esquerdo da Figura 7 em KT13. A linha preta é um ajuste para a
predição teórica em Burkhart e Lazarian (2012).

que mais física pode estar em jogo na interpretação da variância dos dados. Para citar alguns

exemplos, outros processos físicos que podem gerar valores maiores de variância que o espe-

rado para turbulência injetada solenoidalmente incluem a contração gravitacional (Collins et al.

2012) e o forçamento compressivo (Federrath et al. 2010; Kainulainen et al. 2013). Podemos

também fazer um ajuste linear entre as duas quantidades mensuradas da dispersão da densidade

de coluna σN/〈N〉 e do número sônico de MachMS , seguindo o procedimento em KT13,

σN/〈N〉 = a1 ×Ms + a2 , (3.7)

onde a1 é a inclinação do ajuste entreMS e σN/〈N〉, e a2 é a interseção do ajuste com o eixo
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y. Comparando o valor médio das inclinações para os casos de cálculo direto do desvio padrão

com o corte em Av, a1 = 0, 0103 ± 0, 0047(0, 0136 ± 0, 0050 para casos sub-Alfvénicos; e

0, 0069 ± 0, 0044 para casos super-Alfvénicos) com o quadro esquerdo da Figura 7 de KT13,

que reporta o valor de a1 = 0, 0095 ± 0, 0066, vemos que existe uma boa concordância entre

os dados. Já para os valores de a1 derivados do desvio padrão a partir do ajuste log-normal,

a1 = 0, 0110± 0, 0067 (0, 0133± 0, 0089 para casos sub-Alfvénicos; e 0, 0086± 0, 0046 para

casos super-Alfvénicos), vemos uma concordância significantemente menor com os de KT13

(ver Figura 8, quadro esquerdo), a1 = 0, 051 ± 0, 018. A discrepância pode ser causada pelos

métodos diferentes do cálculo de σN/〈N〉, mas também pode advir do alargamento da função DP

pela gravidade nas observações (ou seja, uma cauda na lei de potências não resolvida no mapa

de densidade de coluna), que por sua vez distorceria a relação do desvio padrão com o número

sônico de Mach. Uma outra explicação ainda possível para uma relação mais inclinada em nos-

sos dados seria de que a injeção de turbulência nos dados de KT13 seria do tipo compressivo.

Eles, no entanto, derivaram uma expressão para b, na forma

b =
σρ/〈ρ〉
Ms

=
σN/〈N〉
Ms

R−1/2 = a1 ×R−1/2 , (3.8)

onde R é a razão da variância 3D − 2D e foi calculada por Brunt (2010) como estando no

intervalo (0, 03 < R < 0, 15) para a nuvem molecular de Taurus. KT13 estimou um valor para

b de b = 0, 20+0,37
−0,22 com 3σ de incerteza, precisão esta que indica que a injeção de turbulência é

geralmente entre solenoidal e mista (b=1/3 para solenoidal e b=1 para compressiva, Federrath

et al. 2008).

Porém, fica claro que se for aplicada uma correção devido à opacidade no Número de

Mach obtido nos casos de alta opacidade, o valor de b será aumentado, já que a inclinação a1

ficará mais íngreme com o fator de correção. Nos casos de grande profundidade ótica este fator

pode chegar a ≈ 1, 3. Então a inclinação a1 aumentaria por este mesmo fator e, se for assumido

que as observações são oticamente densas, o valor de b calculado por KT13 irá aumentar para

b = 0, 25+0,25
−0,15, o que é um valor que ainda indica uma mistura solenoidal para mista. Com isso,

a explicação mais provável para os valores com maior variância nos dados de KT13, quando

comparados com simulações MHD é a presença de gravidade. Isto não é de todo inesperado,

dado que Collins et al. (2012, Tabela 1) mostra que a variância medida das PDFs de densidades

3D aumenta, à medida que a gravidade atua na nuvem.
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CAPÍTULO 4

ESPECTRO DE POTÊNCIAS

“Sentir é criar.

Sentir é pensar sem ideias,

e por isso sentir é compreender,

visto que o Universo não tem ideias.”

. FERNANDO PESSOA

Iniciando agora as análises da segunda amostra desta Tese, nós observamos uma saturação

do espectro de potências dos mapas PPV no valor aproximado de P 2(k) ∼ k−3, quando aumen-

tamos a opacidade do meio, em concordância com a previsão teórica de Lazarian e Pogosyan

(2004) e com a confirmação de observações sintéticas de simulações MHD por Burkhart et al.

(2013a). esta saturação ocorre independentemente da força do campo magnético que permeia o

gás ou da quantidade de energia distribuída nas nuvens, seja em densidade ou em velocidade.

Para ilustrar o processo de modificações no espectro descrito na Sub-sessão 2.3.1, exi-

bimos na Figura 4.1 os mapas de intensidade integrada das simulações MHD originais e das

simulações MHD modificadas, após o processo de transferência radiativa, simulando o que um

observador veria de dados de nuvens reais. A primeira coluna da Figura 4.1 exibe o mapa

de intensidade integrada das simulações MHD originais, com combinações de supersônicas e

sub/super Afvénicas; bem como subsônicas e sub/super Afvénicas. A direção do campo mag-

nético acompanha o eixo y. É possível notar a diferença das simulações supersônicas (linhas 1

e 2) com as subsônicas (linhas 3 e 4), pelo maior contraste entre regiões de choque e regiões de

menor densidade das supersônicas. Já para as sub-Alfvénicas (linhas 2 e 4), é possível notar al-
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guma tendência dos filamentos se alinharem na direção do eixo y, direção do campo magnético

médio, em contraste com as super-Alfvénicas, que não aparentam uma direção preferencial de

alinhamento.

Uma inspeção visual da coluna central da Figura 4.1, revela que as simulações subsônicas

(linhas 3 e 4) são mais afetadas quando apenas o espectro da velocidade é modificado para

β = −14/3 ∼ 2, 33. Já as simulações supersônicas são pouco afetadas por esta mudança apenas

no espectro de velocidade. Já na terceira coluna, quando ambos os espectros da velocidade e da

densidade são modificados para β, βn = −14/3 ∼ 2, 33, fica praticamente impossível distinguir

visualmente as características originais das nuvens, no que diz respeito aos Números de Mach

e de Alfvén, por exemplo.

Este comportamento quanto às mudanças nos espectros das nuvens pode ser explicado

pelo fato de que nas nuvens supersônicas, mais energia fica acumulada nos filamentos e regiões

de choque e alta densidade que na amplitude da velocidade. Assim sendo, pequenas alterações

na forma do espectro de velocidade não têm grande impacto na figura geral da nuvem. Enquanto

que alterando a forma do espectro da densidade e velocidade, o que fica distinguível é somente

um resquício da forma geral da nuvem, preservada nas informações de fase da nuvem, já que o

processo de modificação ocorre apenas no âmbito espectral.

De fato, isto pode ser confirmado observando-se os espectros de densidade e velocidade,

informações disponíveis das simulações. Na Figura 4.2 é possível verificar que o espectro de

velocidade das simulações subsônicas e supersônicas são praticamente indistinguíveis, exceto

pela cauda do espectro, na dita região de dissipação. Já o espectro de densidade apresenta uma

grande disparidade entre as simulações subsônicas e supersônicas, especialmente no que diz

respeito à amplitude e na inclinação do espectro de potências na região inercial. É possível

notar também que os espectros de velocidade têm uma potência aprox. de P 2(k) ∼ k−5/3 na

sua região inercial, enquanto que os espectros de densidade apresentam um valor de βn mais

raso na região inercial.

Com esta análise dos mapas de intensidade integrada e dos espectros originais da densi-

dade e velocidade, nos interessa agora estudar os espectros dos mapas PPV, ou seja, após os

efeitos de transferência radiativa, para diferentes graus de profundidade ótica. Queremos ana-

lisar também os efeitos do embaralhamento das fases nos mapas PPV, descrito na Sub-sessão

2.3.2. Na Figura 4.3, mostramos os espectros de potências dos mapas PPV das simulações
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Figura 4.1: Mapas de Intensidade Integrada das simulações com opacidade τ ∼ 1, sendo a
primeira coluna as simulações MHD originais; a segunda e terceira colunas apresentam respec-
tivamente as simulações MHD de velocidade e as de velocidade e densidade modificadas. As
duas primeiras linhas exibem as simulações de turbulência supersônica e as das últimas as de
turbulência subsônica. Seta branca mostra a direção do campo magnético
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MHD originais em diferentes graus de opacidade na linha superior, bem como os efeitos de

embaralhamento da fase dos mapas PPV na linha inferior. As simulações subsônicas (verme-

lho) podem ser claramente distinguidas das simulações supersônicas (preto), especialmente nas

simulações opticamente transparentes τ < 1 (primeira coluna). Já na coluna central, que exibe

as simulações com τ ∼ 1, a diferença entre nuvens subsônicas e supersônicas é mínima, sendo

apenas distinguível pela medida de β na região inercial do espectro. Note que os espectros

da primeira linha da coluna central correspondem às simulações cujos mapas de intensidade

integrada são exibidos na primeira coluna da Figura 4.1.

Já na terceira coluna da Figura 4.3, são exibidos os espectros das simulações com grande

profundidade ótica. Nela, não é mais possível distinguir as características originais das nuvens,

em termos de turbulência sônica. Na sequência de baixa opacidade para alta opacidade, a região

inercial dos espectros vai saturando para a potência espectral de ∼ −3, independentemente das
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Figura 4.2: Exemplo do espectro de potências da densidade (linhas contínuas) e espectro médio
da velocidade (linhas tracejadas). O espectro das simulações supersônicas é exemplificado em
preto e as simulações subsônicas em vermelho. A linha preta com inclinação β = −5/3 ∼ 1, 33
compõe a figura para efeitos de comparação.
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características originais das nuvens. Para as simulações dos mapas PPV com fase embaralhada,

pode ser observado o mesmo comportamento de saturação da potência espectral para ∼ −3

para todas as nuvens.

Estes resultados já eram esperados, pois como mencionado no início deste capítulo, a

saturação dos espectros para ∼ −3 é uma previsão teórica de Lazarian e Pogosyan (2004) e

já foi confirmado através de observações sintéticas por Burkhart et al. (2013a). Quanto ao

embaralhamento das fases dos mapas PPV, este resultado também já era esperado, devido à

própria definição de análise espectral, que ignora as informações de fase dos dados. O leitor

atento pode reparar que, na verdade, existe uma pequena diferença entre os espectros dos mapas

PPV originais e os mapas PPV cuja fase foi aleatoriamente embaralhada, especialmente nos

extremos do espectro. Este efeito, na verdade é um artefato dos resíduos computacionais do

programa IDL após sucessivas transformadas de Fourier, que se propagam nos dados e que

teoricamente não deveriam afetar os dados finais. Este efeito foi mais notável nas simulações

opticamente transparentes (primeira coluna), mas não prejudicou o resultado global.
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Figura 4.3: Espectros de potências dos mapas PPV das simulações MHD originais. Cada co-
luna representa um conjunto de simulações com aproximadamente a mesma profundidade ótica,
τ < 1; τ ∼ 1; τ >> 1, respectivamente. A Primeira linha mostra os espectros PPV das simula-
ções originais e a segunda linha, mostra também os espectros destas simulações MHD originais,
porém com a fase dos mapas PPV embaralhadas. Linhas pretas contínuas represetam os espec-
tros das simulações supersônicas e as linhas tracejadas vermelhas, das simulações subsônicas.
A linha preta reta represeta um ajuste ao espectro das simulações supersônicas.
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Agora que já demonstramos que as alterações de fase não prejudicam a análise espectral,

é de todo interesse ver o resultado das modificações do espectro de velocidade e de densidade

nesta análise espectral, pois apesar de ser possível calcular a potência dos espectros de veloci-

dade dentro da região inercial, os espectros em si não apresentam uma lei de potências perfeita,

como é possível verificar na Figura 4.2. Para isolar possíveis distorções da análise espectral e

para comparação posterior com a técnica de Análise de Componentes Principais, nós mostra-

mos na Figura 4.4 os espectros das simulações MHD de velocidade modificada. As colunas

estão organizadas da esquerda para a direita por opacidade crescente, como na Figura 4.3, mas

cada linha representa uma diferente modificação do espectro de potências da velocidade – do

topo para a base: β = 14/3; 11/3; 8/3. É interessante notar como as simulações subsônicas

(em vermelho) são mais afetadas pela modificação do espectro de velocidade, especialmente
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Figura 4.4: Espectros de potências dos mapas PPV das simulações MHD de velocidade mo-
dificada. Cada coluna representa um conjunto de simulações com aproximadamente a mesma
profundidade ótica, τ < 1; τ ∼ 1; τ >> 1, respectivamente. A Primeira linha contém as mo-
dificações de velocidade P (k) ∼ k−14/3; Segunda linha, para P (k) ∼ k−11/3; e terceira linha
para P (k) ∼ k−8/3. Linhas pretas contínuas represetam as simulações supersônicas e as linhas
tracejadas vermelhas, as simulações subsônicas. Linhas retas mostram a inclinação do ajuste
para aquela linha, para efeitos de comparação apenas.
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nas simulações de nuvens opticamente transparentes (τ < 1 – paineis à esquerda). Porém,

assim como nas simulações MHD originais, fica praticamente impossível distinguir entre as

simulações subsônicas e supersônicas nos casos de alta opacidade (τ >> 1 – paineis à direita).

O mesmo procedimento foi seguido para as simulações MHD de velocidade e densidade

modificadas para as potências de β, βn = −14/3; −8/3, e os resultados são exibidos na Figura

4.5. Nesta figura, já é possível verificar como a alteração do espectro de densidade juntamente

com os espectros de velocidade tem um efeito muito maior no espectro dos mapas PPV, pra-

ticamente impossibilitando a diferenciação dos espectros supersônicos (preto) dos subsônicos

(vermelho), em consonância com a inspeção visual da Figura 4.1. Ainda mais, as modifica-

ções do espectro de densidade e velocidade para P (k) k−14/3 preserva sua forma praticamente

linear em todos os níveis de opacidade aqui estudados. Já a modificação do espectro de densi-

dade e velocidade para P (k) k−8/3 segue as mesmas tendências de saturação do espectro para

grandes opacidades, exemplificadas no estudo das simulações MHD originais e de velocidade

modificada.

Concluída esta parte do trabalho, nosso interesse passa a ser em verificar o comportamento
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Figura 4.5: Espectros de potências dos mapas PPV das simulações MHD de velocidade e densi-
dade modificadas. Cada coluna representa um conjunto de simulações com aproximadamente a
mesma profundidade ótica, τ < 1; τ ∼ 1; τ >> 1, respectivamente. A Primeira linha contém
as modificações de velocidade P (k) ∼ k−14/3; segunda linha para P (k) ∼ k−8/3. Linhas pretas
contínuas represetam as simulações supersônicas e as linhas tracejadas vermelhas, as simula-
ções subsônicas. Linhas retas mostram a inclinação do ajuste para aquela linha, para efeitos de
comparação apenas.
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da técnica de Análise de Componentes Principais no mesmo conjunto de dados estudado neste

capítulo.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS - PCA

“Nas profundezas do inconsciente humano,

encontra-se uma necessidade difusa de um Uni-

verso lógico e que faça sentido. Mas o Universo

real está sempre um passo adiante da lógica.”

. FRANK HERBERT

A Análise de Componentes Principais aplicada a um grande conjunto de dados, como

é o caso de um mapa tridimensional PPV, tem a habilidade de reordenar os dados de acordo

com sua variância. Esta técnica empírica tem se mostrado útil no que se refere à detecção da

estatística da turbulência (Heyer e Brunt 1999). Neste trabalho, nós testamos como a técnica

PCA se comporta em ambientes de alta opacidade, onde técnicas baseadas na análise espectral,

como VCA, mostram apenas um espectro universal das flutuações da intensidade total. A seguir

será explicado como a técnica é aplicada a mapas PPV e seus resultados são interpretados. Seja

um mapa PPV T0(ri, vk), de lados com tamanho n × n e nv canais de velocidade, onde ri =

(xi, yi) é uma coordenada no céu, e vk é a emissão espectral naquela coordenada. Primeiramente

subtraímos de cada canal sua intensidade média, para obter apenas a a variação de cada canal

de velocidade,

Tik = T0 −
1

n

n∑
j=1

T0(rj, vk) , (5.1)

definimos então a matriz covariante de Tik como

Skl =
1

n

n∑
i=1

TikTil . (5.2)
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Então, uma equação de autovalor pode ser resolvida para esta matriz covariante:

Su = λu . (5.3)

Esta equação de autovalores irá resultar num conjunto de nv autovalores λ e nv autovetores

u como solução, que se relacionam com as velocidades nos dados e irão fornecer os valores

de velocidade característica da nuvem. Já para obter as informações de escalas características

relacionadas a estas velocidades, é preciso projetar cada autovetor u que satisfaz a Eq. 5.3 no

mapa PPV T0. O conjunto completo de nv autovetores irá produzir nv autoimagens I(ri) deste

mapa:

I(ri) =
nv∑
k=1

T0(ri, vk)uk . (5.4)

Com este conjunto de nv pares de autoimagens e autovetores, aplicamos uma função

de autocorrelação (ACF1) para cada uma destas autoimagens e autovetores. A ACF de uma

função unidimensional como os autovetores também é unidimensional. A ACF normalizada

começa em 1 e decresce, oscilando em torno de zero. Cada velocidade característica δv então

é calculada quando a ACF decresce de e−1: ACFV (δv) = e−1. A ACF também é aplicada nas

autoimagens. Por se tratarem de dados bidimensionais, é aplicada a ACF para funções de duas

variáveis, ou ACF bidimensional, que também tem as mesmas dimensões da autoimagem. A

escala característica δLB é então calculada a partir das quantidades características nas direções

x e y: ACFL(δLx, 0) = e−1 e ACFL(0, δLy) = e−1. Finalmente, LB =
√
δLxδLy

Devido às limitações de resolução, os valores dos pares de (δv, L) são obtidos a partir da

interpolação de LB e δv entre os pontos mais próximos de e−1. A resolução também limita o

número de pares (δv, L) que podem ser levados em conta para o cálculo, já que a interpolação

teoricamente permitiria obter valores de LB e δv menores que 1 pixel (0, 05kms−1, no caso da

velocidade). As autoimagens e autovetores das primeiras componentes irão resultar em pares

valores de (δv, L) maiores e, tipicamente, são recuperados de 3 a 12 pares de (δv, L) a partir das

funções de autocorrelação.

Ao aplicar as ACFs nas auto-imagens, no entanto, deve-se levar em conta que a resolução

espacial limitada faz com que a função na origem ACF (0, 0) seja superestimada, elevando os

valores de LB próximos ao limite da resolução, devido ao efeito causado pelo ruído e pela

1ACF, da sigla em inglês autocorrelation function
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Figura 5.1: Exemplo do cálculo de δv das 12 principais componentes para o mapa PPV de uma
das simulações MHD. Cada quadro exibe a ACF correspondentes à componente e o valor de δv
daquela componente. O quadrado vermelho representa o ponto em que a ACV (δv) = e−1.

resolução limitada. Dizemos então que este LB é o comprimento característico com bias. Em

nossas simulações não está incluído o efeito do ruído, mas a resolução espacial limitada deve

ser corrigida para os valores de L:

L = (LB
κ − εLresκ)1/κ, (5.5)

onde L é a escala característica corrigida pela resolução; ε depende da forma do feixe do te-

lescópio e Lres é o limite da resolução, que definimos em torno de 2 píxeis; e κ é calculado a

partir do ajuste gaussiano na forma das ACFs das auto imagens das quatro ou cinco primeiras

componentes. Se esta correção não for levada em conta, o coeficiente α que conecta as variá-

veis (δv, L) será superestimado. Já a velocidade não necessita um ajuste devido à resolução

espectroscópica, pois os auto vetores não são distorcidos pela resolução espacial e o ruído só

passa a ser importante nos auto vetores correspondentes às últimas componentes (ver Heyer e

Brunt 1999, para detalhes na correção pela resolução).
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Figura 5.2: Exemplo da aplicação da Equação 5.6 no cálculo do coeficiente α
PCA

para uma das
observações sintéticas das simulações fBm. Linhas tracejadas verticais e horizontais represen-
tam os limites de resolução espacial e espectral, respectivamente.

Similarmente a uma função de estrutura, é feito um ajuste entre L e δv na forma,

δv = v0L
α . (5.6)

Onde estamos interessados no valor de α (α
PCA

daqui em diante), que pode ser interpretado com

uma pseudo função estrutura, pois ao invés de calcular a relação entre dispersão de velocidades

e as escalas associadas, faz o mesmo cálculo para autovetores e autoimagens, que não são

grandezas físicas, mas sim representações mistas da velocidade e das estruturas da nuvem.

A Figura 5.1 exemplifica o método de obtenção dos valores de δv para uma nuvem, em

que cada quadro exibe a ACF dos auto vetores de uma simulação MHD. Note que a primeira

componente produz o maior valor de δv, e este valor vai diminuindo à medida que são calculadas

das componentes de maior ordem, que também são associadas a variações menores na escala

das autoimagens. Cada losango é um ponto calculado da ACF e a linha ligando estes pontos é

a interpolação linear utilizada para calcular δv. O mesmo processo é feito para o cálculo das

escalas características relacionadas às variações de velocidade.

A Figura 5.2 mostra como é calculado o expoente α
PCA

a partir dos pares de valores

(δv, L), para diferentes valores do expoente de energia espectral real β da nuvem fBm. Cada

quadro representa o cálculo de α
PCA

para um dado valor de β das simulações de fBm. Simula-
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ções com menor índice β apresentam mais energia armazenada nas grandes escalas e, portanto,

menos pares de (δv, L) são recuperados das menores escalas, pois estes ocorrem em valores

abaixo dos limites de resolução. Para β < 2, 0, a quantidade de pontos recuperados é frequen-

temente menor que 3, resultando em valores pouco confiáveis de α
PCA

. Similarmente, para

β > 5, 0 o expoente α
PCA

passa a se comportar erraticamente e saturar em torno de α ∼ 1. En-

tão nós consideramos nossa calibração de α
PCA

como sendo confiável no intervalo 2 < β < 5,

para as simulações fBm em todo o intervalo de profundidade ótica aqui estudado.

Diferentemente dos trabalhos anteriores com calibrações empíricas, Brunt e Heyer (2013)

aplicou uma calibração analítica dos resultados da Análise de Componentes Principais aplicada

a um mapa PPV formado por linhas gaussianas sobrepostas. Mas deve-se lembrar que as au-

toimagens e os autovetores não representam grandezas físicas reais, mas que estão entrelaçadas

entre si, de forma que as autoimagens possuem informação de densidade e velocidade embuti-

das, assim como os autovetores também guardam informações das duas grandezas. Também é

importante lembrar que estas calibrações foram feitas em modelos simplificados, como as simu-

lações fBm, ou em simulações hidrodinâmicas oticamente transparentes e com baixo Número

de Mach. Num ambiente mais realístico, muitas quantidades físicas como opacidade, flutua-

ções de densidade, intermitência, ondas de choque irão afetar a emissão da luz que chega ao

observador, certamente afetando os resultados da técnica PCA nestes ambientes (Roman-Duval

et al. 2011; Bertram et al. 2014).

5.1 Movimento Browniano fracional

Seguindo Brunt e Heyer (2002a), foi aplicado PCA para mapas PPV sintéticos gerados a partir

de simulações de cubos de velocidade fBm e densidade constante. Foi gerado um conjunto de

mapas com índice espectral β da velocidade variando de 2, 0 a 5, 0 e diversos graus de opaci-

dade. O resultado é exibido na Figura 5.3. Alguns autores encontraram a relação empiricamente

α = (0, 33 ± 0, 04)β (Brunt e Heyer 2002a; Roman-Duval et al. 2011) e analiticamente como

α = 0, 36β (Brunt e Heyer 2013). Porém, o escopo deste trabalho é examinar a sensibilidade

da técnica PCA a mudanças de opacidade, espectro e da fase. Nesta figura, é possível notar que

no intervalo delimitado entre 2 < β < 5, α
PCA

segue aproximadamente a mesma tendência

linear em função de β, confirmando resultados de trabalhos anteriores. Um resultado inédito

deste trabalho, no entanto, é que esta tendência segue para uma grande amplitude de densidades
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Figura 5.3: α
PCA

em função de β, para simulações de velocidade fBm e densidade constante,
em diversos graus de opacidade. Diferentes símbolos/cores representam diferentes opacidades
(ver legenda na fgura).

e, consequentemente, de opacidades (τ ∼ 0, 15− 200).

Observando o efeito da mudança da profundidade ótica, vemos que para um determi-

nado índice espectral, α
PCA

não é fortemente afetado pelo crescimento da opacidade do meio.

Este resultado também é inédito e pode ser observado com mais precisão na Figura 5.5. Uma

leve tendência crescente parece se tornar visível, especialmente no intervalo 3, 0 < β < 5, 0.

Mas isto pode ser apenas um artefato da pequena amostra e mais dados são necessários para

confirmar tal tendência, que pode ser um novo resultado também do estudo da ferramenta PCA.

Verificamos também, se existe dependência da ferramenta PCA para diferentes índices de
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Figura 5.4: α
PCA

em função de β, com diferentes valores do índice espectral da densidade βn
mostrados em diferentes quadros, para simulações fBm sem alterações de fase.

energia da densidade, como mostra a Figura 5.4. Para tanto, um segundo conjunto de simulações

fBm foi criado, desta vez simulando distribuições de densidade a partir de distribuições fBm,

com índices espectrais βn = 1, 0; 1, 5; 2, 0 combinados com cubos de velocidade fBm e índices

espectrais β variando de 2, 0 a 3, 5. Novamente, a relação α
PCA

–β não parece alterar entre

diferentes níveis de energia da densidade ou mesmo se comparadas às simulações de velocidade

com distribuição fBm e densidade constante.

Analogamente ao que foi feito no Capítulo 4, iremos analisar o efeito que o embara-

lhamento das fases dos mapas PPV tem no resultado da análise PCA. Para tanto, mudamos

aleatoriamente a fase dos mapas PPV das simulações fBm com densidade constante e em se-

guida aplicamos a técnica PCA nestes mapas. O resultado do embaralhamento das fases pode

ser visto no painel inferior da Figura 5.5. Nesta figura, é possível verificar que enquanto era

possível distinguir com certa precisão os diferentes valores de β das simulações, independente

da profundidade ótica nas simulações fBm originais, após o embaralhamento da fase dos mapas

PPV, isto não é mais possível, impossibilitando a análise através da técnica PCA. Este resultado

inédito apresentado nesta tese mostra explicitamente que a técnica PCA faz uso das informações

de fase para seus resultados.

5.2 Simulações MHD

As simulações fBm são apenas modelos simplificados da distribuição de energia numa nuvem.

Por isso, incluímos as simulações MHD estudadas no Capítulo 4 com a análise do Espectro
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Figura 5.5: α
PCA

em função de τ , para simulações de velocidade fBm e densidade constante,
para vários valores de índice espectral β. Painel superior representa o resultado de PCA nos
mapas PPV sintéticos sem alterações de fase e painel inferior exibe as alterações causadas pelo
embaralhamento das fases nos mapas PPV.

de Potências para nossos testes da técnica PCA. Analogamente ao emprego da técnica sobre

simulações fBm, aplicamos PCA inicialmente a simulações MHD com densidade constante,

além do mais, incluímos oito simulações MHD que seguem a mesma construção das já descritas

no Capítulo 2, mas com resolução de 256 píxeis de lado. A Tabela 5.1 exibe todas as simulações

utilizadas nesta análise pontual. A densidade constante utilizada para gerar os mapas PPV foi
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feia para detectar apenas variações do campo de velocidade. Da mesma forma como foi feito

anteriormente, os mapas PPV foram gerados para diferentes densidades ópticas τ . A Tabela

5.1 Exibe este conjunto de 20 simulaes MHD utilizadas para testar a sensibilidade da técnica

PCA em diferentes cenários de opacidade e campos magnéticos. Para tanto, as simulações

MHD inseridas tinham Número de Alfvén menores que 0.7 e maiores que 10, aumentando o

alcance dos resultados nesta análise. Neste caso também não incluímos as simulações com

MS da ordem de 26, por já conterem efeitos gravitacionais em sua densidade de coluna e,

consequentemente, em seu campo de velocidade.

A Figura 5.6 mostra o resultado desta análise com simulações MHD de densidade cons-

tante. O primeiro resultado interessante que esta figura mostra é que, comparando com a Figura

5.5, enquanto nas simulações fBm o valor de α
PCA

aumenta com o índice β, nas simulações

MHD, este aumento ocorre principalmente em função do Número de Alfvén MA, por isso

destacamos vários intervalos de Número de Alfvén com cores e símbolos diferentes.

Tabela 5.1: Simulações MHD em que empregamos a técnica
PCA. A Coluna 1 identifica a simulação utilizada. Colunas
2 e 3 exibem o Número de Alfvén e o Número de Mach,
respectivamente. Coluna 4 exibe a resolução das simulações.

Nome do MA MS L
Modelo (px)

C1 0.2 0.8 256
C2 0.2 2.6 256
C3 0.2 8.7 256
C4 0.3 1.0 256
C5 0.3 3.1 256
C6 0.3 10.2 256
C7 0.5 1.0 256
C8 0.5 2.9 256
C9 0.4 8.9 256

C10 0.7 0.7 512
C11 0.7 3.1 512
C12 0.7 4.4 512
C13 0.7 6.7 512
C14 7.0 0.7 512
C15 6.9 3.1 512
C16 6.8 4.3 512
C17 6.9 6.9 512
C18 15.0 0.8 256
C19 15.6 2.5 256
C20 14.8 7.4 256
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Observando o painel inferior da Figura 5.6, que exibe o resultado da análise PCA para os

mapas PPV com fase embaralhada, vemos que novamente o índice α
PCA

é fortemente afetado,

perdendo em sua maior parte a tendência linear com a profundidade ótica e criando um maior

espalhamento dos valores obtidos de α
PCA

para uma determinada profundidade ótica.

5.2.1 PCA e as simulações MHD modificadas

Voltando nossa atenção ao conjunto de 12 simulações MHD originais e suas versões com espec-

tro modificado, Brunt e Heyer (2002a) e Roman-Duval et al. (2011) não encontraram dependên-

cia de α
PCA

com a densidade, para diferentes tipos de turbulência (solenoidal e compressiva),

utilizando tanto simulações fBm, quanto simulações MHD ou versões mistas, com densidade

MHD e velocidade de distribuição fBm. Neste estudo, alteramos o espectro de densidade tanto

das simulações com distribuição fBm na velocidade e densidade, quanto das simulações MHD

na velocidade e densidade. Porém, observamos um comportamento caótico dos resultados da

técnica PCA.

Na Figura 5.7 mostramos como α
PCA

se comporta em função de τ , para as simulações

MHD de velocidade modificada. Neste caso, o campo de velocidade foi reescalado para uma

lei de potência muito bem definida. O resultado esperado era de que o expoente α
PCA

não

fosse suficientemente afetado pela intermitência dos campos de velocidade e densidade, prin-

cipalmente para as simulações subsônicas, onde a influência dos filamentos é pequena. Nesta

figura incluímos um ajuste linear com minimização do χ2, para as diferentes modificações no

espectro de energia do campo de velocidade, β = 8/3; 11/3; 14/3. Todos apresentam incli-

nação diferente, de m = −0, 01; 0, 04; 0, 27, porém o erro padrão é muito alto para qualquer

análise (σerr = 0.25; 0.45; 0.30, respectivamente). Desta maneira, não é possível observar uma

separação dos dados em função do espectro da velocidade, como acontece nas simulações fBm

e MHD com velocidade constante. Uma possível causa deste comportamento caótico, pode vir

do fato de que a densidade tem sim um papel importante nas análises PCA e este efeito pode

passar desapercebido quando esta técnica é calibrada utilizando-se somente simulações fBm ou

MHD com densidade constante, ou um intervalo muito curto de densidades, como é o caso dos

trabalhos anteriores. Por outro lado, pode ser que a largura da distribuição da densidade esteja
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Figura 5.6: α
PCA

em função de τ , para simulações MHD com densidade constante, para vá-
rios intervalos de Número de AlfvénMA. Painel superior representa o resultado de PCA nos
mapas PPV sintéticos sem alterações de fase e painel inferior exibe as alterações causadas pelo
embaralhamento das fases nos mapas PPV.

afetando os resultados de nossa análise e isto irá requerer um estudo mais detalhado para com-

parar os resultados da análise PCA com densidades de mesmo espectro e diferentes larguras na

distribuição da PDF.

Já na Figura 5.8, mostramos como α
PCA

se comporta em função de τ , para as simulações

MHD em que os espectros da velocidade e da densidade foram modificados para seguir uma
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Figura 5.7: α
PCA

em função de τ , para simulações MHD de velocidade modificada e diferentes
valores de β. Apenas simulações com a fase original estão representadas aqui. As linhas são
ajustes lineares com minimização do erro χ2. m é a inclinação desse ajuste linear e σerr, o erro
padrão da regressão.

lei de potências bem definida. Nesta imagem, o comportamento caótico observado na Figura

5.7 se repete, sendo improvável uma descrição dos resultados da análise PCA em função da

profundidade ótica, como foi feito para as simulações com densidade constante (Figuras 5.5

e 5.6). Fizemos também um ajuste linear de minimização do χ2 para as simulações em que

tanto a velocidade e densidade tiveram seus espectros alterados para apresentar inclinação de

β, βn = 8/3 e 14/3. Nesta análise, as inclinações do ajuste foram, respectivamente, de m =

0, 21 e 0, 24, com erro padrão de σerr = 0, 19 e 0, 23. Nós acreditamos que a fase gerada

pela transferência radiativa pode ser responsável por esta divergência entre o que era esperado

dos resultados de PCA, se for o caso em que esta técnica pode relacionar α
PCA

diretamente ao

espectro de velocidade β, sem levar a densidade em consideração.
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Figura 5.8: α
PCA

em função de τ , para simulações MHD de velocidade e densidade modificada
para diferentes valores de β e βn. Apenas simulações com a fase original estão representadas
aqui. As linhas são ajustes lineares com minimização do erro χ2. m é a inclinação desse ajuste
linear e σerr, o erro padrão da regressão.
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CAPÍTULO 6

DISCUSSÃO

“Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do Universo...

Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer,

Porque eu sou do tamanho do que vejo

E não do tamanho da minha altura...”

. ALBERTO CAEIRO

Os modelos de formação estelar precisam invocar mistura por turbulência, incluindo a

acreção de matéria por movimentos turbulentos compressivos (McKee e Ostriker 2007, e re-

ferências que seguem) e a difusão do fluxo magnético da região de colapso pelo processo de

difusão da reconexão, que é muito mais rápido que o o efeito de difusão ambipolar, tradicional-

mente considerado (Lazarian et al. 2012). Isto motiva o estudo de quantidades observacionais

da turbulência e esta Tese é parte destes estudos.

Esta Tese estuda o efeito de auto absorção nas medidas observacionais do Número de

Mach, como medido a partir das larguras de linha de 13CO em uma ampla gama de densidades

e profundidades óticas. O largamento das linhas de 13CO e funções densidade de extinção

utilizados neste trabalho para calcular o número sônico de Mach não são os únicos métodos

disponíveis para os pesquisadores estudarem a turbulência em nuvens moleculares. O número

sônico de Mach também pode ser obtido com sucesso, utilizando a curtose e obliquidade das

distribuições de probabilidade (Kowal et al. 2007; Burkhart et al. 2009, 2010). Da mesma

maneira, existem vários métodos de se obter o Número de Alfvén. Alguns exemplos incluem

o uso de contornos de isocorrelação obtidos em centroides de velocidade (Esquivel e Lazarian

2010, e referências que seguem); estatística de Tsallis (Tofflemire et al. 2011; Lazarian et al.
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2012) e Bispectro (Burkhart et al. 2010, 2013b)

Os espectros de potência da densidade e da velocidade podem ser obtidos com a análise

dos canais de velocidade (VCA) e do espectro de velocidade coordenada (VCS) (Lazarian e

Pogosyan 1999, 2004, 2006) que foram numericamente testados com sucesso (Chepurnov et al.

2008) e aplicados a conjuntos de dados de HI e CO (Padoan et al. 2009; Chepurnov et al. 2010)

e (Lazarian 2009, para uma revisão). Em vista da complexidade da turbulência astrofísica, o

uso simultâneo das diferentes técnicas citadas acima apresenta uma vantagem inquestionável e

é fortemente recomendado.

Nossa descoberta empírica para esta primeira parte do trabalho é que a estimativa do

número sônico de Mach a partir da largura de linha de emissão de diferentes espécimes químicos

é possível mesmo para os que apresentam mais auto absorção, mas um fator de correção precisa

ser aplicado para o alargamento devido à opacidade. E para a ampla gama de profundidades

óticas que estudamos, encontramos que este fator pode chegar a um fator de 1, 3. Este resultado

entra em concordância com os primeiros estudos unidimensionais de alargamento de linhas

espectrais na presença de absorção, como, por exemplo, Leung e Liszt (1976) e Leung e Brown

(1977).

Algo que também deve ser levado em conta é que as nuvens moleculares infravermelhas

são extremamente frias, geralmente apresentando temperaturas entre T = 10 − 40K, e é bem

provável que apresentem uma distribuição de temperatura perto de isotérmica. No nosso estudo,

simulamos uma temperatura de 10K para a transferência radiativa e utilizamos a mesma tem-

peratura de 10K na fórmula para estimar o valor deMS . Mas se em vez de 10K, tivéssemos

suposto um outro valor para a temperatura T da nuvem, haveria uma diferença de 1/
√
T no

valor deMS . Estes resultados estão publicados no trabalho Correia et al. (2014) e em Burkhart

et al. (2014a)

Outro aspecto dos efeitos da opacidade nas nuvens moleculares, foi estudado sobre o

ponto de vista da Análise Espectral e Análise de Componentes Principais. Nós mostramos que

a ferramenta PCA pode ter vantagens no regime oticamente denso das nuvens, dependendo

da distribuição de energia da densidade naquele meio. Quanto mais uniforme a distribuição

de energia, mais a técnica PCA será capaz de detectar diferenças sutis na distribuição da ve-

locidade. Nós mostramos que esta vantagem no regime oticamente denso se dá porque PCA

também faz uso das informações de fase, além das informações espectrais. Nós provamos
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isto embaralhando as fases dos mapas PPVs e observando que as dependências do expoente

α
PCA

são perdidas, contrastando com a tradicional análise do espectro de potências, que não

usa informações de fase. Este pode ser um resultado importante na direção de incentivar o

desenvolvimento de técnicas que façam proveito de todas as informações espectrais e de fase,

explicitamente, de forma que novos resultados e comportamentos possam ser previstos e testa-

dos.

O problema da técnica PCA, no entanto, em cumprir a meta de estudar a turbulência em

grandes profundidades óticas estão relacionados também ao comportamento irregular de seus

expoentes resultantes em regimes supersônicos, que também reportamos nesta Tese. Logo, mais

estudos de como lidar com este problema são necessários. No presente momento, acreditamos

que PCA possa ser usado de maneira mais confiante em regimes subsônicos, em que não há

grandes variações de densidade, nem formação de filamentos, anisotropia ou intermitência.

Para deixar a figura ainda mais complicada, alterações no espectro de densidade e velocidade

têm resultado similar ao das alterações na fase dos mapas PPV, mostrando como interconectadas

estão estas duas quantidades nos resultados providos pela técnica PCA.

Isto, no entanto, não contradiz inteiramente com trabalhos anteriores, como Brunt et al.

(2003) e Roman-Duval et al. (2011), visto que o primeiro trabalho faz proveito de simulações

MHD com as fases da velocidade aleatoriamente embaralhadas, produzindo o mesmo efeito

de um campo de velocidade fBm com o mesmo índice espectral. O segundo trabalho por sua

vez, usa efetivamente campos de velocidade com distribuição fBm e densidade limitada para

casos oticamente transparentes, variando apenas a natureza da turbulência injetada (solenoidal

ou compressiva), com índices espectrais de β = 1, 9 e 2, 0, evitando desta forma intermitência

gerada pelo campo de velocidade. Neste sentido, nosso trabalho analisa o problema dos impac-

tos da distribuição de densidade, bem como de diferentes graus de opacidade, sob outro aspecto

diferente dos trabalhos mencionados.

Devemos aqui enfatizar que o mapeamento do espaço de configuração para o espaço das

velocidades, que corresponde ao terceiro eixo dos mapas PPV nas observações, é um processo

altamente não-linear que produz uma fase por conta própria, sobrepondo e eliminando parcial-

mente informações de fase da distribuição de velocidade e densidade da nuvem. De fato, um

cubo de dados com distribuição fBm tem fases aleatórias e o mapa PPV originado da transfe-

rência radiativa destes dados não terá fases aleatórias. Desta forma, embaralhar as fases dos
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mapas PPV tem um sentido diferente de aleatorizar as fases das distribuições de densidade ou

velocidade.

Acontece que nos meios oticamente transparentes, pode ser mais vantajoso utilizar técni-

cas baseadas na análise espectral, como VCA e VCS, visto que estas têm uma boa fundamen-

tação teórica e a robustez dos seus resultados já é relativamente bem conhecida na literatura. À

medida que estudamos casos com profundidade ótica crescente, o uso combinado das técnicas

baseadas em análise espectral e outras mais abrangentes, como a PCA aqui estudada, pode be-

neficiar e enriquecer bastante os resultados do pesquisador, desde que a nuvem estudada possa

ser bem caracterizada, sendo ainda arriscado aplicar métodos como PCA de forma automática

em uma grande base de dados. parte dos resultados desta pesquisa estão submetidos em Correia

et al. (2015).

54



CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES

“Aceita o universo

Como to deram os deuses.

Se os deuses te quisessem dar outro

Ter-to-iam dado.

Se há outras matérias e outros mundos

Haja.”

. ALBERTO CAEIRO

Para a primeira parte deste trabalho, foram criados mapas sintéticos de emissão de 13CO,

com valores de profundidade ótica cobrindo um amplo intervalo, juntamente com mapas de

densidade de coluna a partir de um conjunto de simulações magneto-hidrodinâmicas tridimen-

sionais. Foi derivada uma relação desvio padrão–número sônico de Mach, como seria encon-

trada a partir de observações, e este resultado foi comparado com resultados recentes de nuvens

moleculares reais, estudadas em KT13. Tendo isto em vista, concluímos que:

• Estimativas deMS a partir das larguras de linha disponíveis de observações de 13CO em

rádio são robustas para casos em que o 13CO é oticamente transparente, mas pode ser

superestimado por um fator de até ≈ 1, 3 em casos oticamente densos. Este efeito de

alargamento devido à opacidade é bem conhecido, mas comumente negligenciado;

• Esta medida superestimada deMS derivado das larguras de linha de 13CO fará com que

a relação σN/〈N〉–MS fique menos inclinada, o que resultará em valores menores para o

parâmetro de ajuste b da Equação 3.8;
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• Os valores de σN/〈N〉 encontrados para nuvens moleculares reais reportados em KT13

são maiores que os valores encontrados para simulações em que a injeção de turbulência é

idealmente solenoidal. Uma possível explicação para essa discrepância poderia vir do fato

de que nas nuvens moleculares reais existe a influência da gravidade, que irá aumentar o

valor medido do desvio padrão da densidade de coluna.

Para a segunda parte deste trabalho, nós realizamos dois conjuntos de experimentos sin-

téticos de forma a testar a sensibilidade da técnica PCA aos efeitos de profundidade ótica. Um

conjunto de simulações compreendeu 84 simulações de um meio interestelar fBm – 48 com

densidade constante e 36 com densidade fBm – com variados índices espectrais. O outro con-

junto compreendeu 72 simulações de um meio interestelar de turbulência MHD – 12 sendo as

simulações MHD originais; 36 com velocidades modificadas; e 24 com velocidades e densidade

modificada. Os resultados destas simulações foram usados com dados de entrada para a aplica-

ção efeitos de transferência radiativa, de forma a obter mapas PPV sintéticos semelhantes aos

utilizados por observadores. Mapas estes os quais aplicamos as técnicas de Análise Espectral e

Análise de Componentes Principais. Neste contexto, concluímos que:

• Utilizando simulações MHD, nós confirmamos os resultados de Lazarian e Pogosyan

(2004) e Burkhart et al. (2013a), que mostram que o espectro dos mapas PPV satura para

a inclinação universal de -3 nos meios interestelares oticamente densos e portanto não

contém a informação da turbulência inserida. Como esperado, a randomização das fases

destes dados não afetaram a forma geral do espectro de potências.

• Enquanto que aplicando a técnica de PCA nos mapas PPV com fases embaralhadas em

grandes profundidades óticas e tanto nas simulações MHD quanto fBm, revela que esta

técnica é sensível às informações espectrais e de fase dos mapas PPV. Isto explica por-

que PCA pode ainda obter informações de turbulência a grandes profundidades óticas,

enquanto a análise do espectro de potências não contém esta informação.

• A aplicação de PCA em dados observacionais, entretanto, não é direta. Neste trabalho

reportamos um comportamento irregular dos expoentes obtidos com a técnica de PCA em

diferentes situações de densidade, campos magnéticos e energia, especialmente quando o

Número de Mach é maior que a unidade.
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7.1 Perspectivas

A estimativa deMS em trabalhos observacionais é uma das medidas mais importantes na carac-

terização de nuves moleculares frias e do meio interestelar. Além disso, o alargamento de linhas

devido à opacidade é um efeito já conhecido que, porém, ainda não havia sido apropriadamente

mensurado. Pretendemos utilizar o resultado deste trabalho, que inclui a correção de um fator

de opacidade, para comparar medidas deMS em nuvens moleculares frias reais, em diferen-

tes graus de turbulência, obtidos através do método descrito em KT13 e outros métodos. Para

tanto, será feita um estudo da viabilidade de uma formulação de uma lei empírica ou mesmo

semi-analítica que relaciona este fator de correção devido à opacidade com o Número de Mach

e com o Número de Alfvén, para em seguida aplicar tais correções às medidas observacionais

existentes feitas com o método de KT13.

O método de PCA foi desenvolvido empiricamente e é baseado principalmente em cali-

brações de simulações de modelos fBm, que isolam certas complexidades de meios intereste-

lares reais para controlar seu comportamento com algumas quantidades importantes, como a

função de estrutura e o índice espectral da distribuição de energia da nuvem. Por este mesmo

motivo, sua calibração não leva em conta vários processos físicos que podem tornar o método

instável quando aplicado a nuvens reais, nas quais ocorrem inúmeros processos físicos simul-

tâneos. Uma quantidade muito importante e que permeia praticamente todo o meio interestelar

é o campo magnético galáctico. Este campo magnético, quando suficiente intenso, pode gerar

anisotropia na forma geral dos vórtices gerados pela turbulência. Ou seja, pode alongar os vór-

tices menores e de menor energia na direção do campo magnético. Um estudo dos centroides de

velocidade já se provou capaz detectar e quantificar esta anisotropia (Esquivel e Lazarian 2011;

Burkhart et al. 2014b). Paralelamente, Heyer et al. (2008) usa a técnica de PCA para medir

o grau de anisotropia destes meios magnéticos. Serão também objetos de estudo dos autores

deste trabalho, o de analisar a sensibilidade das técnicas de análise do espectro de potências,

bem como da técnica PCA, nos meios com grande profundidade ótica. Serão também estudadas

formas de ampliar o emprego da técnica PCA em diferentes objetos celestes, visando colaborar

com pesquisas já estabelecidas no Núcleo de Astronomia Observacional e Astrostatística da

UFRN e em outras instituições.
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Chepurnov, A., Lazarian, A., Stanimirović, S., Heiles, C., e Peek, J. E. G. 2010, Velocity

Spectrum for H I at High Latitudes, ApJ, 714, 1398

Cho, J. e Lazarian, A. 2003, Compressible magnetohydrodynamic turbulence: mode coupling,

scaling relations, anisotropy, viscosity-damped regime and astrophysical implications, MN-

RAS, 345, 325

Collins, D. C., Kritsuk, A. G., Padoan, P., et al. 2012, The Two States of Star-forming Clouds,

ApJ, 750, 13

Correia, C., Burkhart, B., Lazarian, A., et al. 2014, Opacity Broadening of 13CO Linewidths

and its Effect on the Variance-Sonic Mach Number Relation, ApJL, 785, L1

Correia, C., lazarian, A., Burkhart, B., Pogosyan, D., e De Medeiros, J. R. 2015, Principal

Component Analysis studies of turbulence in optically thick gas, ApJ, submetido

Elmegreen, B. G. e Scalo, J. 2004, Interstellar Turbulence I: Observations and Processes,

ARA&A, 42, 211

60



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 61

Esquivel, A. e Lazarian, A. 2010, Tsallis Statistics as a Tool for Studying Interstellar Turbu-

lence, ApJ, 710, 125

Esquivel, A. e Lazarian, A. 2011, Velocity Anisotropy as a Diagnostic of the Magnetization of

the Interstellar Medium and Molecular Clouds, ApJ, 740, 117

Federrath, C., Klessen, R. S., e Schmidt, W. 2008, The Density Probability Distribution in

Compressible Isothermal Turbulence: Solenoidal versus Compressive Forcing, ApJL, 688,

L79

Federrath, C., Roman-Duval, J., Klessen, R. S., Schmidt, W., e Mac Low, M.-M. 2010, Compa-

ring the statistics of interstellar turbulence in simulations and observations. Solenoidal versus

compressive turbulence forcing, A&A, 512, A81

Froebrich, D., Murphy, G. C., Smith, M. D., Walsh, J., e Del Burgo, C. 2007, A large-scale

extinction map of the Galactic Anticentre from 2MASS, MNRAS, 378, 1447

Froebrich, D. e Rowles, J. 2010, The structure of molecular clouds - II. Column density and

mass distributions, MNRAS, 406, 1350

Gaensler, B. M., Haverkorn, M., Burkhart, B., et al. 2011, Low-Mach-number turbulence in

interstellar gas revealed by radio polarization gradients, Nature, 478, 214

Goodman, A. A., Pineda, J. E., e Schnee, S. L. 2009a, The ”True” Column Density Distribution

in Star-Forming Molecular Clouds, ApJ, 692, 91

Goodman, A. A., Rosolowsky, E. W., Borkin, M. A., et al. 2009b, A role for self-gravity at

multiple length scales in the process of star formation, Nature, 457, 63

Heyer, M., Gong, H., Ostriker, E., e Brunt, C. 2008, Magnetically Aligned Velocity Anisotropy

in the Taurus Molecular Cloud, ApJ, 680, 420

Heyer, M. H. e Brunt, C. 1999, in Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol.

168, New Perspectives on the Interstellar Medium, ed. A. R. Taylor, T. L. Landecker, e

G. Joncas, 387

Heyer, M. H. e Peter Schloerb, F. 1997, Application of Principal Component Analysis to Large-

Scale Spectral Line Imaging Studies of the Interstellar Medium, ApJ, 475, 173

61



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 62

Hill, A. S., Benjamin, R. A., Kowal, G., et al. 2008, The Turbulent Warm Ionized Medium:

Emission Measure Distribution and MHD Simulations, ApJ, 686, 363

Kainulainen, J., Beuther, H., Banerjee, R., Federrath, C., e Henning, T. 2011, Probing the

evolution of molecular cloud structure. II. From chaos to confinement, A&A, 530, A64

Kainulainen, J., Beuther, H., Henning, T., e Plume, R. 2009, Probing the evolution of molecular

cloud structure. From quiescence to birth, A&A, 508, L35

Kainulainen, J., Federrath, C., e Henning, T. 2013, Connection between dense gas mass fraction,

turbulence driving, and star formation efficiency of molecular clouds, A&A, 553, L8

Kainulainen, J. e Tan, J. C. 2013, High-dynamic-range extinction mapping of infrared dark

clouds. Dependence of density variance with sonic Mach number in molecular clouds, A&A,

549, A53 (KT13)

Klessen, R. S., Heitsch, F., e Mac Low, M.-M. 2000, Gravitational Collapse in Turbulent Mo-

lecular Clouds. I. Gasdynamical Turbulence, ApJ, 535, 887

Kolmogorov, A. 1941, The Local Structure of Turbulence in Incompressible Viscous Fluid for

Very Large Reynolds’ Numbers, Akademiia Nauk SSSR Doklady, 30, 301

Kowal, G., Falceta-Gonçalves, D. A., e Lazarian, A. 2011, Turbulence in collisionless plas-

mas: statistical analysis from numerical simulations with pressure anisotropy, New Journal

of Physics, 13, 053001

Kowal, G., Lazarian, A., e Beresnyak, A. 2007, Density Fluctuations in MHD Turbulence:

Spectra, Intermittency, and Topology, ApJ, 658, 423

Kowal, G., Lazarian, A., Vishniac, E. T., e Otmianowska-Mazur, K. 2009, Numerical Tests of

Fast Reconnection in Weakly Stochastic Magnetic Fields, ApJ, 700, 63

Kritsuk, A. G., Norman, M. L., e Wagner, R. 2011, On the Density Distribution in Star-forming

Interstellar Clouds, ApJL, 727, L20

Lazarian, A. 2009, Obtaining Spectra of Turbulent Velocity from Observations, SSRv, 143, 357

Lazarian, A., Esquivel, A., e Crutcher, R. 2012, Magnetization of Cloud Cores and Envelopes

and Other Observational Consequences of Reconnection Diffusion, ApJ, 757, 154

62



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 63

Lazarian, A., Eyink, G. L., Vishniac, E. T., e Kowal, G. 2015, in Astrophysics and Space

Science Library, Vol. 407, Astrophysics and Space Science Library, ed. A. Lazarian, E. M.

de Gouveia Dal Pino, e C. Melioli, 311

Lazarian, A. e Pogosyan, D. 1999, in Bulletin of the American Astronomical Society, Vol. 31,

American Astronomical Society Meeting Abstracts, 1449

Lazarian, A. e Pogosyan, D. 2000, Velocity Modification of H I Power Spectrum, ApJ, 537, 720

Lazarian, A. e Pogosyan, D. 2004, Velocity Modification of the Power Spectrum from an Ab-

sorbing Medium, ApJ, 616, 943

Lazarian, A. e Pogosyan, D. 2006, Studying Turbulence Using Doppler-broadened Lines: Ve-

locity Coordinate Spectrum, ApJ, 652, 1348

Lazarian, A. e Vishniac, E. T. 1999, Reconnection in a Weakly Stochastic Field, ApJ, 517, 700

Leung, C. M. e Brown, R. L. 1977, On the interpretation of carbon monoxide self-absorption

profiles seen toward embedded stars in dense interstellar clouds, ApJL, 214, L73

Leung, C.-M. e Liszt, H. S. 1976, Radiation transport and non-LTE analysis of interstellar

molecular lines. I - Carbon monoxide, ApJ, 208, 732

Lombardi, M. e Alves, J. 2001, Mapping the interstellar dust with near-infrared observations:

An optimized multi-band technique, A&A, 377, 1023

Mac Low, M.-M. e Klessen, R. S. 2004, Control of star formation by supersonic turbulence,

Reviews of Modern Physics, 76, 125

Maciel, W. 2002, Astrofísica do Meio Interestelar (São Paulo: Edusp)

McKee, C. F. e Ostriker, E. C. 2007, Theory of Star Formation, ARA&A, 45, 565

Molina, F. Z., Glover, S. C. O., Federrath, C., e Klessen, R. S. 2012, The density variance-

Mach number relation in supersonic turbulence - I. Isothermal, magnetized gas, MNRAS,

423, 2680

Ossenkopf, V. 2002, Molecular line emission from turbulent clouds, A&A, 391, 295

63



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 64

Padoan, P., Jones, B. J. T., e Nordlund, Å. P. 1997, Supersonic Turbulence in the Interstellar

Medium: Stellar Extinction Determinations as Probes of the Structure and Dynamics of Dark

Clouds, ApJ, 474, 730

Padoan, P., Juvela, M., Kritsuk, A., e Norman, M. L. 2009, The Power Spectrum of Turbulence

in NGC 1333: Outflows or Large-Scale Driving?, ApJL, 707, L153

Peek, J. E. G., Heiles, C., Peek, K. M. G., Meyer, D. M., e Lauroesch, J. T. 2011, The Local

Leo Cold Cloud and New Limits on a Local Hot Bubble, ApJ, 735, 129

Roman-Duval, J., Federrath, C., Brunt, C., et al. 2011, The Turbulence Spectrum of Molecular

Clouds in the Galactic Ring Survey: A Density-dependent Principal Component Analysis

Calibration, ApJ, 740, 120

Schlickeiser, R. 2002, Cosmic Ray Astrophysics

Stutzki, J., Bensch, F., Heithausen, A., Ossenkopf, V., e Zielinsky, M. 1998, On the fractal

structure of molecular clouds, A&A, 336, 697

Stutzki, J. e Guesten, R. 1990, High spatial resolution isotopic CO and CS observations of M17

SW - The clumpy structure of the molecular cloud core, ApJ, 356, 513

Tofflemire, B. M., Burkhart, B., e Lazarian, A. 2011, Interstellar Sonic and Alfvénic Mach

Numbers and the Tsallis Distribution, ApJ, 736, 60

Vazquez-Semadeni, E. 1994, Hierarchical Structure in Nearly Pressureless Flows as a Conse-

quence of Self-similar Statistics, ApJ, 423, 681

Yan, H. 2015, in Astrophysics and Space Science Library, Vol. 407, Astrophysics and Space

Science Library, ed. A. Lazarian, E. M. de Gouveia Dal Pino, e C. Melioli, 253

Yan, H. e Lazarian, A. 2004, Cosmic-Ray Scattering and Streaming in Compressible Magne-

tohydrodynamic Turbulence, ApJ, 614, 757

64


