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Estudo do momentum angular de estrelas Kepler hospedeiras:

novos resultados e métodos.

por

Francisco José Paz Chinchón

Resumo

No presente trabalho de tese apresentamos o estudo rotacional e de momentum angular

para uma amostra de estrelas com planetas confirmados e candidatas a possuir compa-

nheiras planetárias (Objetos de Interesse Kepler), ambas pertencentes à missão Kepler.

Para realizar estas estimativas, 3.807 estrelas foram analisadas conjuntamente mediante

os métodos Lomb-Scargle e wavelet, definindo um alto grau de confiança quando os re-

sultados concordavam dentro de um 10%. Para 540 estrelas conseguimos obter períodos

rotacionais onde a significância dos métodos era maior a 99% e dentre elas 63 não pos-

suíam medições na literatura até Fevereiro de 2015. De acordo com os valores de massa

presentes na literatura, a amostra final de 131 estrelas com planetas confirmados e 409

estrelas candidatas está definida pelo intervalo de massas de 0,48 − 1,53 M⊙, que cor-

responde a tipos espectrais M até F tardio. Quanto às relações de períodos, o conjunto

de valores abrange o intervalo 2 − 89 d, possuindo um alto grau de concordância com a

literatura e com predições teóricas. Com as estimativas do momentum angular chega-

mos a corroborar a relação com a massa estelar proposta por Kraft para estrelas de tipo

espectral F e G, mas permanece o desafio de prolongar o estudo para massas menores

onde a estrutura interna estelar é modificada e novos procedimentos devem ser utiliza-

dos. Adicionalmente ao estudo desta amostra principal, o conjunto total de estrelas da

base Kepler foi analisado na busca de padrões de ruído. As metodologias, comparações

com outras abordagens e detalhes da inspeção visual são aqui exibidos. Os resultados do

conjunto de testes conduzidos (e.g., análise Bayesiana, testes não paramétricos) estão de-

talhados no texto. Os resultados de maior relevância foram publicados em nosso trabalho

Paz-Chinchón et al. (2015).
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Angular momentum study for Kepler host stars: novel results

and methods.

by

Francisco José Paz Chinchón

Abstract

In the present work we shown the rotational and angular momentum study, for a Kepler

sample of confirmed planetary host stars and host candidate stars (Kepler Objects of

Interest). To perform such estimations, 3807 stars were jointly analyzed through Lomb-

Scargle and wavelet methods, constraining high confidence when results match between

10%. For a sample of 540 stars, rotational periods with significance levels higher than

99% where obtained, on which 63 stars had no previously reported rotational periods (up

to February 2015). According to literature, our final sample of 131 confirmed host stars

and 409 host candidates have masses between 0.48 − 1.53 M⊙, being M- to late F-type

stars. Our periods range from 2 to 89 d with a high concordance with previous literature

measurements and theorical expectations. Even when through our sample we corroborate

Kraft relationship between angular momentum and mass for F- and G-type stars, remains

the challenge to extend this study to lower masses on which internal structure changes

and therefore new procedures must be applied. Besides the main sample study, the total

Kepler sample was analyzed searching for noise-level patterns. Through this work we

also present our methodologies, comparison with other approaches, and visual inspection

features. Results form various tests can be found on text (e.g., Bayesian analysis, non-

parametric tests). Most relevant results were published on our work, Paz-Chinchón et al.

(2015).
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Lista de figuras

2.1 Figura obtida de Fraquelli & Thompson (2014). Campo de visão do Kepler,

orientado em direção da constelação Cygnus. Os CCD (acrônimo inglês

para Charge Coupled Device, ver o texto) cobrem uma área de 115,6 graus

quadrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Figura obtida de Koch et al. (2010). Esquema simples do telescópio onde

no sentido anti-horário, começando desde a parte superior, os elementos

sinalizados são: lente corretor Schmidt, dissipador térmico, espelho primá-

rio, engaste de acoplamento com a estrutura hexagonal do satélite, plano

focal onde se localiza o fotômetro e estrutura de obscurecimento de luz

solar. Na parte inferior da figura encontra-se o detalhe do fotômetro com

seus 42 detectores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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2.3 Na figura, obtida de Rowe et al. (2009), são exibidas as funções de transmis-

são para os filtros B, V, R, I do sistema Johnson em azul, verde, vermelho

e magenta, respectivamente (valores escalados para atingir 100% da trans-

missão). Eixo x representa o comprimento de onda, eixo y representa a

porcentagem de transmissão. O filtros do satétile canadense MOST (sigla

do inglês para Microvariability and Oscillation of Stars), do satélite Ke-

pler e do satélite CoRoT estão representados pela linha tracejada, linha

contínua e linha tracejada pontilhada, respectivamente. A modo de baliza-

gem, os espectros de uma estrela de tipo espectral A2V (com máximo no

ultravioleta) e de uma estrela tipo espectral M2V (com máximo no infra-

vermelho) são exibidos em ciano e alaranjado: estes dois últimos espectros

foram escalados para ter o mesmo fluxo no filtro V do sistema Johnson. . . 10

2.4 Histogramas para a distribuição das magnitudes aparentes da amostra Ke-

pler, nas sub-amostras disponíveis de outras missões. Eixo x representa a

magnitude aparente, eixo y representa a frequência do histograma. Everett

et al. (2012) no sistema Johnson com os filtros U, B, V em turquesa, azul

e verde, respectivamente. SDSS com seu sistema de filtros u, g, r, i, z em

turquesa, verde, vermelho, alaranjado e rosa, respectivamente. 2MASS, o

sistema Johnson e o próprio com os filtros J, H e K em vermelho, azul e

marrom, respectivamente. GALEX com seu sistema de filtros FUV e NUV

em roxo e magenta. Para as amostras não pertencentes a Everett et al.

(2012), foram empregados valores da base Kepler CasJobs. . . . . . . . . 13

2.5 Figura obtida de Petigura & Marcy (2012). Eixo x representa tempo, eixo

y representa fluxo em escala ad-hoc. Painel superior : fluxo normalizado

para uma estrela, com os trimestres 1 ao 8, onde podem-se perceber várias

assinaturas flare-like, no formato de curva SAP. Painel inferior : detalhe

do trimestre 6, para a curva do painel superior e 3 curvas de comparação,

todas do módulo 16, channel 1. Estes artefatos dependem da localização

das estrelas no detector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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2.6 Figura obtida de García et al. (2011). São apresentados diferentes trata-

mentos para uma mesma CL de uma estrela tipo solar, KIC 11395018. As

CL correspondentes ao tratamento realizado pelos autores, formato SAP e

tratamento PDC são exibidas em vermelho, preto e azul, respectivamente.

Eixo x representa tempo em dias Julianos, eixo y representa fluxo. Os pon-

tos onde o fluxo cai abruptamente referem-se às mudanças de momentum

angular no satélite, LOFP referem-se à perda de qualidade de apontamento,

safe mode (“modo seguro”) refere a falhas inesperadas como mudanças de

temperatura geral do satélite devido a raios cósmicos e falhas na sequência

de operação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.7 Figura que apresenta a remoção de trânsitos planetários e assinatura flare-

like para a estrela KIC 757450 de nossa amostra, com sua CL do quarter

11, módulo 16. Eixo x representa tempo em formato calendário, eixo y

representa fluxo normalizado. Painel superior : apresenta a curva de luz

PDC, onde as zonas em destaque correspondem aos trânsitos planetários e

a seção em vermelho ao efeito térmico. Painel inferior : curva com o trata-

mento decrito nesta seção, onde os artefatos foram removidos ao eliminar

a faixa temporal onde eram contidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.8 Figura que apresenta a curva PDC para a estrela KIC 4263293 de nossa

amostra, exibindo o “salto” do trimestre 1 para o trimestre 2, o qual é

corrigido aplicando um deslocamento no fluxo para o segundo trimestre

(∆ = 0.012 e
−

cadência
−1

). Eixo x representa tempo em formato dia

baricêntrico Juliano deslocado em 2454833 d, valor do tempo do início

das observações Kepler. Eixo y representa fluxo normalizado. O painel

superior mostra as curvas PDC antes de ser aplicado o deslocamento e o

painel inferior, após a correção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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2.9 Painel superior : gráfico de fase para a estrela KOI com identificador KIC 9008125,

que possui o S/N mais alto da amostra KOI. Eixo x representa o tempo

de uma fase, eixo y representa o fluxo normalizado. Em azul é exibido o

melhor ajuste senoidal, para um período de 88,93 d, onde a amplitude pico-

a-pico é a distância vertical entre o ponto máximo e o mínimo do ajuste

senoidal. Painel inferior : diferença de fluxo entre vizinhos mais próxi-

mos, onde estão indicados o fluxo médio (linha tracejada cor magenta) e

o intervalo de um desvio padrão (linhas contínuas cor magenta). Eixo x

representa o tempo em dias baricêntricos Julianos para a CL, deslocado em

2454833 d (começo das observações Kepler). Eixo y representa a diferença

de fluxo entre vizinhos mais próximos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.1 Figura exibindo a diferença dos pesos de cada pixel na fotometria de aber-

tura versus a PSF. Eixos x e y representam as coordenadas espaciais do

perfil projetadas em duas dimensões. Eixo z representa o peso dado a cada

ponto da distribuição do perfil. Painel esquerdo: pesos para a fotometria

PSF, obtidos neste caso mediante o perfil Gaussiano com FWHM= 5, onde

o pico do perfil tem peso máximo 1 e decresce rapidamente na medida que

aumenta o raio, mas não chega a ser 0. Painel direito: pesos para foto-

metria de abertura, de uma área circular de diâmetro= 5, onde todos os

pixels têm o peso máximo 1, tanto do centro quanto das bordas. . . . . . . 28
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3.2 A figura exibe a comparação entre uma máscara de abertura gerada a partir

dos pixels inteiros ou sendo subdivididos em 16 sub-pixels. Para ambos

os casos a mesma abertura ideal centrada em (0,0) de raio 2 pixels foi

empregada, a qual é representada em amarelo claro. Os centróides de cada

pixel ou sub-pixel são representados em vermelho e os eixos representam as

coordenadas dos pixels. O critério para um pixel (ou sub-pixel) pertencer à

máscara é que o centróide deste sub-pixel esteja dentro da abertura circular

ideal amarela. Painel esquerdo: matriz de pixels subdivididos em 16 cada

um, onde em linha contínua preta de maior largura são representadas as

bordas dos pixels e em linha contínua fina as bordas dos sub-pixels. Em

total são 208 sub-pixels com seu centróide dentro da abertura, completando

o equivalente a 13 pixels de área. Painel direito: matriz de pixels inteiros,

sem serem subdivididos. Em total 12 pixels têm seu centroide dentro da

abertura, com aproximadamente 92% da superfície da máscara gerada no

painel esquerdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.1 Figura obtida de Protopapas et al. (2015). Comparação da taxa de acerto

entre os métodos CKP e Lomb-Scargle, para amostras simuladas. Para

todos os painéis o eixo y representa a taxa de recuperação de períodos

para a amostra simulada. Painel a: comparação em base à quantidade

de vezes que uma oscilação completa de variabilidade é contida na janela

total da CL (eixo x). A diferença entre os métodos é relativamente baixa,

sendo em média aproximadamente 10 d. Painel b: comparação em base à

taxa de amostragem ou número de pontos da CL (eixo x), onde o método

CKP mostra vantagem sobre Lomb-Scargle. Painel c: comparação com a

forma da variabilidade da CL (eixo x); para maiores valores de smoothness

a CL sera mais semelhante a uma senoide. É forte a diferença entre ambos

os métodos, com uma dependência acentuada do método Lomb-Scargle

da função geradora da variabilidade. Painel d: comparação em base à

razão sinal-ruído (eixo x), onde os resultados são similares. De fato, como

veremos em § 4.1.4, esta é uma das vantagens da formulação de Lomb-

Scargle frente à clássica de Fourier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
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4.2 Figura obtida de McQuillan et al. (2013a) na qual se realiza a comparação

entre os resultados obtidos pelo método ACF e Lomb-Scargle para as estre-

las Kepler KIC 4918333, KIC 9201463, KIC 9488191 e KIC 7590933. Para

cada estrela se exibem a CL no painel superior, o gráfico de autocorrele-

ção no painel do meio e o periodograma Lomb-Scargle no painel inferior.

As linhas tracejadas verticais em cada gráfico das CL (painéis superiores)

indicam iterativamente o comprimento de onda do período de rotação, es-

timado com o método ACF. As linhas tracejadas nos gráficos da função

de autocorrelação nos periodogramas indicam a posição do pico mais pre-

dominante, o qual é selecionado como pertencente ao período de rotação.

Como pode-se observar nas CL, os artefatos não foram removidos. . . . . . 40

4.3 Quatro wavelets mãe são exibidas, onde cada gráfico representa a frequên-

cia no eixo x versus o módulo da função wavelet mãe no eixo y (F é o

Ψ na Eq. 4.6). Painel superior esquerdo: wavelet Haar. Painel superior

direito: wavelet correspondente à primeira derivada da distribuição Gaussi-

ana. Painel inferior esquerdo: wavelet correspondente à segunda derivada

da distribuição Gaussiana, conhecida também como wavelet Chapéu Me-

xicano. Painel inferior direito: wavelet Morlet. Todos os perfis foram

gerados em R, utilizando a rotina wmtsa (Constantine & Percival 2013). . . 42

4.4 Figura ilustrativa que exibe a utilidade do mapa wavelet quando compa-

rado com o gráfico em 3 dimensões. A transformada wavelet contínua com

wavelet mãe Morlet é exibida para a estrela da amostra KCP KIC 5792202.

Painel superior : mapa wavelet, onde a escala de cores representa o valor

do módulo da transformada wavelet (amarelo: alto, vermelho: baixo) e os

eixos representam o tempo (eixo x) e o logaritmo da escala (eixo y). Painel

inferior : gráfico em 3 dimensões da transformada wavelet, onde os eixos

são os mesmos que no painel superior e o eixo adicional representa o módulo

da transformada. O forte decaimento no gráfico do painel inferior deve ser

desconsiderado pois não pertence à transformada, mas sim à configuração

do gráfico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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4.5 Figura obtida de Verner et al. (2011). Comparação entre a estimativa de

raio estelar KIC realizada por Brown et al. (2011) (eixo x) e a realizada a

partir de asterosismologia (eixo y). Cada medida de raio adicionalmente

possui um código de cor expressando sua temperatura efetiva, onde a escala

encontra-se no sub-painel à direita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.6 Exemplo de periodograma onde o primeiro pico, aquele de maior potência,

é indicado com uma linha tracejada vermelha. O eixo x inferior indica a

frequência linear do periodograma, o eixo x superior indica o período (valor

inverso da frequência). No eixo y é exibida a potência do periodograma, que

é a expressão da Eq. 4.12. A estrela é uma gigante vermelha de identificador

KIC 2305930 não pertencente a nossa amostra final de trabalho. . . . . . . 63

4.7 Figura ilustrativa de um mapa wavelet (painel esquerdo) e a integração no

eixo do tempo (painel direito) para a estrela de nossa amostra KIC 7303287.

Os eixos do painel esquerdo são o tempo da CL (eixo x), a escala ou período

wavelet (eixo y) e a escala de cores representa o módulo da transformada

(amplitude) onde a cor vermelha é o máximo e azul, o mínimo. Para o

painel direito o eixo x representa o valor normalizado da integração do

módulo da transformada sobre o tempo e o eixo y é análogo ao do painel

esquerdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.8 Figura obtida de Gallet & Bouvier (2013) onde são exibidas a velocidade

angular do núcleo radiativo (linha tracejada) e do envelope convectivo (li-

nha contínua) em função do tempo evolutivo na sequência principal para

modelos de rotadores rápidos (azul), médios (verde) e lentos (vermelho).

Eixo x representa a idade, eixo y esquerdo representa a velocidade angular

(dividida pelo valor solar) e eixo y direito representa o período rotacional.

A velocidade angular foi escalada para a velocidade angular do Sol. Os di-

amantes azuis, vermelhos e verdes com suas barras de erro representam os

percentis 90
o
, 25

o
e 50

o
, respectivamente. O círculo aberto representa o es-

tágio atual do Sol e a linha tracejada preta na vizinhança do Sol representa

a relação de Skumanich Ω ∝ t−1/2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
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4.9 Figura obtida de Kippenhahn et al. (2012) (§ 30.2, Fig. 30.5). Diagramas

HR com traçados evolutivos para estrelas durante a queima de hidrogênio

(sequência principal). Os traçados começam na idade zero da sequência

principal (a idade onde a estrela inicia a queima de hidrogênio) e vão até a

fase posterior a esta. Eixo x representa o logaritmo da temperatura efetiva,

eixo y representa o logaritmo da luminosidade estelar. Painel esquerdo: de-

talhe do traçado evolutivo para 7 M⊙, onde idade zero, temperatura efetiva

mínima e esgotamento do hidrogênio no núcleo são representados pelas le-

tras A, B e C, respectivamente. Painel direito: traçados evolutivos para

(em ordem ascendente do diagrama) 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2, 3, 5, 7 e 10 M⊙, onde

o alongamento tracejado indica o caminho posterior à sequência principal. . 67

5.1 Resultados dos métodos Lomb-Scargle e wavelet para a estrela KCP de

alta confiança KIC 7303287, com Prot = 8,78 ± 0,58 d. Painel superior :

CL do objeto, onde o eixo x corresponde ao tempo em formato calendário

e o eixo y corresponde ao fluxo normalizado. Painel inferior esquerdo:

periodograma Lomb-Scargle onde no eixo x inferior são apresentadas as

frequências lineares e no superior os valores equivalentes de período em dias.

O eixo y exibe a potência do periodograma, correspondente à expressão na

Eq. 4.12. Painel inferior direito: mapa wavelet à esquerda e a integração

no eixo do tempo à direita. Os eixos no sub-painel à esquerda são o tempo

da CL (eixo x), a escala ou período wavelet (eixo y) e a escala de cores

representa o módulo da transformada (amplitude) onde a cor vermelha é

o máximo e azul, o mínimo. No sub-painel à direita o eixo x representa o

valor normalizado da integração do módulo da transformada sobre o tempo

e o eixo y é análogo ao do sub-painel à esquerda. Figura obtida de Paz-

Chinchón et al. (2015). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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5.2 Histograma e distribuição cumulativa, onde o eixo x representa o período

rotacional em dias. O eixo y superior representa a frequência e o eixo y infe-

rior a distribuição cumulativa da frequência. Painel superior : histograma

dos períodos de rotação obtidos para as amostras KCP (área amarela),

KOI (área verde) e para a amostra conjunta (linha contínua preta). Painel

inferior : distribuição cumulativa de frequências para a amostra conjunta,

onde as linhas tracejadas representam o primeiro, segundo e terceiro quar-

til, localizados em 12,24 d, 17,18 d e 23,23 d, respectivamente. . . . . . . . 73

5.3 PDF das distribuições Weibull e Gaussiana, exibidos em escala semi-logarítmica.

Eixo x representa a variável dependente e eixo y a densidade de probabili-

dade. Painel superior esquerdo: variação do parâmetro de forma (γ), onde

a PDF muda de uma função decrescente até uma muito similar a uma

Gaussiana (painel inferior), mas sempre conservando sua característica de

assimetria. Podemos ver a ampla gama de possibilidades a partir da varia-

ção do parâmetro γ. Painel superior direito: variação do parâmetro (η) de

escala através do qual apreciamos o achatamento da função de distribuição,

assim como o deslocamento do seu valor máximo. Painel inferior : função

de distribuição Gaussiana, com desvio padrão variável, exibida para com-

paração visual com as PDF Weibull. Notem-se as dissimilitudes de simetria

entre estas funções de distribuição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5.4 Distribuição Weibull ajustada para as distribuições normalizadas de perío-

dos KOI (painel esquerdo) e KCP (painel direito). Os valores do ajuste são

apresentados no texto. Por comodidade de visualização foram mantidas as

cores da Fig. 5.2, mas note-se a diferença na escala do eixo y. Para ambos

painéis, o eixo x representa o período de rotação e o eixo y a PDF ou den-

sidade de probabilidade. Note-se que a integral das distribuições deve ser
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Capı́tulo 1

Introdução

O começo da pesquisa da rotação estelar tem seu representante mais relevante

em Galileu Galilei, que há 400 anos, realizou estudos sobre a rotação solar mediante a

dinâmica das regiões de atividade cromosférica (“manchas”). O estudo deste fenômeno

continua até hoje, colocando em evidência sua relevância não só para a compreensão

da cinemática superficial da estrela, como também para entender uma variada gama de

propriedades, entre as quais se incluem a origem e evolução da rotação, sua relação com

o magnetismo da estrela (teoria de freio magnético), sua relação com os processos de

mistura e transporte de elementos químicos no interior estelar, entre outros.

As estrelas, que são nosso objeto de estudo, são formadas nos núcleos de nuvens

moleculares gigantes (GMC, pelas siglas do inglês Giant Molecular Clouds) mediante a

fragmentação em sub-estruturas, as quais mantêm só uma pequena fração do momentum

angular inicial (e.g., Palla 2002; Lamm et al. 2005), de modo que o momentum angular da

GMC progenitora é aproximadamente 8 ordens de magnitude maior do que as estrelas que

eventualmente serão formadas (Bodenheimer 1989). A formação de filamentos com popu-

lações estelares jovens (e.g., Battinelli et al. 2003; Dib et al. 2011; Panwar et al. 2014) e as

estruturas de grande escala relacionadas com regiões de formação estelar como o Leading

Arm nas Nuvens de Magalhães reportado por Nidever et al. (2008), são áreas de estudo

de grande importância para entender mais profundamente a formação estelar e como o

material gasoso progenitor (pertencente à GMC) interage com forças não gravitacionais,

tais como a magnetohidrodinâmica (MHD).

As condições iniciais na qual começa a vida das estrelas, através do estudo de

1
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objetos de baixa idade é ainda um desafio em aberto para a rotação estelar mediante

fotometria e um desafio para a nova geração de instrumentos, como o telescópio espacial

PLATO. O estudo destes estágios iniciais deve envolver também a dinâmica e evolução

de objetos pré-estelares, i.e. os chamados glóbulos de Bok (Bok globules Bok 1977), que

acredita-se são os precursores de associações estelares, alcançando massas típicas de 30 M⊙

(Kainulainen et al. 2014) e com morfologias longe de serem esféricas, apresentando caudas

e estruturas alongadas com núcleos similares à morfologia dos cometas, como reportado

por observações obtidas com o radiotelescópio ALMA por Launhardt et al. (2010).

As indagações nas últimas duas décadas começaram a focar na descoberta de

planetas extra solares. Perguntas acerca da rotação da estrela hóspede e do sistema que

mantém surgiram desde que foram descobertos planetas extra solares, sendo um caso pre-

cursor o de Mayor & Queloz (1995). Entre os questionamentos principais, destacam-se

perguntas sobre o efeito em grande escala dos acompanhantes planetários na rotação este-

lar pelo intercâmbio de momentum angular e a estabilidade do sistema (e.g., Alves et al.

2010; Lanza 2010; Pont 2009) e interrogantes sobre o aquecimento da coroa e cromosfera

estelar (e.g., Canto Martins et al. 2011; Lanza 2012; Poppenhaeger et al. 2010). Contudo,

reconhecemos que hoje o estudo da rotação de planetas e sua estrela hospedeira é restrito

por causa de um fator de grande peso: para uma grande percentagem dos planetas detec-

tados na atualidade, só a velocidade rotacional projetada v sin i é disponibilizada (onde

podemos supor que o ângulo de inclinação i possui um valor cercano a
π
2
) e todos aqueles

corpos identificados estão no intervalo de rotação lenta a moderada (Alves et al. 2010). A

caracterização mediante medições fotométricas constitui um grande imperativo na tarefa

de uma caracterização conjunta, na qual muitos esforços estão sendo colocados para os

instrumentos da próxima geração, que vão desde novos satélites (e.g., James Webb Space

Telescope, PLATO) até os telescópios gigantes (e.g., SKA, E-ELT, GMT), além das novas

instrumentações (e.g., NIRPS
1
), paralelamente aos métodos planejados para melhorar a

detecção de planetas do tamanho da Terra (Snellen et al. 2015).

As projeções (e financiamento) das futuras missões espaciais devem muito do

seu sucesso às missões espaciais CoRoT (siglas para Convection, Rotation and Planetary

Transits, Baglin et al. 2007) e Kepler (Koch et al. 2010), pois estas abriram novas pers-

1Near Infra-red Planet Searcher, espectroscópio de altíssima resolução, no qual a UFRN está compro-
metida como instituição de desenvolvimento e financiamento.
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pectivas dentro do estudo do comportamento da rotação estelar, incluindo a rotação de

estrelas com planetas, devido a sua fotometria de alta precisão que proporcionou curvas

de luz de qualidade não conhecida até então. Adicionalmente à alta precisão, CoRoT

e Kepler2
proporcionaram medições fotométricas quase sem interrupções durante 5 anos

cada uma, com duração e cadência sem precedentes, as quais permitem realizar análises

refinadas dos aspectos envolvidos no comportamento destas séries temporais, por méto-

dos que precisam de uma alta taxa de amostragem, como no caso da análise multi fractal

realizada por de Freitas et al. (2013).

Em trabalhos recentes, McQuillan et al. (2013a,b, 2014), Nielsen et al. (2013),

Walkowicz & Basri (2013) e Reinhold et al. (2013) calcularam os períodos de rotação

para uma grande fração das estrelas alvo da missão Kepler, incluindo os Kepler Objects

of Interest3
(KOI). Os trabalhos são descritos com maior detalhe a seguir. McQuillan

et al. (2013a,b, 2014) analisaram os primeiros onze trimestres de dados Kepler, calcu-

lando periodogramas de Fourier e funções de autocorrelação e validando os resultados

obtidos mediante inspecção visual. Em detalhe, McQuillan et al. (2013a) realizaram a

estimação do período de rotação de 1.570 estrelas anãs M, identificando uma possível

mudança no declive da relação período-massa em aproximadamente 0,55 M⊙. McQuillan

et al. (2013b) realizaram a medição dos períodos de 737 estrelas da sequência principal

pertencentes à amostra KOI, com o objetivo de estudar a relação que existe entre o pe-

ríodo rotacional e o período orbital dos companheiros planetários; os autores descobriram

que estrelas mais quentes têm tendência a períodos de rotação menores. McQuillan et al.

(2014) derivaram os períodos de rotação para 34.030 estrelas da sequência principal, ex-

cluindo binárias eclipsantes e estrelas da amostra KOI: concluíram que a maioria dessas

estrelas possui idades menores do que 4,5 Gyr e que exibem uma relação inversa entre

a amplitude de variabilidade pico-a-pico e os períodos rotacionais. Sob outra perspec-

tiva, Nielsen et al. (2013), Reinhold et al. (2013) e Walkowicz & Basri (2013) calcularam

períodos rotacionais mediante um procedimento automático, utilizando a técnica de peri-

odogramas Lomb-Scargle. Nielsen et al. (2013) entregaram períodos de rotação de 12.515

estrelas Kepler, impondo como condição uma baixa mudança do período de rotação (1 d)

2Ver os sites http://exoplanet.eu/ para os planetas confirmados da missão CoRoT e http://

exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/ para Kepler.
3Os Objetos de Interesse Kepler compõem uma sub-amostra do catálogo, classificada potencialmente

como bons candidatos para ser estrelas hospedeiras de planetas extra solares.

3
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durante, pelo menos, 180 d. Reinhold et al. (2013) derivaram períodos para 24.124 estre-

las, utilizando um método automático junto com inspeção visual parcial, mais orientada

esta última a estatística do que a verificação da qualidade do ajuste obtido. Estes autores

identificaram uma tendência de freio magnético (do inglês magnetic braking, ver a § 4.5.2)

ao comparar os períodos de rotação com as relações girocronológicas propostas por Barnes

no anos 2007 e 2010. Por outro lado, no trabalho de Walkowicz & Basri (2013) encon-

tramos períodos e idades de aproximadamente 950 estrelas KOI e sua comparação com

dados espectroscópicos, obtendo valores estimados do ângulo de inclinação i de rotação

destas estrelas. Os autores adicionalmente determinaram idades girocronológicas para sua

amostra final, baseados em Barnes (2007) e nas calibrações de Mamajek & Hillenbrand

(2008).

Ao respeito dos trabalhos mencionados, como veremos em § 5, existe uma porção

não menor de objetos com estimativas do período de rotação que muito provavelmente

estão erradas, principalmente nos trabalhos de Reinhold et al. (2013) e Walkowicz &

Basri (2013). Dessa forma, tanto a aplicação criteriosa do método como a inspeção visual

(ou treinar um conjunto de parâmetros que realicem a inspeção das séries temporais)

constituem pontos críticos ao avaliar os ressultados obtidos através de diferentes métodos.

Neste trabalho de tese apresentaremos alguns resultados gerados durante o pe-

ríodo de doutoramento, que tem como foco principal o tratamento e obtenção de períodos

rotacionais de estrelas da base Kepler e, sobretudo, estrelas F e G hospedeiras de planetas.

No decorrer da tese serão apresentados os períodos de rotação de 131 estrelas com planetas

Kepler. Para o cálculo do período de rotação fizemos uso de um procedimento robusto,

que une os resultados dos periodogramas Lomb-Scargle (Lomb 1976; Scargle 1982) com

a técnica wavelet (Grossmann & Morlet 1984). Adicionalmente, apresentamos períodos

de rotação de uma amostra de comparação de 409 estrelas KOI (atualizada ao dia 13 de

dezembro de 2013). Comparando esses dados com predições teóricas, seremos capazes

de apresentar uma visão geral do comportamento rotacional das estrelas utilizadas no

diagrama Hertzsprung-Russel.

No Capítulo 2 será apresentada a amostra e sua construção, no Capítulo 3 será

descrita a obtenção e o tratamento dos dados, no Capítulo 4 será apresentado o proce-

dimento para obter os períodos rotacionais e momentum angular, no Capítulo 5 serão

4



Capítulo 1. Introdução 5

apresentados os resultados obtidos e no Capítulo 6 as conclusões e projeções futuras.

Para os gráficos exibidos nesta tese, por conveniência utilizaremos o ponto (.)

como separador decimal, mas no texto será utilizada a notação do idioma, a vírgula (,).

De igual forma, devido à facilidade para tipografia em inglês na geração dos gráficos, os

nomes dos eixos serão exibidos em inglês e sua tradução estará presente na legenda destes.
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Capı́tulo 2

Seleção da amostra

No percurso deste capítulo descreveremos a missão e amostra Kepler principal-

mente a partir dos documentos disponibilizados no site oficial
1

e detalharemos os critérios

de seleção para nossa amostra de trabalho, que é dividida em amostra principal e amostra

de comparação.

Nossa amostra é baseada nas estrelas da base Kepler que possuem planetas con-

firmados ou que são candidatas a possuir sistema planetário, pois tentamos estabelecer

relações entre o momentum angular estelar e o do sistema. Embora precisamos duma

maior quantidade de dados de planetas para construir uma estatistica robusta, como

apresentado em § 5.

2.1 Descrição da missão Kepler

A missão espacial Kepler pertencente à NASA foi criada com o objetivo de explo-

rar uma região fixa da Via Láctea e manteve-se operante desde maio de 2009 até maio de

2013, quando suspendeu suas observações devido à falha em um dos seus estabilizadores,

o que lhe significou perder a precisão de apontar aos alvos estelares para realizar suas

medições fotométricas. A missão se constitui como uma das com maior sucesso na as-

tronomia, atingindo a observação e coleta de dados de 206.150 estrelas da nossa Galáxia.

Sua configuração ótica com um espelho primário de 1,4 m de abertura (0,95 m efetivos

devido à iluminação pelo campo observado) permitia observar um campo de 115,6 graus

1Ver o site https://archive.stsci.edu/kepler/documents.html

6



Capítulo 2. Seleção da amostra 7

Figura 2.1: Figura obtida de Fraquelli & Thompson (2014). Campo de visão do Kepler,

orientado em direção da constelação Cygnus. Os CCD (acrônimo inglês para Charge

Coupled Device, ver o texto) cobrem uma área de 115,6 graus quadrados.

quadrados efetivos, cobrindo 16,1 graus de diâmetro no céu. Como pode-se observar na

Fig. 2.1, uma fração do campo total tem detetores: 57% do campo total constitui o campo

efetivo, para o qual se realizaram medições durante cada trimestre de observação.

A estrutura geral do satélite está detalhada em Koch et al. (2010) e em Van Cleve

& Caldwell (2009). É composto de uma base hexagonal que contém os instrumentos de

seguimento das estrelas de referência (chamados star trackers), a instrumentação própria

do satélite, seu centro de comando, o armazenamento de dados, assim como as antenas de

comunicação e as rodas de estabilização (giroscópios). Aquela base encontra-se acoplada

na base do telescópio exibido na Fig. 2.2, o qual é revestido por painéis solares. A

configuração do telescópio é Schmidt de campo amplo, onde se combinam reflexão (espelho

7





Capítulo 2. Seleção da amostra 9

de leitura de 0,52 s. Todos os pixels eram lidos e salvos em uma memória temporal

chamada Science Data Accumulator (acumulador de dados de ciência) e numa segunda

fase só aqueles correspondentes à lista de alvos eram salvos na memória do satélite, para

serem transmitidos mensalmente à Terra. Já nos laboratórios da NASA, era efetuada a

fotometria de abertura, em base a uma livraria de máscaras previamente definidas. Além

dos arquivos gerados pelos pixels das fontes estelares, mensalmente era salva uma imagem

de campo completo (FFI do inglês full field image3
).

As observações foram divididas em dois formatos (Jenkins et al. 2010b; Thompson

et al. 2013; Van Cleve et al. 2010): cadência curta e cadência longa. As observações em

cadência curta têm uma taxa de amostragem 60 vezes mais alta, mas com isso perde tempo

de integração para cada bin de fotometria os quais são compostos por 9 observações de

6,02 s, sendo cada bin espaçado por 30 s do seguinte. Por outro lado, a cadência longa

compreende 270 integrações, obtendo um espaçamento de bins cada 29,4 min.

A resposta da combinação do filtro Kepler com o restante do sistema ótico se

estende desde 420 nm até 905 nm, com uma faixa entre 435 a 845 nm exibindo a metade

da eficiência máxima, como exibido na Fig. 2.3 onde se compara com a resposta de outras

missões espaciais. O centro do filtro está localizado em 600 nm (Van Cleve & Caldwell

2009). Assim, a banda (ou filtro) personalizada Kepler tem uma resposta análoga à

combinação dos filtros V e R (Meibom et al. 2011).

Um ponto importante para realizar fotometria é o nível de linearidade que alcança

o detetor. Para Kepler, a perda de linearidade acontece após ultrapassadas as 10.000 ADU

(Van Cleve & Caldwell 2009).

Em termos de coordenadas, o centro do campo está localizado em α=19
h

22
m

40
s
, δ=+44

o
30’ 00”, a uma baixa altura ao respeito do plano Galático (b=13,5o

). A

astrometria das estrelas do catálogo geral, o Catálogo de Entrada Kepler (KIC, por suas

siglas em inglês para Kepler Input Catalog), foi obtida a partir do catálogo “B” do Obser-

vatório Naval dos Estados Unidos de Norte-América
4

(comunicação pessoal com Myron

Smith, do Milkuwski Archive for Spatial Telescopes, NASA).

3Ver https://archive.stsci.edu/kepler/ffi_display.php
4USNO, por suas siglas em inglês para United States Naval Observatory. Ver o site: http://irsa.

ipac.caltech.edu/Missions/usno.html
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Para buscas de parâmetros de mais de 50.000 objetos (que é o valor limite para

MAST), está disponível a ferramenta CasJobs
8
, a qual pode ser acessada na plataforma

web ou através de linha de comando, mediante a utilização da linguagem de programação

SQL. Esta opção é muito mais versátil que a plataforma tradicional de MAST e foi

utilizada em várias ocasiões em nosso trabalho.

É importante salientar que as estimativas do KIC para a temperatura efetiva, gra-

vidade superficial e o excesso de cor E(B-V) foram obtidas por fotometria multibanda, com

erros de 200 K (Teff) e 0,4 dex (log g) para estrelas anãs, aumentado os erros para estrelas

gigantes (Brown et al. 2011). Alguns parâmetros estelares secundários foram derivados

por sua vez de um modelo simplificado que relaciona massa e raio (para uma discusão

mais extensa ver Verner et al. 2011). Adicionalmente às estimativas do KIC, Pinsonne-

ault et al. (2012) realizaram uma estimativa mais refinada da temperatura e gravidade,

baseada nos modelos Yonsei-Yale (Yi et al. 2001) e em informação fotométrica de outras

missões, considerando para sua modelagem abundância de ferro aproximadamente solar

([Fe/H]=−0.2). Serão utilizados, ao longo desta tese, os valores de Pinsonneault et al.

Para realizar uma estimativa da distribuição da amostra total Kepler, com rela-

ção às cores ou valores fotométricos, foi gerado um cruzamento de dados entre as estrelas

observadas e as medições de diferentes missões de observação através da ferramenta Cas-

Jobs. O resultado exibe objetos em comum com as missões Sloan Digital Sky Survey9

(SDSS, do inglês para levantamento digital do céu Sloan), Two Micron All-Sky Survey10

(2MASS, do inglês para levantamento do céu completo em dois mícron, realizado no in-

fravermelho nas bandas J, H e K), Galaxy Evolution Explorer11
(GALEX, do inglês para

explorador da evolução das galáxias) e do levantamento do trabalho Everett et al. (2012)

(nas bandas U, B e V).

A amostra tem valor médio no filtro visual (V, Everett et al. 2012) de 14,7 mag,

com uma completude do 92,1% sobre a amostra total Kepler. Os sistemas correspondentes

aos filtros de cada missão são:

• levantamento de Everett et al.: observação e fotometria para 4.414.002 estrelas do

stsci.edu/search_fields.php?mission=kepler
8Para maior informação, ver o site: http://mastweb.stsci.edu/kplrcasjobs/
9Ver o site http://skyserver.sdss.org/

10Ver o site http://www.ipac.caltech.edu/2mass/
11Ver o site http://www.galex.caltech.edu/
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Capítulo 2. Seleção da amostra 12

catálogo KIC, mediante os filtros Johnson, das quais aproximadamente 92% das

estrelas observadas por Kepler encontram se contidas neste trabalho.

• SDSS: filtros desenvolvidos especialmente para a missão como explicitado em Fuku-

gita et al. (1996), possuem uma ampla cobertura espectral, desde 300 a 1100 nm.

• 2MASS: utiliza os filtros J e H que são pertencentes ao sistema Johnson. Adicional-

mente, o filtro K de 2MASS é mais estreito que o tradicional e foi desenvolvido para

esta missão (Cohen et al. 2003). Sua equivalência pode-se encontrar em Carpenter

(2001).

• GALEX: os filtros utilizados nesta missão espacial cobrem a região do ultravioleta,

dividida em ultravioleta distante, filtro FUV (far ultraviolet) e ultravioleta próximo,

filtro NUV (near ultraviolet). As calibrações para GALEX podem ser encontradas

no trabalho de Morrissey et al. (2007).

Como pode-se apreciar na Fig. 2.4 e na Tabela 2.1, as maiores coberturas da

amostra Kepler foram obtidas da missão 2MASS e do trabalho de Everett et al. (2012).

Mediante o uso dos diagramas cor-magnitude é possível uma boa caraterização da amostra,

mas para isso é preciso ter o valor da paralaxe e assim podemos estimar a magnitude

absoluta das fontes, para comparar com os modelos teóricos. A paralaxe constitui, por

outro lado, uma dificuldade para estrelas de baixa magnitude aparente, que abundam na

amostra Kepler.

As temporadas de observações foram organizadas em 17 trimestres (conhecidos

como quarters12
), todos com duração aproximada de 90 dias, com exceção dos quarters

0 e 1, onde o primeiro foi para testar o funcionamento do satélite, com duração de 10

dias (Fraquelli & Thompson 2014) e o segundo teve uma duração de um mês. Para nossa

análise utilizamos todos os quarters disponíveis para cada objeto, excetuando o quarter

0.

12No percurso deste trabalho utilizaremos indistintamente as expressões quarter e trimestre para no-
mear as temporadas de observação Kepler.
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Figura 2.4: Histogramas para a distribuição das magnitudes aparentes da amostra Kepler,

nas sub-amostras disponíveis de outras missões. Eixo x representa a magnitude aparente,

eixo y representa a frequência do histograma. Everett et al. (2012) no sistema Johnson

com os filtros U, B, V em turquesa, azul e verde, respectivamente. SDSS com seu sistema

de filtros u, g, r, i, z em turquesa, verde, vermelho, alaranjado e rosa, respectivamente.

2MASS, o sistema Johnson e o próprio com os filtros J, H e K em vermelho, azul e marrom,

respectivamente. GALEX com seu sistema de filtros FUV e NUV em roxo e magenta.

Para as amostras não pertencentes a Everett et al. (2012), foram empregados valores da

base Kepler CasJobs.
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Fonte Filtro Valor médio (mag) Completude (%)

Everett et al. U 15,7 91,5
B 15,4 92,8
V 14,7 92,1

SDSS u 16,8 9,1
g 15,1 9,1
r 14,4 9,1
i 14,4 9,1
z 14,0 9,1

2MASS J 12,9 99,8
H 12,5 99,8
K 12,4 99,8

GALEX FUV 21,2 2,4
NUV 20,1 20,5

Tabela 2.1: Tabela de sumário dos valores médios das magnitudes aparentes, resultantes

do cruzamento das estrelas observadas com Kepler e outras fontes observacionais. Na

última coluna está expressa a porcentagem de completude quando comparado com a

amostra total observada. Os valores foram calculados utilizando dados do trabalho de

Everett et al. (2012) e da base Kepler CasJobs.

2.2 Amostra de trabalho

No presente trabalho focamos nossa atenção nas estrelas da base Kepler que são

estrelas hospedeiras com planetas confirmados (chamaremos esta amostra KCP no per-

curso do texto, devido às siglas em inglês Kepler Confirmed Planetary Host) e naquelas

que compõem a amostra KOI. Selecionamos todas as curvas de luz (CL) públicas dispo-

níveis no Arquivo Público de Kepler (Kepler Public Archive13
), mediante a utilização de

uma rotina automatizada em bash14
, para as amostras KCP e KOI, entre os trimestres 1

e 17. Dessa amostra inicial, 408 estrelas hospedeiras com planetas confirmados
15

estavam

disponíveis no Arquivo Público de Kepler e 3.399 estrelas KOI.

Para uma descrição detalhada sobre os dados públicos pode-se consultar os tra-

balhos de Borucki et al. (2009, 2010), Batalha et al. (2010), Koch et al. (2010) e Basri

et al. (2011). Quanto aos formatos nos quais os dados são fornecidos, provenientes da

fotometria de abertura, a base Kepler disponibiliza as medições em bruto no formato

Simple Aperture Photometry (SAP, do inglês para fotometria de abertura simples), a qual

13 Ver o site http://archive.stsci.edu/kepler/
14A linguagem bash é a interface de texto que gera ações nos sistemas operativos baseados em Unix

(e.g., Mac OSX, GNU Linux).
15Ver o site http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/
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é processada utilizando o tratamento estândar que consiste simplesmente na soma do

fluxo para cada bin da cadência; adicionalmente é disponibilizado o formato Pre-Search

Data Conditioning (PDC, do inglês para dados condicionados prévios à busca), que é

processado utilizando um tratamento de ruídos e descontinuidades mais refinado, base-

ado na rotina PDC da pipeline16
de Kepler (Jenkins et al. 2010a). A rotina PDC remove

em primeiro termo os efeitos térmicos e cinemáticos causados pela dinâmica e estrutura

do satélite (ver Van Cleve & Caldwell 2009; Fraquelli & Thompson 2014, para maiores

detalhes), contudo há artefatos que permanecem, como será apresentado nos capítulos

seguintes.

No presente trabalho, a amostra inicial das estrelas KCP e KOI foi analisada

utilizando as curvas de luz PDC. Os objetos do KOI foram empregados como amostra

de comparação devido ao grande número de estrelas com essa classificação (de fato quase

todas as estrelas hospedeiras KCP são também classificadas como KOI). Devido ao tra-

tamento pelo pipeline a maioria das CL são de excelente qualidade e não precisam de

tratamentos adicionais ou remoção de ruídos instrumentais. Porém, para solução final,

algumas assinaturas semelhantes ao padrão que geram as erupções solares, que chama-

remos por sua expresão em inglês flare-like17
, e trânsitos planetários conhecidos (lista de

deteções exibidas pelo equipe Kepler e publicadas nos seu site), foram removidos. O re-

tiro destes padrões das CL permite isolar melhor outras fontes de variabilidade estelar, as

que poderiam incluir modulação rotacional, ao qual aponta nosso trabalho. Assinaturas

típicas flare-like que foram removidas em nossa amostra podem-se observar na Fig. 2.5,

onde é clara a mudança da inclinação da CL, padrão que se repete em várias curvas do

trimestre 6 ratificando que trata se de um fenômeno que não é de natureza estelar mas

sim instrumental. Para erupções de origem físico, recomendamos o trabalho de Maehara

et al. (2012) para estrelas de tipo solar.

No total, foram removidos todos o trânsitos das 408 estrelas da amostra ini-

cial KCP e 61 assinaturas flare-like. Além disso, pontos afastados do valor médio da

CL (outliers) foram removidos da série temporal ao descartar as medições de fluxo que

encontram-se a uma distância maior a 3,5 σ (onde σ refere-se ao desvio padrão, valor que

16Pelo termo pipeline nos referimos a um processo que refina os dados e aplica um tratamento padrão
neles, a modo de propiciar a melhor obtenção de informação física a partir deles.

17Damos o nome de assinatura flare-like a um forte e repentino aumento de fluxo na CL, refletido em
uma mudança exponencial da inclinação do sinal, em um curto intervalo de tempo (tipicamente de um
par de dias), cujo origem físico ou instrumental não é relevante para este trabalho.
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Figura 2.7: Figura que apresenta a remoção de trânsitos planetários e assinatura flare-like

para a estrela KIC 757450 de nossa amostra, com sua CL do quarter 11, módulo 16. Eixo

x representa tempo em formato calendário, eixo y representa fluxo normalizado. Painel

superior : apresenta a curva de luz PDC, onde as zonas em destaque correspondem aos

trânsitos planetários e a seção em vermelho ao efeito térmico. Painel inferior : curva com

o tratamento decrito nesta seção, onde os artefatos foram removidos ao eliminar a faixa

temporal onde eram contidos.

Com as CL já emendadas e com o tratamento realizado, tivemos a nossa disposi-

ção uma amostra sobre a qual trabalhar em uma seleção mais refinada. Foi assim como,

para analisar os dados, computamos periodogramas Lomb-Scargle sobre a totalidade da

amostra anteriormente descrita, em um intervalo de frequência entre 0,01 até 0,50 d
−1

.

O fato de ter definido o valor da frequência máxima em 0,50 d
−1

(ou um período mínimo

de 2,0 d) se baseia no trabalho de Reinhold et al. (2013), o qual aponta que variabilida-

des abaixo desta frequência não pertencem a modulações de rotação, sendo tipicamente

pulsações. O limite de 0,01 d
−1

(ou um período de 100 d) esta relacionado com a dura-

ção de cada trimestre, o qual pode adicionar uma modulação que não têm sido tratada.

Adicionalmente foi calculada a transformada wavelet para nossa amostra, com a mesma

restrição para a frequência: utilizamos uma escala mínima de 2,0. Neste trabalho a escala

corresponde ao período de nossa wavelet mãe. Pode-se encontrar em § 4.1 uma explicação

detalhada dos métodos utilizados para detectar as variabilidades na CL que refletem os

18
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inglês oversampling), de modo que na análise de frequências não se perda a informação da

frequência de interesse. Para a estatística, utilizamos os métodos estândar para calcular

os níveis de confiança (e.g., Scargle 1982; Horne & Baliunas 1986; Press & Rybicki 1989).

Assim, em cada periodograma Lomb-Scargle identificamos o pico principal, com um nível

de confiança maior a 99%. Outra abordagem que pode ser empregada é o método Lomb-

Scargle generalizado, descrito no trabalho de Zechmeister & Kürster (2009), mas deve

se considerar que o tempo de computação aumenta mais de 10 vezes (testes foram feitos

para CL com 17 trimestres).

Igualmente foram computadas as transformadas wavelet (que geram os mapas e o

espectro global), com a mesma frequência mínima que aquela utilizada para Lomb-Scargle,

seguindo o procedimento descrito em Bravo et al. (2014). Os autores identificaram que a

utilização da wavelet Morlet de 6
o

grau como a wavelet mãe entregava uma identificação

adequada das assinaturas de variabilidade estelar relacionadas com rotação, com boa

resolução em frequência (Grossmann & Morlet 1984). A largura da wavelet mãe é variável

para assim detectar as variabilidades com diferentes comprimentos de onda, onde a largura

é definida em Torrence & Compo (1998) como:

si = s02
niδ (2.1)

onde si é a chamada escala (para a wavelet Morlet, a escala equivale ao período no qual

se decompõe a CL), s0 é a escala mínima (com valor de 2,0 para nossos cálculos), δ é o

tamanho do bin para a escala (com valor de 0,1 para nossos cálculos) e ni é um índice

iterativo com valores que vão desde 0 até N–1, onde N é o número total de escalas utiliza-

das na decomposição. Wavelet, mediante o procedimento de análise em escalas (variadas

resoluções) constitui-se uma ferramenta poderosa para analisar variações de frequência

através do tempo. A representação no espaço de parâmetros tempo-frequência da trans-

formada wavelet gera os mapas wavelet, os quais vão além de revelar a estabilidade de

períodos de variabilidade superpostos no tempo, permitindo também identificar assinatu-

ras específicas, relacionadas com comportamentos de variabilidade que não se mantêm em

toda a extensão da CL. Para a análise estatística dos espectros globais wavelet, seguimos

a abordagem de Torrence & Compo (ver § 4 e Eq. 20 na publicação citada). Finalmente

identificamos os picos principais nos espectros globais wavelet, com níveis de confiança
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maiores a 99%, para serem comparados com os resultados de Lomb-Scargle.

Um ponto importante para ressaltar é que o método wavelet é mais poderoso

que o Lomb-Scargle na identificação de sub-estruturas e sua dependência temporal, mas

o tempo de computação maior e a dificuldade da matemática que o sustenta, fazem com

que não seja tão amplamente utilizado.

Subsequentemente, realizamos uma pré-seleção automática de estrelas KOI e

KCP (descrita em § 2.2.1 e § 2.2.2), que logo foram inspecionadas visualmente para

nossa seleção final. Esta pré-seleção automática foi menos restrita para estrelas hospe-

deiras KCP que para estrelas KOI, dado que as primeiras compõem a amostra principal.

Os períodos rotacionais calculados, com valores no intervalo de 2,64 até 36,25 d (estrelas

hospedeiras KCP) e 2,05 até 88,94 d (estrelas KOI), são disponibilizados nas Tabelas 5.3

e 5.4.

Uma explicação detalhada dos métodos aqui apresentados é feita em § 4.1. Des-

creveremos a seguir os procedimentos utilizados em nossa pré-seleção.

2.2.1 Pré-seleção de estrelas KCP

Para nossa amostra principal, foram calculados ajustes harmônicos das CL para

estimar sua amplitude de variabilidade no gráfico de fase. Primeiro foi testado o ajuste

mais simples, utilizando todos os pontos da CL com o mesmo peso, mediante o ajuste de

uma única senoide dependente somente do tempo,

g(t) = A sin(2πνt + φ) + α (2.2)

onde A é a amplitude da onda, ν é a frequência linear, φ é a fase e α é o deslocamento

na variável dependente. Este ajuste foi refinado iterativamente mediante otimização com

o método de Levenberg-Marquardt (rotina scipy.optimize de Python). Assumimos que o

desvio padrão da diferença de fluxo entre vizinhos mais próximos, expressado na Eq. 2.4,

é o ruído das CL. Consideramos esta medida pois ela reflete a variabilidade ponto a ponto

da CL, o qual não considera ruídos correlacionados nem tendências. Ao estabelecer esta
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variabilidade estamos em presença de uma medida de ruído sem memória:

v(t) = {fnorm(t + 1) − fnorm(t)}t=1...N (2.3)

σvp =

√√√√ 1

N − 1

N∑

i=1

(vi − 〈v〉)2 (2.4)

onde t representa o tempo de cada observação na CL, fnorm(t) representa o fluxo norma-

lizado do dado observacional para o tempo t, v(t) representa a diferença de fluxo entre

vizinhos mais próximos, N representa o número de pontos da CL e σvp é o desvio padrão

definido como o ruído da CL.

Desta forma, a amplitude de oscilação pico-a-pico (do ajuste senoidal) sobre o

ruído da CL foi definido como a razão sinal-ruído (S/N) (para um tratamento similar, ver

De Medeiros et al. 2013). Graficamente o anterior é apresentado na Fig. 2.9. Simulações

em De Medeiros et al. (2013) (ver a Figura 2 do citado artigo) sugerem que uma pré-seleção

razoável pode ser obtida utilizando um valor limite de S/N > 1,0.

O passo seguinte após a pré-seleção automática foi a inspeção visual da amostra

resultante, aplicando a lista de critérios descritos por De Medeiros et al., os quais consti-

tuem uma base que pode ser replicada para definir a assinatura fotométrica de modulação

rotacional, causada pela dinâmica de regiões ativas na cromosfera estelar, responsáveis

pelas modulações semi-sinusoidais. Adicionalmente aos critérios mencionados, os autores

Bravo et al. (2014) realizaram uma acabada comparação de diferentes assinaturas de va-

riabilidade mediante a técnica da transformada wavelet, incluindo modulação rotacional.

Esta abordagem também foi levada em consideração em nosso procedimento de inspeção

visual, para uma melhor identificação da variabilidade da fotometria induzida pelas re-

giões de maior atividade, mas não foram obtidos resultados que sejam apresentados de

forma independente no presente trabalho. Um ponto que foi considerado na inspeção

visual é o caso dos aliases, que em aproximadamente 5% da amostra (segundo resultados

em De Medeiros et al. 2013) o pico principal pode corresponder a um múltiplo inteiro do

período de rotação, o qual é exibido como um pico de menor potência (tipicamente como

o segundo ou terceiro pico). Segundo De Medeiros et al., naqueles casos o gráfico de fase

da CL tipicamente exibe dois sub-ciclos de diferentes profundidades, que compõem um

ciclo completo.
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Figura 2.9: Painel superior : gráfico de fase para a estrela KOI com identificador

KIC 9008125, que possui o S/N mais alto da amostra KOI. Eixo x representa o tempo

de uma fase, eixo y representa o fluxo normalizado. Em azul é exibido o melhor ajuste

senoidal, para um período de 88,93 d, onde a amplitude pico-a-pico é a distância verti-

cal entre o ponto máximo e o mínimo do ajuste senoidal. Painel inferior : diferença de

fluxo entre vizinhos mais próximos, onde estão indicados o fluxo médio (linha tracejada

cor magenta) e o intervalo de um desvio padrão (linhas contínuas cor magenta). Eixo x

representa o tempo em dias baricêntricos Julianos para a CL, deslocado em 2454833 d

(começo das observações Kepler). Eixo y representa a diferença de fluxo entre vizinhos

mais próximos.

Das 408 estrelas KCP consideradas em nossa amostra inicial, somente CL com

S/N > 1,0 que claramente exibem assinaturas semi-sinusoidal foram selecionadas. Esta

seleção deu como resultado uma amostra final de 131 estrelas KCP. Finalmente, classifi-

camos as CL KCP, para as quais os períodos obtidos mediante os métodos Lomb-Scargle e

wavelet concordavam dentro de 10%, os quais foram utilizados como uma sub-amostra de

alta confiança para avaliar os resultados. A sub-amostra com períodos de alta confiança
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contêm 67 das 131 estrelas KCP (ver a Tabela 5.3, onde o indicador de alta confiabilidade

é 1). É importante sublinhar que a sub-amostra de alta confiança e a amostra geral,

ao serem analisadas visualmente, possuem variabilidades bem comportadas conforme aos

critérios em De Medeiros et al. (2013).

2.2.2 Pré-seleção de estrelas KOI

Devido a que as estrelas KOI foram utilizadas como amostra de comparação, foi

aplicada uma pré-seleção automática mais restrita, pois o tratamento foi menos refinado

que para a amostra KCP. Somente foram selecionados CL com S/N > 2,0 para as quais

os períodos estimados pelos métodos Lomb-Scargle e wavelet concordavam dentro de uma

discrepância máxima de 10%. Esta amostra pré-selecionada automaticamente, posterior-

mente foi inspecionada visualmente da mesma forma utilizada para estrelas hospedeiras

KCP. Neste passo unicamente selecionamos CL com trânsito planetário com profundeza de

trânsito menor à amplitude média de variabilidade semi-sinusoidal pico-a-pico. Das 3.798

estrelas KOI consideradas em nossa amostra inicial, 409 objetos aprovaram as restrições

e foram selecionados para comparar com nossa sub-amostra KCP.
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Capı́tulo 3

Obtenção e Tratamento dos dados

No percurso deste capítulo, iremos expor os métodos de obtenção dos dados obser-

vacionais desde o repositório Kepler e retomaremos alguns pontos referentes ao tratamento

das CL, já mencionados em § 2.

3.1 Aquisição dos arquivos de fotometria

Os dados observacionais do satélite Kepler foram obtidos do Arquivo Milkulski

para Telescópios Espaciais, MAST, com o auxílio de scripts1
na linguagem de programação

bash, utilizando a rotina wget2
mediante a seguinte configuração:

wget -nH --cut-dirs=6 -r -l0 -c -N -np -R ’index*’ -erobots=off

http://archive.stsci.edu/pub/kepler/lightcurves/XX/YY/

Os parâmetros de entrada para a rotina fazem com que a obtenção seja otimizada e cada

conjunto de estrelas seja salvo em pastas separadas, organizados segundo seu identificador

KIC. O endereço web refere ao MAST, onde YY corresponde ao identificador KIC do

objeto, que por padrão possui nove caracteres e XX corresponde aos primeiros quatro

números do identificador.

A rotina anteriormente descrita realiza-se iterativamente para cada identificador

KIC, dentro de um arquivo de texto que logo é executado na linguagem bash, obtendo-se

1Nomearemos aos programas computacionais pelo seu nome no idioma inglês.
2Para maiores detalhes de configurações, ver o site do manual http://www.gnu.org/software/wget/

manual/wget.html
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assim os arquivos de fotometria no formato FITS
3
, para todos os trimestres disponíveis

no arquivo público MAST para cada objeto KIC, tanto para cadência curta como longa.

Estes arquivos FITS são compostos da curva de luz obtida mediante fotometria

de abertura junto com os parâmetros de cada observação, tais como: o tempo em formato

Dia Baricêntrico Juliano
4

(BJD, por suas siglas em inglês para Barycentric Julian Date),

o fluxo integrado da fonte para cada intervalo de observação, as condições de estabilidade

cinética e térmica do satélite, entre outros. Estes parâmetros estão contidos no cabeçalho

(comumente chamado pelo seu nome em inlgês, header) em cada arquivo FITS e podem ser

acessados mediante várias ferramentas astronômicas e de programação, tais como IRAF
5
,

topcat
6
, o módulo astropy

7
da linguagem de programação Python, entre outras.

3.2 Aquisição das curvas de luz

A aquisição das curvas de luz pode ser realizada em duas modalidades principais,

que são descritas a seguir: utilizando a tabela temporal de fluxos contida no arquivo

FITS tanto no seu formato SAP como PDC, ou realizando a fotometria no cubo de dados

contido no mesmo arquivo FITS, que é o conjunto de imagens do objeto observado para

cada intervalo de observação (30 s ou 29,7 min, dependendo da cadência).

Se o caminho escolhido é realizar fotometria no cubo de dados, deverão se levar

em consideração o grau de refinamento que se quer alcançar e a configuração das imagens

da amostra de trabalho observada por Kepler (e.g., qualidade da razão sinal-ruído, con-

taminação por fontes cercanas). Assim, a fotometria realizada pode ser de abertura ou

PSF
8
, sendo a primeira de implementação mais direta. A diferença principal refere-se ao

3O formato padrão usado na astronomia para transmissão de dados, acrônimo para Flexible Image

Transport System. Ver o site http://fits.gsfc.nasa.gov
4Medida de tempo baseada num sistema de referência não acelerado, correspondente ao centro

de massa do Sistema Solar. Ver o site http://astroutils.astronomy.ohio-state.edu/time/bjd_

explanation.html
5Siglas para Image Reduction and Analysis Facilities. IRAF é um programa desenvolvido principal-

mente por M. P. Fitzgerald, para o processamento de dados astronômicos fotométricos, espectroscópicos,
astrometria, manipulação de arquivos FITS e outros formatos típicos na astronomia, cálculos mediante
scripts e uma grande variedade de funções para o trabalho do astrônomo observacional. Ver o site
http://iraf.noao.edu

6Ferramenta para manipulação de catálogos, fornecida pelo grupo de Astrofísica da Universidade de
Bristol, Reino Unido. Ver o site http://www.star.bris.ac.uk/~mbt/topcat

7Conjunto de rotinas desenvolvidas em Python que facilitam muitas das tarefas de manipulação e
tratamento do trabalho com dados astronômicos. Ver o site http://www.astropy.org

8Função de espalhamento de um ponto, cuias siglas vem do inglês Point Spread Function. Trata-se
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tratamento que recebe o fluxo de luz captado, como descrito a seguir.

• A fotometria de abertura é o método pelo qual se define uma área circular de Na

pixels centrada no centroide do objeto estelar e outra área correspondente a um

anel exterior, para estimar a contribuição do céu. O fluxo de luz é integrado na

região central, obtendo-se o fluxo da fonte astronômica (Sa) com a contribuição do

céu. O fluxo por pixel no anel exterior é Bp (em e−
pix

−1
). Assim, a magnitude

instrumental
9

é definida como em Mighell (1999), onde todos os pixels na abertura

circular e no anel têm o mesmo peso,

mins = −2,5 log10

[
Sa − NaBp

1(e−)

]
(3.1)

• A fotometria PSF é o método pelo qual um perfil é gerado a partir do perfil estelar

que melhor representa a amostra de estrelas observadas, logo mediante a convolução

daquele perfil com o de cada fonte estelar se obtém o fluxo do objeto. A diferença

da fotometria de abertura, na fotometria PSF cada pixel tem um peso diferente, que

é dado pela convolução com o perfil escolhido. Geralmente é utilizada a sugestão

de King (1971), que assume que as fontes estelares têm aproximadamente um perfil

Gaussiano, contudo outros perfis comumente utilizados são o de Lorentz e Moffat.

Para o perfil de Lorentz, as caudas do perfil de luz têm um valor maior ao Gaussiano

e o perfil Moffat é melhor quando as caudas não são bem definidas. Algums dos

programas mais utilizados para realizar fotometria PSF são DAOPHOT (Stetson

1987) e DoPHOT (Schechter et al. 1993).

Na Fig. 3.1 são exibidos os pesos em formato comparativo para a fotometria de

abertura em uma área circular e para um perfil Gaussiano a ser utilizado em fotometria

PSF, onde o peso está no intervalo [0, 1] e o raio da área circular é equivalente à largura

a meia altura (FWHM, do inglês Full Width at Half Maximum) do perfil Gaussiano.

O cubo de dados citado no começo desta seção é uma matriz multidimensional

que se constitui das imagens obtidas do objeto estelar rodeado por uma porção de céu.

de uma função geralmente Gaussiana que imita o perfil de luz esperado para uma fonte estelar isolada.
Para outros corpos, a PSF muda devido à distribuição espacial própria, e.g., o perfil de King (1962) para
aglomerados e associações estelares difere do perfil para estrelas isoladas.

9Nota: para este trabalho escreveremos indistintamente log e log
10

para expressar o logaritmo em
base 10.
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Figura 3.1: Figura exibindo a diferença dos pesos de cada pixel na fotometria de abertura

versus a PSF. Eixos x e y representam as coordenadas espaciais do perfil projetadas

em duas dimensões. Eixo z representa o peso dado a cada ponto da distribuição do

perfil. Painel esquerdo: pesos para a fotometria PSF, obtidos neste caso mediante o

perfil Gaussiano com FWHM= 5, onde o pico do perfil tem peso máximo 1 e decresce

rapidamente na medida que aumenta o raio, mas não chega a ser 0. Painel direito: pesos

para fotometria de abertura, de uma área circular de diâmetro= 5, onde todos os pixels

têm o peso máximo 1, tanto do centro quanto das bordas.

Mediante a correta utilização desta matriz é possível obter fotometrias (de abertura ou

PSF), que serão equivalentes às tabelas temporais de fluxo. A vantagem de obter a própria

fotometria é poder manipular o processo e ajustar os parâmetros, tais como a abertura,

ou realizar um perfil para convoluir e assim ter uma melhor utilização das imagens. O

anterior é mais trabalhoso e por isso o recomendamos para fontes de especial interesse.

Para o trabalho com os cubos acima descritos (o script está ainda sendo aprimorado),

foram utilizadas principalmente as rotinas dos pacotes astropy e scipy de Python.

Como foi descrito em § 2.1, as CL têm dois formatos que se referem ao seu

espaçamento entre cada medição, dividindo-se em cadência curta e cadência longa. O

propósito desta diferenciação é focar as medições com maior densidade de pontos para a

busca e descoberta de planetas extrasolares. As janelas de observação para cada trimestre

são de aproximadamente 30 e 90 dias para cadência curta e longa, respectivamente. Em

nosso trabalho utilizaremos somente as curvas de cadência longa com trimestres maiores

ou iguais a 1, devido a que o primeiro trimestre (quarter 0) foi utilizado com fins de teste
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e possui algumas alterações nas medições.

3.3 Tratamento

Ainda quando as curvas de luz PDC possuem uma excelente qualidade, o trata-

mento adicional é necessário para garantir a melhor utilização das observações fotométri-

cas. Como foi descrito anteriormente em § 2.2, a solução final das curvas de luz inclui a

remoção de estruturas na curva de luz que assemelham o comportamento flare-like (como

exibido nas Figuras 2.6 e 2.5), assim como de trânsitos de planetas (os quais não são

objeto de nosso estudo) e ruídos instrumentais que originam em variações térmicas no

satélite (ver a Fig. 2.7). Uma das variações térmicas mais conhecidas é produto da mu-

dança de órbita que mensalmente realiza o satélite para transmitir os dados à Terra; outra

tem origem na poeira espacial que colide com o satélite chamada argabrightening (Van

Cleve & Caldwell 2009), e todas elas apresentam um perfil de decaimento exponencial

(Petigura & Marcy 2012). Um ruído instrumental muito importante, que tipicamente

não é corrigido, é a variação do apontamento do telescópio (o chamado pointing) que

gera decaimento no valor medido de fluxo estelar. A remoção de artefatos acima descrita

consiste simplesmente na eliminação da curva de luz daqueles pontos que constituem a

estrutura discordante (são eliminados da CL todos os pontos contidos nesse intervalo), o

qual é feito em cada trimestre separadamente.

Sumarizando, em nossa amostra foram removidos e tratados somente um con-

junto de assinaturas ou descontinuidades previamente selecionadas, para assim gerar um

tratamento não arbitrário que possa ser reproduzido por outro grupo de pesquisa. Mais

detalhadamente, estas são:

• descontinuidades dentro de cada trimestre que ultrapassaram a amplitude média da

modulação do fluxo;

• crescimentos e decaimentos exponenciais no fluxo, que indicam efeitos térmicos;

• inclinação forte no declive da CL devido ao efeito de mudança de qualidade do

apontamento (pointing) do satélite;

• trânsitos planetários para estrelas da amostra KCP, pois estão fora de nosso estudo
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e têm tendência a serem detectados pelo método Lomb-Scargle. Estrelas binárias

não foram utilizadas em nosso trabalho.

O efeito da mudança de pointing não foi tratado, mas só removido. Mediante

a utilização de fotometria de abertura e PSF que considere o centro do objeto estelar

sendo definido pelo centro de massa da distribuição do fluxo e não pelas coordenadas

astrométricas, pode ser corrigida esta tendência instrumental.

Conjuntamente com o anterior e como foi descrito em § 2, as medições que es-

tão além de 3,5 vezes o valor do desvio padrão a respeito da média foram descartadas

utilizando um polinômio de grau 3 que foi ajustado em cada trimestre. Para acoplar os

trimestres já tratados foi utilizada a proposta de Bányai et al. (2013), na qual as transi-

ções de um trimestre para o seguinte são conciliadas mediante um ajuste linear com base

em extrapolações antes e depois de cada descontinuidade. O anterior pode-se observar

graficamente na Fig. 2.8.

3.4 Análise de efeitos instrumentais

Um dos trabalhos conduzidos nesta tese foi a análise dos efeitos instrumentais

presentes na amostra completa de CL já processadas pelo tratamento PDC de Kepler,

levando em consideração os trimestres 1 ao 15. O propósito desse trabalho foi determinar

se persistiam tendências que não fossem físicas mas sim provenientes de alterações instru-

mentais. Após processar todas as curvas de luz disponíveis na base Kepler mediante um

algoritmo simples, chegou se à conclusão de que existem tendências que “sobrevivem” e

que podem ser detectadas com um modelo linear. Este modelo é chamado “modelo de

brinquedo” (da expresão em inglês toy model), que a partir de métodos simples pretende

obter resultados que permitam investir um maior esforço no refinamento da técnica.

A seguir descreveremos brevemente o algoritmo, o qual é aplicado trimestre a

trimestre e módulo por módulo, pois o tempo no qual é feita cada observação e a porção

do detetor que a estrela ocupa serão os parâmetros que determinarão cada perfil de ruído:

1. cada curva de luz é normalizada dividindo-a pelo valor de sua mediana, isto para

evitar que pontos afastados do valor médio tenham influência na normalização;
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2. é calculada uma curva master a partir do valor médio do conjunto de curvas já

normalizadas, pertencentes ao mesmo trimestre e ao mesmo módulo do detector;

3. a curva master é subtraída de cada curva normalizada, obtendo-se uma curva re-

sidual. Se a dispersão da curva residual é menor que 3 vezes o desvio padrão da

curva master, a curva é selecionada para permanecer na amostra, caso contrário é

descartada;

4. com as curvas selecionadas se gera uma sub-amostra, para a qual se realizam ite-

rativamente os passos 2 e 3, até que a amostra se conserve sem mudanças, ou seja,

nenhuma curva residual da amostra tenha um desvio padrão de mais de 3 vezes o

desvio padrão da curva master correspondente àquela sub-amostra.

O refinamento do método constitui um trabalho em andamento, o qual tenta

incluir uma análise de Principal Components Analysis (PCA, do inglês análise de compo-

nentes principais) para a detecção das componentes do ruído instrumental, mas para isso

um ponto crítico é que o algoritmo identifique só as modulações de ruído e não as modu-

lações provenientes da cromosfera estelar. Uma etapa posterior de refinamento poderia

incluir também Supported Vector Machine (SVM, do inglês para máquina de vetores de

suporte) como ferramentas de aprendizado no reconhecimento de padrões. Uma amostra

dos resultados é exibida em § 5.

O motivo principal para aprofundar neste trabalho é lograr criar um catálogo de

ruídos que persistem nas curvas PDC, o qual até agora não foi realizado na literatura.

Este catálogo esperamos que forneça uma grade que sirva de ajuda e guia para a inspeção

visual das CL Kepler.

3.5 Fotometria de abertura e PSF personalizada

A fotometria de abertura dos objetos Kepler é obtida mediante a utilização de

um conjunto de máscaras padrão (coordenadas dos pixels a serem utilizados na fotometria

de abertura) para cada trimestre de observação, devido ao altíssimo número de estrelas

a serem processadas. Nestas máscaras, os pixels não são subdivididos, o qual poderia

aumentar a efetividade da máscara. Se bem este método representa um ganho no tempo

31



Capítulo 3. Obtenção e Tratamento dos dados 32

de processamento, constitui também uma desvantagem quando observadas estrelas que

não se adequam ao perfil padrão das máscaras previamente definidas, tais como as es-

trelas saturadas ou com perfil de luz substancialmente diferente à abertura assumida na

máscara. Embora a fotometria entregada por Kepler é de qualidade refinada para uma

porção significativamente elevada das estrelas da amostra, há objetos interessantes com

as características acima descritas. Nesse caso, a equipe que gerencia os dados do satélite

recomenda obter diretamente os arquivos de imagens para cada estrela (cubos de dados),

para com os próprios recursos obter a fotometria. A ferramenta computacional forne-

cida pela equipe Kepler para esta tarefa é chamada PyKE
10

, mas tem a desvantagem

que a mesma máscara deve ser utilizada para realizar a fotometria de abertura de todas

as observações que compõem cada trimestre e não pode ser configurada com sub-pixels.

Adicionalmente, não pode realizar fotometria PSF.

O fato de poder realizar uma máscara dividida em sub-pixels cujo somatório de

fluxo seja igual ao fluxo total do pixel é similar a pensar uma integral (
∫

dx): ao aumentar

o número de divisões de cada pixel (os chamados sub-pixels, ou dx na notação da integral)

mais precisa torna-se a estimação da área que quer-se delimitar. A modo de exemplificar,

consideramos uma abertura circular de raio 2 pixels, a qual será uma máscara para realizar

fotometria e a construímos utilizando somente os pixels com seu centróide pertencendo

à abertura definida. Na Fig. 3.2 é exibido graficamente o anterior, onde para a máscara

construída empregando pixels sem serem subdivididos, a área contida é de 12 pixels,

enquanto a máscara construída mediante subdivisão dos pixels (cada pixel subdividido

em 16 sub-pixels) contêm 13 pixels, aproximadamente 8% a mais de superfície para captar

o fluxo de luz. Da Eq. 3.1 temos que a magnitude obtida a partir do fluxo dependerá do

valor captado pela abertura. Assim, a máscara com divisões em sub-pixels resulta mais

efetiva para estimar a magnitude instrumental do objeto.

Para dispor de uma ferramenta que conseguisse superar aquela limitação, foi

desenvolvido um algoritmo em Python capaz de realizar fotometria de abertura para

cada observação do trimestre. Após tentativas frustradas com IRAF decidimos utilizar

Python, pois o primeiro não conseguia separar o cubo de dados das imagens para cada

cadência da CL (aproximadamente 65.000 imagens compõem as observações para gerar

uma curva de luz com 16 trimestres). Nosso script logra separar as diferentes camadas

10Para maior informação ver o site: http://keplerscience.arc.nasa.gov/PyKE.shtml

32



Capítulo 3. Obtenção e Tratamento dos dados 33

Figura 3.2: A figura exibe a comparação entre uma máscara de abertura gerada a partir

dos pixels inteiros ou sendo subdivididos em 16 sub-pixels. Para ambos os casos a mesma

abertura ideal centrada em (0,0) de raio 2 pixels foi empregada, a qual é representada em

amarelo claro. Os centróides de cada pixel ou sub-pixel são representados em vermelho e

os eixos representam as coordenadas dos pixels. O critério para um pixel (ou sub-pixel)

pertencer à máscara é que o centróide deste sub-pixel esteja dentro da abertura circular

ideal amarela. Painel esquerdo: matriz de pixels subdivididos em 16 cada um, onde em

linha contínua preta de maior largura são representadas as bordas dos pixels e em linha

contínua fina as bordas dos sub-pixels. Em total são 208 sub-pixels com seu centróide

dentro da abertura, completando o equivalente a 13 pixels de área. Painel direito: matriz

de pixels inteiros, sem serem subdivididos. Em total 12 pixels têm seu centroide dentro da

abertura, com aproximadamente 92% da superfície da máscara gerada no painel esquerdo.

no arquivo FITS e realizar fotometria de abertura e PSF para centro de massa do perfil

estelar fixo ou variável, obtendo uma curva de luz com melhor qualidade que a entregada

por Kepler.

Contudo, para obter um resultado mais robusto que valide a necessidade de uti-

lizar o script, é preciso refinar a fotometria PSF. Esta modelagem apresenta uma maior

dificuldade devido à necessidade de calcular computacionalmente um kernel
11

Gaussiano

para uma superfície (3D), ao contrário de um kernel Gaussiano para duas coordenadas

(2D) que é um problema de fácil abordagem computacional. O fator analítico não é o

ponto complicado, mas sim traspassar os detalhes e problemáticas ao script.

Alguns pontos importantes da nossa conceitualização (para abertura e PSF) são:

• O centro de massa, a modelagem PSF e a fotometria (abertura e PSF) são realizados

11Brevemente, kernel é uma função que atribui pesos ao conjunto de dados analisado e realiza uma
estimativa da função de densidade das variáveis em questão.
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separadamente em cada camada do cubo de dados.

• O raio dentro do qual se calcula a fotometria foi definido para cada caso, dependendo

do perfil estelar. O valor de desvio padrão para o perfil Gaussiano da convolução é

definido em base aos dados.

• Pixels com valores saturados não são considerados em nossa análise (a linearidade

se perde quando ultrapassadas 10.000 ADU).

• Pixels outliers foram identificados mediante o critério de Iglewicz & Hoaglin (1993)
12

,

onde um ponto é considerado provável outlier quando o valor do seu indicador Zi é

maior a 3,5, como descrito a seguir:

Zi =
0,6745 (xi − x̃)

MAD
(3.2)

onde xi é cada valor da distribuição, x̃ é o valor da mediana da distribuição e

MAD é a mediana dos desvios absolutos dos valores xi ao respeito da mediana,

como indicado na Eq. 4.24. Este critério é amplamente utilizado na detecção de

outliers em imagens, como no caso do algoritmo de reconhecimento de movimento

de Google
13

.

Este ponto constitui um trabalho em aperfeiçoamento, que acreditamos será de

grande utilidade na análise fotométrica de dados Kepler.

12Ver o site http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35h.htm
13Ver o site http://www.google.com/patents/US20150030208
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Determinação dos períodos de rotação

A correta determinação dos períodos de rotação constitui um ponto chave do

trabalho com as curvas de luz obtidas por Kepler, a qual depende em parte do tratamento

inicial de remoção de artefatos, mas também da adequada utilização do método para

estimar o período de rotação escolhendo o valor correto entre o espectro que disponibiliza

cada algoritmo. Variados são os procedimentos matemáticos que logram desentranhar

bons ajustes que refletem o fenômeno físico da rotação da superfície estelar. Dentre

eles destacam por sua popularidade na comunidade astronômica aqueles baseados na

transformada de Fourier, aqueles que utilizam convoluções com funções isotrópicas, os

que buscam maximizar o parâmetro de entropia da série temporal e os que determinam

autocorrelações internas da série temporal.

4.1 Métodos mais utilizados

A modo de apresentar o cenário geral, descreveremos brevemente a seguir alguns

dos métodos mais utilizados no estado atual da arte para a estimação dos períodos de

rotação estelares a partir da fotometria. Neste sentido, recomendamos o trabalho com-

parativo de Aigrain et al. (2015), onde mediante a simulação de CL com características

similares às de Kepler, uma equipe de pesquisadores de vários grupos procuraram períodos

de rotação e rotação diferencial nesta amostra, comparando então os resultados, vanta-

gens e limitações de cada método (periodograma Lomb-Scargle, função de autocorrelação

e transformada wavelet).
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4.1.1 Correntropia do sistema

Para nos aproximar do conceito de correntropia, primeiro vamos fazer a conexão

entre a entropia de Gibbs que comumente utilizamos em física (S) e a definição matemática

utilizada na teoria da informação, a entropia de Shannon
1

(H):

S = −kB

∑

i

pi ln pi (4.1)

H(x) = −
∑

x

P (x) log2 P (x) (4.2)

H(x1, . . . ,xn) = −
∑

x1

· · ·
∑

x1

P (x1, · · · ,xn) log2 P (x1, · · · ,xn) (4.3)

onde kB é a constante de Boltzmann, pi é a probabilidade do sistema estar num estado de

energia ǫi e o somatório se realiza sobre todos os estados permitidos para o sistema. Para

a entropia de Shannon, x representa uma variável aleatória de n elementos finitos, com

uma distribuição de probabilidade P (x) (pode-se pensar x como uma mensagem com n

símbolos). A base 2 no logaritmo para a Eq. 4.2 é devido a que, como trata de informação,

a unidade mínima é um bit
2
.

De Liu et al. (2006) sabemos que a função de autocorrelação, que será descrita em

§ 4.1.2, foi generalizada para a entropia de Shannon, obtendo-se o que poderíamos chamar

de “autocorrentropia”, a qual mede o grau de similaridade através de diferentes janelas

do mesmo modo que a autocorrelação. A origem do nome correntropia vem do fato que

ao fazer a média nas janelas analisadas, obtém-se a entropia da variável. Liu et al. (2006)

descrevem o método para ampliar a análise de mais de uma variável, onde a correntropia

é diretamente relacionada com a semelhança entre duas variáveis na vizinhança do espaço

que define o kernel empregado para analisá-las: a largura do kernel (análogo à FWHM

para o perfil Gaussiano) age como lente amplificadora para as assinaturas que são incluídas

em cada janela.

Através do ajuste dos parâmetros do kernel pode-se adaptar a métrica e assim

acessar diferentes níveis de periodicidades, como no caso de ciclos magnéticos. Podería-

mos estar inclinados a pensar que este método consiste em uma generalização da função

de autocorrelação, mas é muito mais do que uma generalização, sendo uma nova con-

1Para uma explicação clara em extenso, ver o site http://planetmath.org/shannonsentropy
2Unidade básica de informação, que pode ter somente um de entre dois valores, comummente 0 ou 1.
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ceitualização. De fato, como veremos em § 4.1.2, a função de autocorrelação pode ser

expressa em termos da média e variança, que correspondem aos primeiro e segundo mo-

mentos estatísticos
3
. Neste sentido, como indicado por Protopapas et al. (2015), só umas

poucas distribuições podem ser descritas pelo seus dois primeiros momentos (como o caso

da distribuição Gaussiana ou Normal), o qual gera um compromisso entre simplicidade e

grau de profundidade na descrição do sistema. Por outro lado, a correntropia utiliza todos

os momentos estatísticos (até os de maior ordem) para definir a métrica da similaridade,

onde se consideramos o kernel a primeira ordem, recuperamos a função de autocorrelação

(Protopapas et al. 2015).

A proposta de Huijse et al. (2012) é um método de determinação de períodos de

rotação baseado no uso da correntropia em conjunto com um kernel Gaussiano (CKP, pelas

iniciais em inglês para Correntropy Kernelized Periodogram) para gerar os periodogramas

da CL. A aparição de vazios na CL não apresenta problemas para o tratamento dos dados.

Em Protopapas et al. (2015) o método CKP foi implementado computacionalmente e

testado para 100.000 CL sintéticas e logo aplicado para as curvas EROS-2
4
, as quais

possuem uma densidade de pontos (cadência) muito menor do que CL típicas Kepler. A

implementação foi feita em CUDA
5
, onde para analisar cada curva necessitam-se N(N −

1)/2 cálculos.

A implementação CKP aparece robusta, embora baseada em uma nova aborda-

gem, pelo qual um trabalho comparativo com outros métodos tradicionais de determinação

de períodos se faz necessário. O motivo é validar seus resultados comparando-os com os

de ferramentas que já têm seu espaço na área.

Na Fig. 4.1 é comparada a taxa de acerto dos métodos Lomb-Scargle (será abor-

dado em § 4.1.4) e CKP para um conjunto de CL simuladas pelos autores Protopapas

et al., onde pode-se apreciar que o método CKP produz resultados melhores em todos

os casos, sobretudo quando comparados em base à cadência e ao perfil da CL, sendo

que CKP não é fortemente influenciado pela forma da função que gera a variabilidade.

3Os momentos estatísticos são as grandezas estatísticas que nos permitem descrever uma distribuição.
Os quatro primeiros momentos são: média, variança, assimetria e curtose. Para cálculo de momentos
estatísticos sugerimos o pacote moments da linguagem R.

4Projeto para a busca de corpos estelares escuros em nossa Galáxia, mediante o microlensing que
geram em estrelas principalmente das Nuvens de Magalhães. Ver o site http://eros.in2p3.fr

5CUDA é uma linguagem de programação paralela, baseada na linguagem C, que é utilizada em placas
de vídeo NVIDIA. Sua utilização permite um ganho significativo na performance.
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Quando comparado com o método Lomb-Scargle, uma grande diferença é que este último

pressupõe uma função geradora (senoidal), enquanto o outro não.

4.1.2 Função de autocorrelação

A autocorrelação em uma série {a}i=0,...,N se define a partir de

ρ =

N−1∑

j=0

aj aj+1 (4.4)

onde a é o complexo conjugado de a. O anterior, ao ser ampliado para a autocorrelação

de uma função
6

(f ⋆ f), simplesmente muda para o contínuo,

ρf (τ) = f ⋆ f =

∫
∞

−∞

f(x) f(x − τ) dx (4.5)

Mediante o comportamento desta função podem-se estabelecer periodicidades a partir

de padrões que se repetem, sendo diretamente correlacionados se o valor da função é

positivo, ou inversamente correlacionados se a função assume valor negativo. O intervalo

de variação é de −1 até 1, onde a função tem um comportamento senoidal decrescente, no

qual cada ponto de inflexão positivo reflete um possível período, começando pelos mais

confiáveis.

Utilizando esta técnica foi como McQuillan et al. em seus trabalhos entre 2013

e 2014 (McQuillan et al. 2013a,b, 2014) determinaram períodos de rotação para uma

porção muito significativa da amostra Kepler. A implementação da técnica é detalhada

no trabalho McQuillan et al. (2013a) (i.e., a suavização da função, a escolha do período

a partir dos picos, a estimação do ruído e erro no período).

Os autores em McQuillan et al. (2013a) realizaram uma comparação entre os

resultados do seu método com os de Lomb-Scargle (que será abordado em § 4.1.4) para

algumas estrelas nas quais o seu método (McQuillan et al.) obtem melhores medidas. No

tratamento que se realiza através de Lomb-Scargle de forma automática, tem-se o risco que

para algumas CL o pico predominante do periodograma não represente a variabilidade que

é assinatura de rotação, mas sim uma tendência de mais longo prazo (e.g., KIC 9201463

6Ver o site http://mathworld.wolfram.com/Autocorrelation.html
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que a comparação da Fig. 4.2 foi feita para a implementação automática de ambos os

métodos, sem proceder à inspeção visual da CL do gráfico de fase nem do periodograma,

os quais são um ponto importante em nosso trabalho. A inspeção visual aporta uma

vantagem na análise quando regulamentada por critérios definidos, como no caso da estrela

KIC 9488191, na qual após a remoção do intervalo afetado pela mudança de qualidade de

apontamento (ver § 3.3) entre 200 e 250 d aproximadamente e com inspeção visual, pode-

se identificar o período de rotação mediante Lomb-Scargle. Assim, para uma análise

automática, o método ACF obtem melhores resultados quando comparado com Lomb-

Scargle.

Uma opção que tem sido considerada na análise automática mediante o método

Lomb-Scargle é a abordagem de Nielsen et al. (2013), que considera CL que possuem

baixa mudança do período de variabilidade associada a rotação (menos de 1 d), quando a

curva é analisada em intervalos menores que a janela de observação completa. A desvan-

tagem desta abordagem é o restritivo da seleção da amostra, mas por outro lado obtem

estimativas confiáveis.

4.1.3 Transformada wavelet

O método da transformada wavelet contrasta dos dois principais métodos empre-

gados no estado atual da arte para o cálculo de períodos rotacionais, pois permite a análise

da frequência no espaço tempo-frequência-potência, a diferença de ACF e Lomb-Scargle,

os quais entregam informação da frequência no espaço frequência-potência. Sintetizando,

podemos pensar no método ACF medindo periodicidades de perfil e duração definidos a

partir dos mesmos dados; no método Lomb-Scargle como um ajuste senoidal de mínimos

quadrados aplicado nos dados; e, finalmente, no método de transformada wavelet como a

análise da persistência das modulações que compõem a série temporal.

A transformada wavelet utiliza como padrão de detecção das modulações uma

função complexa chamada wavelet mãe (Ψ), que em convolução com a função que se está

analisando (f(x)), gera a transformada wavelet. Na Eq. 4.6 é exibida a definição, onde

dois parâmetros de ajuste são necessários: (a,b) ∈ ℜ, onde a é um valor positivo para

o parâmetro de escala (inversamente proporcional à frequência) e b é o deslocamento no
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Figura 4.3: Quatro wavelets mãe são exibidas, onde cada gráfico representa a frequên-

cia no eixo x versus o módulo da função wavelet mãe no eixo y (F é o Ψ na Eq. 4.6).

Painel superior esquerdo: wavelet Haar. Painel superior direito: wavelet correspondente

à primeira derivada da distribuição Gaussiana. Painel inferior esquerdo: wavelet corres-

pondente à segunda derivada da distribuição Gaussiana, conhecida também como wavelet

Chapéu Mexicano. Painel inferior direito: wavelet Morlet. Todos os perfis foram gerados

em R, utilizando a rotina wmtsa (Constantine & Percival 2013).

tempo (Constantine & Percival 2013):

W (a,b) =
1√
a

∫
∞

−∞

f(x) Ψ

(
x − b

a

)
dx (4.6)

A forma da função Ψ determinará o perfil que será realçado com maior potência

nos mapas a serem gerados. Diversas wavelet mãe realçarão diferentes assinaturas de

modulação na CL, como exemplificado para quatro wavelets mãe na Fig. 4.3.

Para acessar os resultados da transformada wavelet constituída por uma matriz de

três dimensões, as quais representam tempo, escala (relacionada com o período e frequên-

cia) e o módulo quadrado da transformada (|W (a,b)|2) chamada também de potência
7
, se

7Algums autores utilizam somente o módulo ou o valor da transformada.
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constrói o chamado mapa wavelet. O mapa é uma projeção em 2 dimensões da transfor-

mada com 3 dimensões, o qual é realizado para uma maior simplicidade na interpretação,

como pode-se corroborar ilustrativamente na Fig. 4.4, onde a escala de cores permite uma

simples avaliação do resultado (a figura é exibida para uma avaliação visual sem escala

numérica).

Assim, a transformada wavelet é a integração sobre todo o intervalo de escalas

do conjunto de funções ortonormais geradas pela wavelet mãe. A sua análise permite

a identificação da aparição e desvanecimento de assinaturas semi-sinusoidais, podendo-

se identificar o tempo no qual elas se estendem. Dependendo das escalas (relacionadas

inversamente com as frequências) que a transformada pode incluir na análise, ela se divide

em dois tipos: a transformada wavelet discreta, que utiliza um conjunto de escalas fixas e

a transformada contínua, que faz uso de todas as escalas na transformação do sinal, e que

foi expressa na Eq. 4.6. Pode-se pensar na transformada discreta como um caso especial

da transformada contínua.

Em nosso estudo, a wavelet mãe escolhida foi a wavelet Morlet de 6
o

grau, devido

ao seu comportamento na detecção de assinaturas rotacionais (Bravo et al. 2014). Para a

wavelet Morlet, a relação entre a escala e o período é 1 : 1 (escala=período), simplificando

a interpretação imediata dos mapas por ela gerados. A função é expressa a seguir (cf.,

Bravo et al. 2014):

Ψ(a,b,t) = e−a[ν(t−b)]2 e−i2πν(t−b)
(4.7)

onde Ψ é a wavelet Morlet, t é o tempo, ν é relacionada ao grau de Morlet, a é o parâmetro

de escala e b é o parâmetro de deslocamento.

Para lograr estimar os períodos através dos resultados da transformação, utiliza-

mos somente aqueles com significância maior a 99%, determinada mediante a equação 20

da § 4 de Torrence & Compo (1998). Logo o mapa wavelet foi integrado no eixo do tempo,

obtendo-se as escalas com maior potência. Só as duas escalas mais fortes foram levadas

em consideração em nosso trabalho, como é expresso em Paz-Chinchón et al. (2015).

Uma comparação baseada em dados teóricos entre os períodos de variabilidade

obtidos pelo método Lomb-Scargle e os obtidos com a wavelet Morlet de 6
o

grau entrega

uma grande semelhança, com o período obtido por Lomb-Scargle sendo somente 3% maior

que o obtido por Morlet (Torrence & Compo 1998; Meyers et al. 1993).
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O fato de poder identificar o tempo no qual vivem as assinaturas de periodicidade

dentro da série temporal é uma vantagem quando comparado com outros métodos de esti-

mativa de períodos, que não logram esclarecer diretamente o tempo e a frequência destas

(variadas escalas de resolução), devido à forma como são implementados tipicamente.

Bravo et al. (2014) utilizaram aquela propriedade para a determinação de variabilidade

cromosférica em estrelas da amostra Kepler e CoRoT, determinando o período de varia-

bilidade por meio da integração do mapa wavelet gerado pela sua transformada.

4.1.4 Método Lomb-Scargle

O método Lomb-Scargle pode ser expresso em palavras simples como a busca

de periodicidades em séries temporais com taxa de amostragem variável, mediante o

periodograma construído através da transformada discreta de Fourier.

Um ponto importante a se destacar é que o periodograma Lomb-Scargle não

é equivalente ao periodograma clássico produzido através da transformada de Fourier.

De fato, a riqueza do método é que não precisa de uma taxa de amostragem constante

como a análise Fourier clássica, sendo esta uma das características da maioria dos dados

astronômicos.

A transformada de Fourier de uma função dependente da frequência, f(ω), está

definida pela relação

Fω [f(ω)] (t) = F̂ (t) =
1

2π

∫
∞

−∞

f(ω) e−iωt dω (4.8)

onde Fω [] (t) é a transformada de Fourier contínua, t é o tempo, ω é frequência e o

resultado pertence ao espaço complexo. Ao passar do contínuo ao discreto, temos a

transformada discreta de Fourier para um conjunto de pontos no tempo {x(ti)}i=1...N , o

qual é para nosso tratamento uma série temporal. A transformada discreta é definida a

seguir (Scargle 1982):

X (ω) =

N∑

i=1

x(ti)e
−iωti (4.9)

onde X (ω) é a transformada discreta de Fourier, x(ti) é uma série temporal, t é o tempo e

ω é frequência. O periodograma clássico vem dado pelo módulo quadrado da transformada

de Fourier (|X (ω)|2), normalizado pelo número de elementos da série (N). Para a versão
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discreta teremos

PX (ω) =
1

N

∣∣∣∣∣

N∑

i=1

x(ti)(cos(ωti) + i sin(ωti))

∣∣∣∣∣

2

(4.10)

PX (ω) =
1

N



(

N∑

i=1

x(ti) cos(ωti)

)2

+

(
N∑

i=1

x(ti) sin(ωti)

)2

 (4.11)

No trabalho de Scargle (1982) é proposta uma modificação da Eq. 4.11, a qual

permite que o periodograma seja menos ruidoso e aplicável aos dados espaçados irregu-

larmente. Se bem a forma da equação modificada muda tanto no argumento das funções

trigonométricas como na normalização, os valores dos dois periodogramas são muito pró-

ximos, como exibido nas Figs. 4 e 6 de Scargle (1982). A relação é dada por

PX (ω) =
1

2

{
[
∑N

i=1 x(ti) cos(ω(ti − τ))]
2

∑N
i=1 cos2(ω(ti − τ))

+
[
∑N

i=1 x(ti) sin(ω(ti − τ))]
2

∑N
i=1 sin

2
(ω(ti − τ))

}
(4.12)

onde τ é definido em função de ω e t:

tan(2ωτ) =

∑N
i=1 sin(2ωti)∑N
i=1 cos(2ωti)

(4.13)

A expresão em Eq. 4.12 é o periodograma Lomb-Scargle, que no caso especial

se reduz ao periodograma Fourier clássico (ver equivalência em Scargle 1982, apêndices

A e B). Os resultados de Lomb-Scargle podem ser comparados com a soma de senoides

ajustadas aos dados pelo método de mínimos quadrados e para sua obtenção é necessário

um número de cálculos da ordem ∝ N2
. Com a intenção de diminuir o tempo de com-

putação para obter o periodograma Lomb-Scargle, Press & Rybicki (1989) propuseram

um método modificado que logra realizar o periodograma com um número de cálculos da

ordem de ∝ N log10 N , pelo que recebe o nome de Lomb-Scargle rápido (do inglês fast

Lomb-Scargle). Este método emprega a FFT, enunciada por F. Gauss em 1805 (nunca

foi publicada) e redescoberta no trabalho de Cooley & Tukey (1965). Outra modifica-

ção amplamente utilizada é o método Lomb-Scargle generalizado (Zechmeister & Kürster

2009)

Ao realizar a comparação entre os tempos de execução entre o método Lomb-

Scargle rápido de nossa implementação (Press & Rybicki 1989) e o método tradicional,

ambos na linguagem Python, obtivemos uma velocidade 10 − 20 vezes superior para o
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primeiro
8
, quando consideradas CL típicas do Kepler em cadência longa.

O método da transformada de Fourier é apropriado para a análise de séries tem-

porais estacionárias e nelas identificar periodicidades. No entanto, não é indicado para

análise de sinais não estacionários. Em contraste, o método wavelet tem sido desenvolvido

para detectar variações em frequência no tempo (Cowpertwait & Metcalfe 2009).

No aspecto teórico, existe uma relação de equivalência que conecta a função

de autocorrelação e a transformada de Fourier, conhecida como o teorema de Wiener-

Khinchin (ou Wiener-Khintchine), o qual pode ser definido através da seguinte expresão:

a função de autocorrelação da transformada de Fourier de uma função f(ω) é equivalente à

transformada de Fourier do módulo quadrado da função (|f(ω)|2). Para provar a relação,

faremos a autocorrelação da transformada de Fourier seguindo a Eq. 4.5,

ρ
F̂ (t)

(τ) = F̂ (t) ⋆ F̂ (t) (4.14)

ρ
F̂ (t)

(τ) =
1

4π2

∫
∞

−∞

([∫
∞

−∞

f(ω1)e
−iω1tdω1

] [∫
∞

−∞

f(ω2)e
+iω2(t−τ)dω2

])
dt (4.15)

e aplicaremos a propriedade de convolução para a transformada de Fourier Fω[a(ω) ∗
b(ω)](t) = Â(t)B̂(t) na Eq. 4.15, obtendo

ρ
F̂ (t)

(τ) =
1

4π2

∫
∞

−∞

(∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

f(ω1)f(ω2)e
−i(ω1−ω2)t−iω2τ dω1dω2

)
dt (4.16)

ρ
F̂ (t)

(τ) =
1

4π2

∫
∞

−∞

(∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

f(ω1)f(ω1)e
−iω1τ δ(ω1 − ω2)dω1dω1

)
dt (4.17)

ρ
F̂ (t)

(τ) =
1

4π2

∫
∞

−∞

∫
∞

−∞

f(ω1)f(ω1)e
−iω1τ δ(ω1 − ω2)dω1dω1 (4.18)

ρ
F̂ (t)

(τ) =
1

4π2

∫
∞

−∞

|f(ω1)|2e−iω1tdω1 (4.19)

ρ
F̂ (t)

(τ) = Fω

[
|f(ω)|2

]
(t) (4.20)

Pela Eq. 4.20 é estabelecida a relação do teorema Wiener-Khinchin.

Até agora descrevemos a relação que dá origem ao periodograma Lomb-Scargle,

sua relação com a função de autocorrelação e a abordagem mediante a transformada

rápida de Fourier (trabalho de Press & Rybicki). Falta descrever o modo de proceder

para selecionar o valor do período, o qual é enunciado a seguir, para o Lomb-Scargle

8Para o método rápido foi utilizada a implementação de Press & Rybicki (1989), enquanto para o
tradicional a rotina scipy.signal.lombscargle de Python.
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rápido (Press & Rybicki 1989),

1. escolher um valor de sobre-amostragem e frequência máxima para ser utilizado em

toda a amostra. Nesta tese foram empregados uma frequência máxima de 2,0 d−1

para evitar poluição por outros tipos de variabilidade (tipicamente pulsação), como

apontado por Reinhold et al. (2013) e um valor de sobre-amostragem de 15,0 definido

por um compromisso entre o valor assumido como mínimo do trabalho de Leroy

(2012) e o tempo de computação;

2. levar a cabo a aplicação do algoritmo e gerar o periodograma para cada CL, o qual

foi realizado em Python de forma automática num script desenvolvido pelo autor;

3. definir as frequências do periodograma que serão utilizadas. Em nosso trabalho

foram aquelas referentes ao primeiro e segundo picos do periodograma, as quais

serão utilizadas para construir o gráfico de fase;

4. analisar visualmente a CL e a dispersão no gráfico de fase em conjunto com o

ajuste senoidal (Fig. 2.9) e, mediante os critérios definidos em De Medeiros et al.

(2013), estabelecer o período de variabilidade semi-sinusoidal associado à rotação

da cromosfera estelar.

4.2 Pontos delicados a serem considerados

Através da experiência da análise de CL na busca de períodos de rotação e esti-

mativa de momentum angular, foi extraído como corolário que devem ser tomadas certas

precauções tanto para que o resultado possa ser reproduzido por outro grupo de pesquisa,

quanto para realizar uma estimativa que seja reflexo do fenômeno físico que é o foco de

nosso trabalho observacional. Dessa forma, poderíamos fazer a taxonomia das precauções

e dividi-las em dois ramos:

• a respeito da correta interpretação do fenômeno físico que os dados refletem,

• ao respeito das ferramentas matemáticas que empregamos para descrever parame-

trizações dos mesmos.
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Passaremos a descrever os pontos que neste trabalho foram considerados com especial

cuidado, os quais pertencem aos dois ramos acima mencionados.

4.2.1 Aliases e persistência do sinal

Os aliasses são frequências no periodograma que aparecem com potência alta

e podem ser confundidos com períodos associados ao comportamento físico da CL. Em

nosso estudo os aliasses terão duas naturezas, devido à sua origem: aqueles associados à

bimodalidade na distribuição das manchas na cromosfera estelar (que tipicamente tem a

metade do período associado à rotação) e aqueles que são ocasionados pela amostragem

discreta da CL.

Começaremos pelos aliasses devidos à distribuição bimodal de regiões de forte

atividade magnética na superfície estelar (McQuillan et al. 2013a), como exibido na estrela

KIC 4918333 de tipo espectral M, da amostra de McQuillan et al. (2013a), no painel

superior esquerdo da Fig. 4.2. Esta característica bimodal não é exclusiva de observações

espaciais, já que aparece em trabalhos sobre rotação estelar baseados em observações

desde a Terra (e.g., Collier Cameron et al. 2009). No que diz respeito a sua identificação

e exclusão, o método ACF implementado no trabalho de McQuillan et al. (2013a) logra

identificar e excluir estes períodos (ver a Fig. 2 no citado trabalho), os quais, em nosso

tratamento, devem ser identificados visualmente no gráfico de fase e na inspeção visual

da CL.

É interessante que na ausência da configuração bimodal, nas CL de Kepler não

são detectadas outras configurações de regiões de atividade magnética especialmente alta

(exemplo: quatrimodal). Devido à configuração das manchas na superfície estelar não ser

tão simples quando observada a uma distância suficientemente pequena (como no caso

do Sol), atribuímos a não detecção de outras distribuições à precisão do satélite (até a

data é o instrumento mais preciso daquela cadência, portanto não temos uma amostra de

contraste nesse nível).

Por outro lado, existem os aliasses produto da amostragem. Para uma frequên-

cia dada (k) poderão ser obtidas frequências aliasses mediante a adição e subtração de

múltiplos inteiros de duas vezes a frequência Nyquist (knyq), onde ela vem definida pela

metade da frequência de amostragem (§ 3.3 de Fuller 1995). Assim, as frequências alias-

49



Capítulo 4. Determinação dos períodos de rotação 50

ses para k serão {k ± 2n knyq}n=1,2,..., onde no caso das CL em formato cadência longa o

período associado a knyq é de 59,4 min, gerando períodos (P ) aliasses definidos pelo con-

junto {P ± 0,02
n

d}n=1,2,.... Como expresso na relação, a contribuição de períodos aliasses

de maior valor encontra-se no nível do erro de nossas estimativas, devido à alta taxa de

amostragem.

A persistência do sinal foi corroborada tanto nos mapas wavelet como nas CL,

mas não foi parametrizada quantitativamente. Isso representa uma desvantagem sobre a

qual podemos realizar um aprimoramento do trabalho, utilizando um método que temos à

disposição: a transformada wavelet. Mediante a estatística da transformada, relacionada

à aparição e desvanecimento das assinaturas, acreditamos que será possível develar a per-

sistência do sinal, sua potência e seu peso no cálculo do período global. Isto ganha especial

importância para a estimativa de ciclos de atividade cromosférica e na interpretação da

detecção do período de rotação como uma quantidade não isolada, mas em interação com

ciclos de outras periodicidades.

4.2.2 Conservação de momentum angular

A rotação que medimos da estrela não é independente do sistema que hospeda,

senão que tem direta correlação devido à conservação do momentum angular do sistema.

Sua descoberta e caracterização constitui uma importante peça na modelagem do sistema

estrela-planeta, pois são necessários os parâmetros estelares como estágio evolutivo, massa,

raio e orientação do spin, além da massa, excentricidade e período orbital dos planetas.

Estes parâmetros não são de fácil obtenção, pois para a estrela são necessários modelos

asterosismológicos ou espectroscopia e por outro lado a descrição do planeta precisa de

espectroscopia de alta precisão, para detectar pequenos movimentos produzidos na estrela

a causa da interação gravitacional dos planetas.

Na literatura ainda não há trabalhos que realizem modelagens puramente a partir

de parâmetros observados, o que constitui um desafio para nós astrônomos observacionais,

para estimar os dados que os modelos precisam e assim provar nossos modelos de formação

planetária.
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4.2.3 Razão sinal-ruído

Como foi descrito em § 2.2.1, a razão S/N foi definida como a relação entre

a amplitude pico-a-pico do ajuste senoidal e o nível da diferença entre vizinhos mais

próximos. Esta estimativa de ruído não leva em consideração ruídos correlacionados como

o ruído vermelho que possui variância constante e correlação entre janelas adjacentes

no tempo (se efetuada a análise ACF em dois intervalos de tempo consecutivos neste

ruído, entrega como resultado um valor positivo
9
) e ruídos instrumentais que sobrevivem

ao tratamento PDC. Desta forma, o ruído foi assumido como não correlacionado, pois

tratava-se somente da relação com o vizinho mais próximo e não se espera que apresente

memória: o comportamento de um instante de tempo T1 não tem relação com o do instante

T2 (T1 6= T2). A identificação dos ruídos instrumentais descritos em § 3.4 esperamos que

seja um parâmetro de entrada para o melhoramento da estimativa da S/N.

Para descrever a influência da memória nos ruídos presentes na CL, nos baseamos

na abordagem feita por de Freitas et al. (2013), a qual considera que, após remover a

assinatura principal de rotação, sobrevivem correlações de diversos tipos, entre as quais

algumas são relacionadas a ciclos de atividade magnética e outras podem ser devidas a

ruídos com memória.

Um parâmetro para medir o grau de memória de uma série temporal é a fracta-

lidade da curva de luz, a qual se relaciona com o expoente de Hurst utilizado no trabalho

realizado por de Freitas et al. mediante

D + H = n + 1 (4.21)

onde D, H e n são os valores da dimensão fractal, o expoente de Hurst e a dimensão

do espaço dos dados, respectivamente. É importante ressaltar que para uma estimativa

da dimensão fractal adequada, devem-se remover iterativamente as tendências periódicas

com amplitude acima do nível do ruído antes de analisar a dimensão fractal. Segundo o

valor obtido para a dimensão fractal, estaremos frente a diversos regimes: correlacionado,

anti-correlacionado, aleatório e fortemente correlacionado. Na abordagem em de Freitas

et al. (2013) estes regimes se traduzem em valores do expoente de Hurst entre
1
2

e 1, entre

9Ver o site http://www.atmos.washington.edu/~breth/classes/AM582/lect/lect8-notes.pdf
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0 e
1
2
, igual a

1
2

e igual a 1, respectivamente.

Uma estimativa da razão sinal-ruído com um maior grau de refinamento deve in-

cluir mais de um tipo de ruído (i.e., não somente não correlacionado com perfil Gaussiano)

e um cálculo aproximado da dimensão fractal do ruído utilizado.

4.2.4 Níveis de significância

O nível de significância é um indicador estatístico que entrega a probabilidade de

ao obter um resultado, este seja associado à hipótese zero sendo verdadeira. Para nosso

caso a hipótese zero equivale a que o período proveniente do periodograma Lomb-Scargle

não representa somente ruído, nem seja ocasionado como artefato do método (Horne &

Baliunas 1986; Scargle 1982). Um adequado nível de significância não implica que o sinal

seja harmônico com frequência dada pelo periodograma (Frescura et al. 2008).

Devido a que em nosso trabalho foram principalmente empregados os métodos

Lomb-Scargle e wavelet, apresentaremos as expresões relacionadas com a obtenção dos

níveis de significância associados a estes. Para o método Lomb-Scargle se possui uma

expressão para o nível de significância que vem dada no trabalho inicial de Scargle (1982),

a qual é conhecida como a FAP (probabilidade de falso alarme, por suas iniciais para o

inglês false alarm probability):

Pr [Zmax > z] = 1 −
(
1 − e−z

)Ni

(4.22)

onde Pr[Zmax > z] é a probabilidade de que existam frequências associadas a picos de

potência Zmax que não sejam originadas pelo ruído nem por aliasses do método, z é a

potência mínima associada àquela probabilidade (ou significância) e Ni é o número de

frequências independentes usadas como base na análise. Para estimar esta probabilidade

(ou significância, dependendo de qual fator seja nosso alvo) é preciso possuir número de

frequências independentes (Ni) entre as quais se escolheram aquelas que aparecem nos pe-

riodogramas, as quais não são conhecidas a priori e devem ser obtidas por outros métodos.

Horne & Baliunas (1986) realizaram simulações para obter valores de Ni dependendo do

número de pontos contidos nas séries temporais (N0), valores que são amplamente utiliza-

dos pelos grupos de pesquisa que utilizam Lomb-Scargle para extrair períodos rotacionais.
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Contudo, estudos mais recentes têm colocado em evidência que existem problemáticas nas

relações obtidas por Horne & Baliunas (1986):

• o tamanho da amostra simulada é extremamente pequeno (tamanho máximo de

400 pontos para as séries temporais) em comparação às séries temporais atuais, e.g.

uma CL típica de Kepler possui ∼65.000 pontos;

• quando replicadas as simulações de Horne & Baliunas são obtidos resultados dife-

rentes aos publicados no trabalho de 1986 (e.g., Frescura et al. 2008);

• de acordo com a teoria, para o conjunto de N0 pontos espaçados regularmente

que empregaram Horne & Baliunas, deviam obter Ni < N0

2
, mas contrariamente

obtiveram Ni > N0 para 80% dos casos e Ni > N0

2
para o restante 20%. Os autores

do citado artigo não se referem a esta discordância.

Por outro lado, o trabalho de Koen (1990) apontou que a estimativa da variância

da CL feita por Scargle (1982), assim como assumir que um conjunto de frequências do

periodograma são mutuamente independentes, não se adapta à realidade dos dados ob-

servacionais, afetando a estimativa do FAP. No trabalho de Schwarzenberg-Czerny (1998)

se recolhe esta indicação e se propõe uma nova expresão para estimar o valor do FAP,

Pr[Zmax > z] = 1 −


1 −

(
1 − z

σ2
x

2

N0

)N0

2




Ni

(4.23)

Recolhendo estas duas expressões presentes nas Eqs. 4.22 e 4.23 e realizando uma

análise em extenso, os autores do trabalho de Frescura et al. (2008) chegaram à conclusão

que uma estimativa realista somente poderia ser lograda não mediante uma expresão

analítica, mas através de simulações Monte Carlo
10

realizadas para cada conjunto de

dados (Engelbrecht et al. 2009). Uma abordagem similar foi realizada pelos autores Affer

et al. (2012) no trabalho em dados CoRoT, onde para estimar o FAP de cada CL as

dividiram em blocos de 12 hr e combinaram-nos de forma aleatória para eliminar os

efeitos de correlação, iterando 1.000 vezes para cada CL. Assim o nível FAP foi definido

em função da distribuição dos valores do pico maior nos periodogramas gerados para

as CL combinadas em forma aleatória. Nesta abordagem, podem existir periodicidades

10Método de geração de números aleatorios, que será explicada com maior detalhe em § 4.3.6.
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menores que a janela de 12 hr escolhida, o qual contribuirá ao periodograma como uma

série correlacionada.

Para wavelet existe uma quantidade muito menor de trabalhos que exploram sua

estatística, constituindo esse fato um campo em aberto para futuros trabalhos na área

teórica de nosso grupo. As estimativas para o nível de significância no método wavelet

foram baseadas no trabalho de Torrence & Compo (1998), onde é fornecida uma expresão

(ver a Eq. 20 do citado artigo) para obter uma estimativa dos níveis de confiança para cada

pico do espectro gerado a partir do mapa wavelet. Os autores fornecem um programa

na linguagem IDL para obter a significância, o qual foi adaptado e utilizado em nosso

trabalho. Contudo, também pode-se estimar o nível de significância a partir dos método

Bootstrap (ver § 4.3.5).

4.2.5 Raio estelar

A estimativa do raio estelar (R⋆) terá direta influência no cálculo do momentum

angular estelar (J), pois como veremos em § 4.5, se relacionam como J ∝ R2
⋆. É portanto

um ponto a ser considerado a qualidade da estimativa radial.

No trabalho de Brown et al. (2011) encontramos em detalhe tanto a descrição da

estimativa do raio como de outras grandezas. O procedimento para isso foi a utilização de

fotometria multi banda de SDSS (filtros g, r, i e z) e um filtro desenvolvido especialmente

para os fins de Kepler (filtro D51
11

, centrado em 510 nm, com largura de ∼15 nm), o

qual é sensível à gravidade superficial e à metalicidade. Empregando aquelas medidas e o

modelo de atmosfera de Castelli & Kurucz (2004), chegou se às estimativas das grandezas,

as quais se conhecem pelo nome KIC, e.g. o raio estimado naquele trabalho será conhecido

como raio KIC, RKIC (para uma descrição mais detalhada, veja § 7 em Brown et al. 2011).

Em trabalhos posteriores, como em Verner et al. (2011) e Silva et al. (2014), tem-

se discutido acerca da incerteza associada às estimativas acima mencionadas, chegando

em ambos casos à conclusão de que existem efeitos sistemáticos que afetam o valor das

grandezas KIC. Em particular, no trabalho de Verner et al. (2011) se realiza uma estima-

tiva por asterosismologia, a qual é comparada com a de Brown et al. (2011), chegando a

11O filtro D51 não é o filtro Kepler pelo qual se realiza a fotometria exibido na Fig. 2.3, mas sim um
filtro de classificação fotométrica.
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4.3 Estimativa dos erros nos períodos

Na ciência, a estimativa do erro associado a uma medição é de especial importân-

cia pois permite assumir um grau de confiabilidade da medição à qual o erro é associado.

O erro constitui um ingrediente que não deve ser deixado de lado ao realizar um estudo

quantitativo desta natureza. Faremos uma revisão de alguns dos métodos utilizados na

estimativa de erros nos períodos de rotação, passando pelos mais frequentes na literatura

até chegar a nossa proposta baseada na estatística bayesiana.

4.3.1 Método ACF

Descreveremos brevemente o procedimento pelo qual os autores em McQuillan

et al. (2013a) estimaram o erro nas medições de períodos rotacionais, através de uma

expressão construída por eles. O erro foi definido a partir de um conjunto de picos

próximos ao pico principal (o de maior potência) em uma janela fixa que contém no

máximo 10 picos. Tomando esta amostra, calculou-se a mediana dos desvios absolutos da

mediana (MAD, por sua sigla em inglês para median absolute deviation),

MAD = mediana
(
|xi − x̃|i=1,...,N

)
(4.24)

onde x̃ e N são a mediana e o número de períodos selecionados. O erro no período foi

definido por

σP er =
1,483 MAD√

N − 1
(4.25)

Se a janela fixa empregada para selecionar os picos contém menos de três destes, o erro é

assumido como a metade da largura a meia altura do pico principal.

O erro acima descrito foi desenvolvido pelos autores para seu problema particular,

pois não tem na literatura um procedimento estandardizado para obter as incertezas no

método ACF.
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4.3.2 Método Wavelet

O erro na estimativa no período de rotação neste método pode ser deducido a

partir da formulação exibida em Torrence & Compo (1998) mediante o erro estandar, mas

não é simples de se obter. De fato, outras estimativas são mais simples, como o caminho

que sera apresentado em § 4.3.5 ou em § 4.3.6.

No percurso deste trabalho tentamos desentranhar a matemática que sustenta

wavelet, para assim acessar o erro associado, mas nossa tentativa não chegou a um res-

sultado suficientemente robusto.

4.3.3 Método tradicional em Fourier

A estimativa de erro tradicional vem dada em sua forma analítica em Kovacs

(1981) e Horne & Baliunas (1986), onde o erro na frequência é devido à influência do

ruído (assumido como Gaussiano) presente na série temporal. A expressão em Horne &

Baliunas (1986) vem dada para a frequência angular (2πω = ν =P −1
rot , ν sendo a frequência

linear e Prot o período de rotação),

σω =
3π σruido

2A
√

N0 ∆t
(4.26)

onde σω é o erro na frequência angular, σruido é a variância do ruído da CL quando é

subtraída a modulação, ∆t é a largura da janela temporal da CL, A é a amplitude de

modulação e N0 é o número de pontos da série temporal.

Em nosso caso, como temos ruídos que não necessariamente são Gaussianos e

de fato as tendências instrumentais são um deles, o erro estimado desta forma sera um

valor inferior. Adicionalmente, a quantidade de pontos por cada curva de luz (no formato

cadência longa) é ∼65.000, com o qual o valor de σω estara muito influenciado por
√

N0
−1

e sua estimativa de erro ira subestimar o valor real. Para aquelas curvas contendo os

trimestres 1 ao 17, a estimativa de erro será muito pequena pois será dominada por uma

janela temporal extensa e um alto valor de N0. Em nossa amostra, ao utilizar a estimativa

de erro da Eq. 4.26, obtivemos valores da ordem de 10
−4

d (para períodos e média de

∼20 d), sendo esta uma estimativa que não reflete a incerteza real na determinação do

período de rotação.
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4.3.4 Método de largura a meia altura no periodograma

Alguns autores (e.g., Walkowicz & Basri 2013) utilizam uma estimativa baseada

somente no periodograma para obter uma estimativa dos erros. O método consiste em

ajustar um perfil Gaussiano ao periodograma Lomb-Scargle centrando-o na frequência do

pico principal, logo a FWHM representa o valor do erro no período, associado ao pico de

maior potência.

Este método se baseia no periodograma esperado para uma CL bem comportada

(S/N acima de 1,0, variabilidade semi-senoidal constante no tempo e claramente identifi-

cável na inspeção visual), o qual tipicamente apresenta um espalhamento baixo em torno

do pico de variabilidade. Esta caraterística do periodograma é refletida no terceiro crité-

rio para determinar variabilidade rotacional na § 2.2.3 de De Medeiros et al. (2013). Em

nossa visão, esta abordagem não representa o erro na estimativa do período de rotação per

se, mas sim uma estimativa do erro do método matemático: a incerteza do periodograma

Lomb-Scargle a respeito da frequência principal.

4.3.5 Métodos Bootstrap e Jackknife

A partir desta divergência de opinião com o método acima descrito (largura a

meia altura no periodograma), nós propomos uma abordagem para estimar a incerteza

do periodograma e sua robustez através de dois métodos estatísticos robustos, não para-

métricos e simples, descritos a seguir segundo Wall & Jenkins (2012).

• Para estimar a incerteza no periodograma nossa proposta é utilizar o método Bo-

otstrap, o qual é implementado da seguinte forma:

1. cada elemento da série temporal é etiquetado, de modo que sempre é possível

saber sua posição original;

2. a série temporal é randomizada, empregando N relocações (onde N e o número

de elementos);

3. se calcula o periodograma Lomb-Scargle e o primeiro pico de maior potência é

salvo;

4. se iteram os passos 2 e 3.
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Com isso é gerada uma amostra sobre a qual podemos calcular a variação do pe-

ríodo e estimar sua robustez quando a CL perde as correlações temporais, devido

a ser randomizada. Isto se relaciona diretamente com o nível de significância das

frequências do periodograma inicial.

• Para estimar a robustez do periodograma quando pontos são removidos da série

temporal, nossa proposta é utilizar o método Jackknife levemente modificado (adici-

onamos a randomização de cada série temporal gerada), o qual reflete a estabilidade

de uma medição quando a amostra é reduzida. Descritivamente,

1. cada elemento da série temporal é etiquetado, do mesmo modo que em Boos-

trap;

2. são extraídos aleatoriamente m (m < N) pontos da série temporal e os restantes

são randomizados;

3. se calcula o periodograma Lomb-Scargle e o primeiro pico de maior potência é

salvo;

4. se iteram os passos 2 e 3.

Com a amostra gerada por este método poderemos testar a estabilidade do peri-

odograma Lomb-Scargle frente à remoção de dados da série temporal, o qual está

diretamente relacionado com o tratamento realizado nas CL para eliminar artefatos,

como descrito em § 3.3.

Tanto para o método Bootstrap quanto para o método Jackknife, foram realizadas

1.000 simulações.

4.3.6 Método de Monte Carlo via cadeias de Markov

Nos métodos descritos em § 4.3.1, 4.3.3 e 4.3.4 a estimativa de erro se relaciona

com elementos do procedimento matemático que se levou a cabo para estabelecer o pe-

ríodo de rotação. Nossa proposta para a estimação de erros está mais relacionada com

como a estimação do período depende dos erros na fotometria da CL e nas incertezas pro-

venientes do desconhecimento que temos sobre a variabilidade física, quando comparada

com a variabilidade detectada pelo método. A aplicação do método de Monte Carlo via
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cadeias de Markov (MCMC, por suas siglas no inglês para Monte Carlo Markov chains)

é independente do método no qual a incerteza será estimada, outorgando-lhe grande fle-

xibilidade. Brevemente entregaremos uma visada ao aspecto básico da conceitualização

de Bayes, na qual se baseia esta abordagem, assim como no método de amostragem dos

dados simulados.

O teorema de Bayes é simplesmente a relação entre probabilidades apresentada

a seguir (Eq. 4.27), incluindo os dados (D), a hipótese representando o modelo que te-

mos para os dados (H) e o conhecimento prévio (X). A definição tomada de Jaynes &

Bretthorst (2003) é:

prob(H|DX) =
prob(H|X) prob(D|HX)

prob(D|X)
(4.27)

onde a probabilidade a posteriori prob(H|DX) é o nosso estado de conhecimento depois

dos dados serem analisados; em outras palavras, a probabilidade que possui nossa hipó-

tese (H) depois da evidência observacional ser analisada levando em consideração nosso

conhecimento anterior (DX), é expressa a partir de dois elementos fundamentais:

• a probabilidade a priori prob(H|X) reflete a probabilidade de nossa hipótese (H)

proveniente do nível de conhecimento anterior que possuímos (X);

• a função de verossimilhança prob(D|HX) entrega a informação disponibilizada pe-

los dados, a probabilidade de observar os dados (D) a partir da hipótese (H) e o

conhecimento prévio (X);

• finalmente prob(D|X) é um parâmetro de normalização.

Para gerar a amostra que seja base para nossos cálculos, precisamos de um ge-

rador aleatório de números que possuam condições e critérios para não repetir o ciclo de

geração de números, de modo que a nossa amostra não seja populada por n amostras “ale-

atórias” similares. O gerador de números é o método Monte Carlo (várias receitas com

diversos graus de refinamento são disponibilizadas em Numerical Recipes; Press et al.

1986). Adicionalmente, temos outro ingrediente que nos permitirá acessar os estados ou

configurações definidos a partir de nossa probabilidade a posteriori: o método Metropolis

(Metropolis et al. 1953), que foi criado para calcular a equação de estado das partículas
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numa caixa, percorrendo os estados possíveis para uma partícula devido às mudanças de

energia do sistema dentro de um conjunto discreto.

O conjunto de números gerados pelo Metropolis é sequencial, com cada número

dependendo dos predecessores cercanos (a longo termo a memória do sistema se perde, o

qual é uma caraterística do método Monte Carlo). Um refinamento é o método Metropolis-

Hastings (Metropolis et al. 1953; Hastings 1970), o qual produz uma cadeia correlacionada

de números chamada cadeia de Markov (Wall & Jenkins 2012), onde a memória é preser-

vada, podendo-se descrever a cadeia completa a partir de alguns poucos elementos, onde

o parâmetro que regula a estabilidade da sequência a respeito das condições iniciais é a

“taxa de aceitação” (do inglês acceptance ratio). Tipicamente, um intervalo de valores da

taxa de aceitação que produz uma boa relação entre correlação dos dados gerados e uma

excessiva rejeição destes (aqueles que não batem com os critérios de aceitação) é entre 0,2

e 0,5 (Foreman-Mackey et al. 2013; Wall & Jenkins 2012).

No trabalho descrito nesta tese foi utilizada a abordagem MCMC de Foreman-

Mackey et al. (2013), a qual utiliza uma modificação do algoritmo Metropolis-Hastings

realizada por Goodman & Weare (2010) que logra uma redução no tempo de amostragem

sem perder informação, diminuindo o tempo de computação das simulações para definir

a probabilidade a posteriori. A implementação do algoritmo MCMC desenvolvido por

Foreman-Mackey et al. (2013) é disponibilizada na linguagem Python
12

, com a possibili-

dade de paralelizar a amostragem ao nível de CPU. A paralelização foi testada no recurso

disponível do autor da tese, resultando um tempo de computação maior ao algoritmo não

paralelizado, o qual se deve à configuração do computador (limitações de hardware).

Os parâmetros de entrada para a construção da probabilidade a priori e a função

de verossimilhança foram entregues através dos dados e o conhecimento do comportamento

das CL. Na probabilidade a priori foram inseridos a possibilidade do período ajustado

ser uma alias do período físico (como descrito em § 4.2.1 e no trabalho realizado por De

Medeiros et al. 2013, em § 2.2.2 ), estar em outra fase quando comparado com o período

físico e ter uma amplitude dentro de um intervalo de confiança. O anterior proporcionou

ao método Bayesiano a informação sobre nosso conhecimento prévio dos parâmetros de

ajuste antes dos dados observacionais serem inclusos. Por outro lado, os erros no fluxo

12Ver o site do autor do trabalho, http://dan.iel.fm/emcee/current
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(que são obtidos do cabeçalho do arquivo FITS) em conjunto com os dados observacionais

e a dispersão entre vizinhos mais próximos na escala de fluxo, foram inseridos na função

de verossimilhança. A forma da função de verossimilhança foi assumida Gaussiana, em

concordância com a literatura, segundo Foreman-Mackey et al. (2013). Como medida

de controle de uma construção da probabilidade a posteriori que fosse convergente, se

utilizou o monitoramento do valor da taxa de aceitação o qual devía ser menor ou igual

a 0,5 para cada amostra gerada. O anterior demonstrou ser uma boa balizagem para as

simulações.

Para cada CL foram realizadas 1.000 simulações inicializadas em uma vizinhança

Gaussiana ao redor dos parâmetros iniciais, onde foram definidos 200 “modos” de começar

as simulações, gerando-se assim amostras de 200.000 CL para cada CL original. Estas

amostras convergiam às CL originais, exibindo tipicamente uma diferença de 0,16% en-

tre as médias dos períodos dos dois conjuntos (original e o Bayesiano simulado). Após

testar com outros indicadores estatísticos (e.g., quartis, mediana, variança), o erro no

período foi calculado utilizando o desvio padrão da amostra obtida por MCMC. Adicio-

nalmente, o erro na amplitude de variabilidade foi obtido desta modelagem com o mesmo

procedimento. Os resultados são exibidos nas Tabelas 5.3 e 5.4.

4.4 Nossos períodos

A estimativa de nossos períodos de rotação nas CL já tratadas pelo procedimento

descrito em § 3.3 foi realizada com os métodos Lomb-Scargle e wavelet.

Para a estimativa mediante Lomb-Scargle foi empregado o algoritmo modificado

de Press & Rybicki (1989), chamado Lomb-Scargle rápido (ver § 4.1.4), onde o período

de variabilidade foi aquele de maior potência no periodograma, como pode-se observar

ilustrativamente na Fig. 4.6. Este período foi analisado na CL e no gráfico de fase, em

conjunto com seu ajuste senoidal. A implementação foi realizada em Python em scripts

desenvolvidos pelo autor.

Para o método wavelet (ver § 4.1.3) foi utilizada uma wavelet mãe Morlet de 6
o

grau (como descrito em § 2.2), onde o período é obtido mediante a integração do mapa

wavelet no eixo do tempo. A distribuição gerada é normalizada pelo seu valor máximo
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interna das estrelas que possuem núcleo radiativo e envelope convectivo (0,35−1,20 M⊙),

das estrelas totalmente convectivas (. 0,35 M⊙) e daquelas que desenvolvem um núcleo

convectivo e camadas radiativa e convectiva (& 1,2 M⊙). Ainda quando é uma aproxima-

ção simples, é amplamente utilizada para a faixa de massas indicada nas primeiras linhas

desta seção, desde os trabalhos de Kraft (1967) e Kawaler (1987) até trabalhos mais recen-

tes (e.g., Bouvier et al. 1997; Alves et al. 2010). Para apoiar o fato de assumir corpo rígido

citamos o trabalho de Bouvier et al. (1997) onde é desenvolvido um modelo para a evolu-

ção do momentum angular em estrelas de baixa massa (0,5 − 1,1 M⊙). Utiliza como uma

das premissas que o comportamento rotacional das camadas interiores da estrela possui

valores afastados do corpo rígido, mas estas diferenças se traduzem em variações suficien-

temente pequenas nos valores de velocidade angular na superfície estelar, de ao redor de

10% para estrelas de 1 M⊙ (Bouvier et al. 1997). Adicionalmente, existem trabalhos de

modelagem teórica que propõem relações radiais da variação de velocidade angular, tais

como Lochard et al. (2005) para estrelas de tipo solar e Lanza (2007) para modelagem do

transporte de momentum angular no envelope convectivo de estrelas similares ao Sol.

Contudo, uma descrição mais detalhada da relação radial da velocidade angular

baseada em dados observacionais é necessária e nesse sentido esperamos que os estudos

em asterosismologia
15

tragam uma contribuição importante, revelando as relações internas

que regem o comportamento da velocidade angular dependendo do raio estelar. Existem

vários trabalhos asterosismológicos na literatura para estrelas de tipo solar e gigantes

na base Kepler, desde aqueles que apresentam o tratamento da CL que deve ser feito

previamente à análise de oscilações (e.g., García et al. 2011), que obtêm parâmetros

físicos dos objetos com menor incerteza que aqueles obtidos por fotometria (e.g., Verner

et al. 2011), os que derivam idade a partir do comportamento dos modos de pulsação (e.g.,

García et al. 2014) e os trabalhos em estrelas do tipo solar (e.g., Chaplin et al. 2011, 2014;

Chaplin & Miglio 2013) e gigantes vermelhas (e.g., Eggenberger et al. 2012; Eggenberger

2015). Contudo, até a presente data não existem na literatura relações observacionais

que nos permitam acessar o comportamento rotacional de camadas interiores do envelope

convectivo para estrelas de baixa massa na faixa entre ∼ 0,35 (limite inferior de massa

para estrelas possuírem núcleo radiativo; Chabrier & Baraffe 1997; Scholz et al. 2011;

15A asterosismologia estuda o comportamento das oscilações radiais e não radiais nas estrelas para
assim obter informação sobre estrutura interna.
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massas num amplo intervalo, desde 0,8 até 120 M⊙, para uma abundância solar Z = 0,014

(Ekström et al. 2012). Como indicado em § 2.4 do trabalho citado, o tratamento da

rotação foi realizado em base a publicações anteriores do mesmo grupo de pesquisa. Ao

ser comparado com dados observacionais, o modelo de Ekström et al. se adequa ao

esperado para estrelas de campo e aglomerados da Galáxia (ver a Fig. 2 no citado artigo

para comparação dos traçados com estrelas gigantes vermelhas). Devido ao nosso estudo

ser focado na rotação estelar, adotamos estes traçados evolutivos no presente estudo, onde

o valor da luminosidade estelar fornecido por Ekström et al. (2012) foi transformado para

gravidade superficial mediante as relações conhecidas,

g =
G M⋆

R2
⋆

(4.30)

L⋆ = 4π R2
⋆ σ T 4

eff (4.31)

log g = 4 log Teff + log

(
M⋆

M⊙

)
− log

(
L⋆

L⊙

)
+ ζ (4.32)

onde G é a constante de gravitação, M⋆, R⋆ e L⋆ são massa, raio e luminosidade estelar, Teff

é a temperatura efetiva, log g é o logaritmo da gravidade superficial e ζ é uma constante

numérica de valor −10,61 gr cm s
−2

. O anterior foi realizado devido à configuração de

nossos dados (obtivemos gravidade superficial da base KCP e de Pinsonneault et al. 2012).

4.5.1 Momentum angular para sistema de força central

Para realizar a estimativa da contribuição do momentum angular do sistema

estrela-planeta, utilizamos o modelo simples de sistema de força central da Eq. 4.33, na

qual a interação é calculada sobre a massa total dos planetas. A soma das contribuições

individuais é assumida como o valor total de momentum angular para o sistema planetário

da estrela. Ainda quando simples, esta modelagem nos entrega o comportamento do

momentum angular do sistema em ordem de grandeza.

A relação vem dada pela expressão a seguir:

Jfc = µ
√

G(M⋆ + Mpl) a (1 − e2) (4.33)

onde M⋆ e Mpl são respectivamente as massas da estrela e do sistema planetário, µ é a
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massa reduzida (µ =
M⋆Mpl

M⋆+Mpl
), G é a constante de gravitação e os parâmetros orbitais a e

e são eixo semi-maior e excentricidade.

4.5.2 Freio magnético

O momentum angular das estrelas de baixa massa até ∼1,5 M⊙ diminui durante

seu estágio na sequência principal. Um dos motivos que atualmente se propõe tem re-

lação direta com a interação dos ventos estelares
16

com o campo magnético do envelope

convectivo da estrela, o qual é chamado freio magnético (do inglês magnetic braking).

No trabalho de Schatzman (1962) encontramos a primeira referência direta a este

fenômeno, que logo será parametrizado no trabalho de Kawaler (1988). Em termos de

conceitualizações teóricas, a mais conhecida que o reflete é a relação de Skumanich en-

tre a velocidade de rotação estelar (〈v sin i〉, valor médio das medidas nos membros de

aglomerados abertos) e o tempo de evolução na sequência principal (t), expressa medi-

ante 〈v〉 ∝ t−
1

2 (Skumanich 1972). Contudo, existem várias modelagens na literatura que

tentam dar resposta à fenomenologia observada, dentre as quais destacamos os trabalhos

de Barnes & Kim (2010) (e sua errata, Barnes & Kim 2011), que dividem o seu ajuste

empírico-analítico (baseado em observações fotométricas de aglomerados abertos) para

estrelas totalmente convectivas (o grupo “C” do seu artigo) e para estrelas com núcleo

radiativo e envelope convectivo (o grupo “I” do seu artigo), além do trabalho de Reiners &

Mohanty (2012), o qual se foca mais na interação do vento estelar guiado pelo campo mag-

nético da estrela (assumido como radial) e sua interação com a camada convectiva, dentro

de uma superfície externa chamada superfície de Alfven (esfera concêntrica à estrela, defi-

nida pelo raio de Alfven, rA). No campo das simulações existem modelagens baseadas na

MHD, como o trabalho para estrelas de tipo solar (com um amplo intervalo de rotação)

de Matt et al. (2012). Ainda quando estes modelos logram reproduzir algumas caracte-

rísticas importantes do freio magnético, tipicamente não são aplicáveis para intervalos de

massa além de ∼1,5 M⊙ e têm limitações a respeito da topologia do campo magnético

estelar, das condições iniciais (entre elas binaridade), do tempo evolutivo estelar, entre

outras.

16O vento estelar são partículas carregadas expelidas pela estrela desde sua superfície, seguindo as
linhas de força dos seus campos magnéticos.
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No que diz respeito ao intervalo de massa, a teoria do freio magnético abrange

desde as estrelas completamente convectivas até aquelas com núcleo radiativo e envelope

convectivo, mas não se adequa para estrelas de maior massa que começam a desenvolver

núcleo convectivo (i.e., núcleo convectivo + envelope radiativo + envelope convectivo).

Como descrito em § 4.5, a mudança de regime completamente convectivo para estrutura de

tipo solar tem lugar em ∼ 0,35 M⊙ (Chabrier & Baraffe 1997; Scholz et al. 2011; Reiners &

Basri 2009; Bouvier 2013). Neste valor se espera que a topologia do campo magnético da

estrela mude de uma configuração principalmente simétrica dipolar na orientação do eixo

de rotação para estrelas convectivas, para uma configuração mais complexa em estrelas

com núcleo radiativo (Hussain 2011).

Poderíamos ser tentados a pensar que o fator preponderante da diminuição do

momentum angular (J̇)
17

na teoria do freio magnético é a perda de massa (Ṁ), devido

à relação em Eq. 4.29. Não obstante, Ṁ é muito pequena, assumindo valor de 2 ×
10

−14
M⊙ yr

−1
(Feldman et al. 1977) para o Sol no estágio evolutivo atual, massa que é

comparável com a lua de Saturno “Helene”
18

, cuja massa é de ∼ 5,7 × 10
−15

M⊙. Desse

modo, na teoria do freio magnético o papel principal vem dado pelo acoplamento do campo

magnético estelar com o vento magnetizado. Em palavras simples, o vento interage com

os campos da estrela até uma distância rA na qual não co-gira com a fotosfera, mas sim

a uma velocidade angular menor; desta forma, além de criar um “atrito”, aumenta o raio

de giro e não adiciona massa. É claro observar, a partir desta descrição e das Eqs. 4.28

e 4.29, que o anterior age retirando momentum angular da estrela de forma contínua.

Outro parâmetro de impacto no freio magnético é a depenência do modelo sobre o raio

estelar, como desenvolvido em de Freitas et al. (2015).

17Por simplicidade de escrita, utilizamos a notação de Newton e definimos a derivada temporal como
d

dt
=˙

18Décimo-terceira em valor de massa no sistema de Saturno. Para valores de massa (assim como outras
grandezas) desta lua e outros corpos do sistema solar, ver https://solarsystem.nasa.gov

70



Capı́tulo 5

Resultados e análise

Neste capítulo apresentaremos os resultados mais relevantes do trabalho desen-

volvido, dentre os quais surgem novas perspectivas que estão sendo desenvolvidas pelo

autor. Estes serão exibidos a continuação, divididos em sub-tópicos.

Um ponto interessante é que para todos os histogramas apresentados neste tra-

balho de tese, o número de divisões (comumente chamados bins) foi estimado mediante o

pacote dpih da linguagem R (R Core Team 2014), o qual utiliza o método de kernel para

estimar sua largura.

5.1 Períodos de rotação

Os períodos de rotação para as estrelas de nossas amostras geradas a partir de sub-

amostras KCP e KOI, obtidos mediante o procedimento descrito em § 4, têm uma riqueza

maior do que seu simples valor numérico
1
, pois além deles podemos estabelecer tendências

em relação com outros parâmetros estelares, os quais contêm informação relevante sobre

a dinâmica estelar, tais como a relação do período com a massa (e consequentemente

com o tipo espectral), ou com a amplitude das oscilações (que é reflexo da intensidade da

atividade cromosférica), entre outras.

Como foi descrito nos capítulos anteriores, em nossas estimativas foram empre-

gadas as abordagens conjuntas Lomb-Scargle e wavelet tanto para definir a amostra KOI,

1Não somente nossos períodos, senão os períodos rotacionais em geral, que são obtidos com alto nível
de confiança.
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Figura 5.1: Resultados dos métodos Lomb-Scargle e wavelet para a estrela KCP de alta

confiança KIC 7303287, com Prot = 8,78 ± 0,58 d. Painel superior : CL do objeto,

onde o eixo x corresponde ao tempo em formato calendário e o eixo y corresponde ao

fluxo normalizado. Painel inferior esquerdo: periodograma Lomb-Scargle onde no eixo x

inferior são apresentadas as frequências lineares e no superior os valores equivalentes de

período em dias. O eixo y exibe a potência do periodograma, correspondente à expressão

na Eq. 4.12. Painel inferior direito: mapa wavelet à esquerda e a integração no eixo do

tempo à direita. Os eixos no sub-painel à esquerda são o tempo da CL (eixo x), a escala

ou período wavelet (eixo y) e a escala de cores representa o módulo da transformada

(amplitude) onde a cor vermelha é o máximo e azul, o mínimo. No sub-painel à direita o

eixo x representa o valor normalizado da integração do módulo da transformada sobre o

tempo e o eixo y é análogo ao do sub-painel à esquerda. Figura obtida de Paz-Chinchón

et al. (2015).

como para a amostra KCP. A modo de exemplo, na Fig. 5.1 são exibidos o mapa wavelet,

o periodograma Lomb-Scargle e a CL para a estrela KCP KIC 7303287 catalogada como

de alta confiança. Do periodograma podemos apreciar a caraterística de “agrupamento”

de picos em torno ao pico principal (um dos critérios em De Medeiros et al. 2013). Do

mapa wavelet podemos extrair, além do período principal, o associado à bimodalidade

na distribuição nas regiões de maior atividade cromosférica (cf., McQuillan et al. 2013a),

o qual assume valor de aproximadamente metade do período rotacional (os chamados
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será apresentado na Fig. 5.8, também a distribuição de massas é maiormente sub-solar.

As distribuições dos primeiro, segundo e terceiro quartis são: 12,87 d, 16,81 d e 22,75 d

para a amostra KCP; 11,92 d, 17,39 d e 23,44 d para a amostra KOI; 12,24 d, 17,18 d

e 23,23 d para a amostra conjunta. Em relação ao anterior, o intervalo de períodos é

2,64 − 36,25 d para a amostra KCP e 2,05 − 88,94 d para a KOI, enquanto o intervalo

de massas é de 0,48 − 1,53 M⊙ para a amostra KCP (valores obtidos do site KCP) e

0,49 − 1,35 M⊙ para a KOI (valores obtidos de Pinsonneault et al. 2012), com tendência

a valores menores ao solar, como expresso na Fig. 5.8. Em suma, possuímos uma amostra

fortemente inclinada para valores sub-solares em período e massa.

Ao analisar os dados que produzem os histogramas da Fig. 5.2, extraímos que as

distribuições das amostras KCP e KOI possuem caudas pesadas para períodos acima do

máximo da distribuição e, portanto, não são bem representados por um comportamento

Gaussiano (o anterior foi deducido ao fazer o grafico logarítmico do eixo da frequência

do histograma, mas uma estimativa mais acabada do peso das caudas deve ser obtida

através dum indicador baseado nas q-Gaussianas
2
). Como as distribuições não são simé-

tricas, empregamos uma distribuição que entrega maior peso às caudas: a distribuição de

Weibull. Esta possui vantagens quando comparada com a Gaussiana, pois mediante os

seus parâmetros de ajuste pode-se adequar a várias formas. Sua forma funcional é dada

na Eq. 5.1, onde η, γ e µ são os parâmetros de escala, forma e deslocamento
3
. Apresen-

tamos a função de distribuição de probabilidade (PDF, por seu acrônimo em inglês para

probability distribution function) Weibull na Fig. 5.3, onde é representada para dois casos,

i.e. a variação do parâmetro de forma e de escala, conjuntamente com a distribuição

Gaussiana para comparação.

WP DF (x) =
γ

η

(
x − µ

η

)γ−1

exp

[
−
(

x − µ

η

)γ]
x > µ; γ, η > 0 (5.1)

Tendo presente o anterior, calculamos as distribuições Weibull (com o pacote

scipy.stats de Python) para as amostras KCP e KOI, obtendo respectivamente η =

1,96, γ = 21,00, µ = 0 e η = 2,60, γ = 20,27, µ = 0. Para quantificar o ajuste, calculamos

a função de verossimilhança logarítmica para ambos os casos, obtendo −1545,46 para

2Distribuição Gaussiana formulada na estatistica não-extensiva.
3Para uma descrição matemática desta distribuição, ver o site http://www.itl.nist.gov/div898/

handbook/eda/section3/eda3668.htm
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Figura 5.3: PDF das distribuições Weibull e Gaussiana, exibidos em escala semi-

logarítmica. Eixo x representa a variável dependente e eixo y a densidade de proba-

bilidade. Painel superior esquerdo: variação do parâmetro de forma (γ), onde a PDF

muda de uma função decrescente até uma muito similar a uma Gaussiana (painel infe-

rior), mas sempre conservando sua característica de assimetria. Podemos ver a ampla

gama de possibilidades a partir da variação do parâmetro γ. Painel superior direito:

variação do parâmetro (η) de escala através do qual apreciamos o achatamento da fun-

ção de distribuição, assim como o deslocamento do seu valor máximo. Painel inferior :

função de distribuição Gaussiana, com desvio padrão variável, exibida para comparação

visual com as PDF Weibull. Notem-se as dissimilitudes de simetria entre estas funções

de distribuição.

KCP e −1481,39 para KOI, o qual significa que o ajuste entre a distribuição Weibull e de

períodos KOI possui maior acerto
4
. O anterior é exibido na Fig. 5.4, onde as distribuições

de períodos foram normalizadas para ser expressas na mesma escala que a PDF Weibull.

4Lembre-se que trata-se da verossimilhança logarítmica, onde os valores entre 0 e 1 baixo logaritmo
adquirem valor negativo.
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Amostra

Trabalho Método KOI KCP

McQuillan et al. (2013a) ACF 26 10

McQuillan et al. (2013b) ACF 211 112

McQuillan et al. (2014) ACF 88 1

Nielsen et al. (2013) Lomb-Scargle 81 0

Reinhold et al. (2013) Lomb-Scargle 276 80

Walkowicz & Basri (2013) Lomb-Scargle 204 94

Tabela 5.1: Tabela que exibe a quantidade de estrelas em comum com os trabalhos mais

abrangentes da literatura. Em total foram obtidas 360 estrelas KOI e 117 estrelas KCP.

e Prot = Prot,lit/2, casos nos quais a determinação do período de rotação correto constitui

uma dificuldade não menor. De fato, temos corroborado que os métodos automáticos,

ainda quando são refinados, têm sua fraqueza na falta de inspeção visual (ou de pos-

suir um método semi-automático treinado para identificar tais assinaturas), a qual pode

ajudar a diferenciar um artefato de uma variabilidade física.

Em nosso caso, devido a que utilizamos uma razão sinal-ruído suficientemente alta

e realizamos inspeção visual de toda a amostra, podemos ter um bom grau de confiança

nos valores obtidos. Uma causa possível da obtenção de aliasses é a distribuição bimodal

de regiões de maior atividade na superfície da estrela. Como resultado aparece um período

cercano à metade do período de rotação (ver McQuillan et al. 2013a, para uma explicação

mais extensa), o qual pode ser identificado visualmente tanto na curva de luz quanto no

gráfico de fase.

Um fato importante para nossa amostra em comum com os autores acima re-

ferenciados é mostrado anteriormente: a distribuição dos períodos se inclinam a valores

sub-solares, quando considerado o período de rotação do Sol no intervalo de 24,47 d no

equador, até 33,50 d nos polos, com uma média de 26,09 d (Lanza et al. 2003). Como

pode-se apreciar nas distribuições cumulativas de frequência (CFD, por seu acrônimo no

inglês para cumulative frequency distribution) na Fig. 5.5, a mediana tem valor de 17,92 d

e 17,28 d para nosso ensemble de períodos e para aqueles provenientes da literatura, res-

pectivamente, sendo nossa densidade maior nesta faixa de valores. Outros momentos da

distribuição vêm dados pela média e desvio padrão, onde para nossos valores são 18,91 d

e 8,68 d, enquanto para a literatura são 18,49 d e 8,59 d, respectivamente.

A semelhança entre os dois conjuntos de dados presentes na Fig. 5.5 se reflete no
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Figura 5.6: Painel superior : histograma da diferença entre nossos períodos e aqueles

em comum com a literatura, da Fig. 5.5, simbolizado no eixo x por ∆(Prot, our work −
Prot, literature). O eixo y superior representa a frequência, enquanto o eixo y inferior re-

presenta a distribuição cumulativa de frequências. A linha contínua preta representa a

amostra KOI, enquanto a linha contínua azul representa a amostra KCP. Um ajuste Gaus-

siano foi adicionado baseado na soma de KOI e KCP, o qual é representado pela linha

tracejada cinza, com média 0, FWHM 0,32 e desvio padrão 0,14. Painel inferior : CFD

para as amostras acima plotadas, mantendo as cores. O efeito que se observa para valores

negativos é explicado no texto, o qual se deve ao tratamento dos dados. Figura obtida de

Paz-Chinchón et al. (2015).

dissimilitude para os valores negativos da diferença entre nossos períodos e aqueles prove-

nientes da literatura, para os valores KCP (em azul) e KOI (em preto). Como foi descrito

em § 2.2, a amostra KCP possui um tratamento com maior detalhe que a amostra KOI,

pelo qual interpretamos que nosso tratamento de acabamento mais refinado revela suas di-

ferenças com os tratamentos automáticos da literatura, principalmente para períodos que
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detectamos sendo menores que na estimativa de outros autores. Essa distinção contribui

sobretudo no teste AD e nos faz apreciar o valor de tratar as CL com detalhe. Assim, os

resultados dos testes estatísticos realizados utilizando os pacotes da linguagem R (R Core

Team 2014; Scholz & Zhu 2015) indicam que as duas distribuições têm diferente origem:

• Teste KS: distância (ou estatística do teste) de 0,117 e probabilidade de 4,4 × 10
−3

.

• Teste AD: probabilidade assintótica de 9,5 × 10
−5

.

5.1.2 Diagrama Hertzsprung-Russell

A distribuição de nossa amostra no diagrama Hertzsprung-Russell (HR) realizou-

se a partir dos valores de temperatura efetiva, Teff , calculados no trabalho de Pinsonneault

et al. (2012) e da gravidade superficial logarítmica, log g, obtida do KIC. A temperatura

efetiva estimada por Pinsonneault et al. é um refinamento do valor entregue pelo KIC,

levando em consideração uma recalibração fotométrica baseada em valores do SDSS, como

foi expresso em § 2.1 (onde se faz referência ao trabalho de Brown et al. 2011).

É importante sublinhar que as estimativas fotométricas trazem associadas in-

certezas maiores que aquelas espectroscópicas e, portanto, para estudos detalhados de

alguma sub-amostra, o mais indicado é ter estimativas por espectroscopia ou asterosis-

mologia. Como indicado em Brown et al. (2011), para estimar os valores de Teff e log g,

foram utilizados os modelos de fluxo atmosférico de Castelli & Kurucz (2004), em con-

junto com estimativas multi banda de várias missões (e.g., SDSS, 2MASS). Contudo, estas

estimativas são de grande utilidade, pois abrangem a base KIC em sua totalidade.

Em total possuimos 178 estrelas em comum com o trabalho de Pinsonneault et al.

(2012), para as quais seus parâmetros são exibidos na Fig. 5.7. Dentre elas, 85 pertencem à

amostra KCP (painel superior) e 193 à KOI (painel inferior). A modo de balizagem foram

plotados conjuntamente com os dados os traçados evolutivos de Ekström et al. (2012), os

quais incluem rotação como um dos seus elementos. Estes traçados possuem metalicidade

solar Z = 0,014 e vão desde 0,8 até 120 M⊙, começando na sequência principal de idade

zero (ZAMS, do inglês Zero Age Main Sequence) com uma velocidade inicial de 0,4 vezes a

velocidade crítica (i.e., a velocidade de rotação no equador na qual a aceleração centrífuga

iguala à aceleração de gravidade) e finaliza no ramo assintótico das gigantes (AGB, do
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Figura 5.7: Diagramas HR para as amostras KCP e KOI, nos painéis superior e inferior,

respectivamente. Eixo x representa temperatura efetiva, eixo y representa o logaritmo da

gravidade superficial. Os traçados evolutivos são do trabalho de Ekström et al. (2012),

com massas iniciais (de esquerda à direita) 1,35, 1,25, 1,10, 1,00, 0,90 e 0,80 M⊙. O período

rotacional estimado neste trabalho é representado pela cor de cada ponto, com a escala

de cores ao lado direito. Adicionalmente, os intervalos de períodos dos traçados também

são exibidos, no intervalo da escala de cores (valores maiores ou menores aparecem em

cinza). O Sol é representado pelo seu símbolo tradicional, em preto. Figura obtida de

Paz-Chinchón et al. (2015). A baixa dispersão nas figuras é um reflexo dos parâmetros

estelares ter sido obtido a partir de ajuste baseados em traçados evolutivos, como descrito

em Brown et al. (2011).
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inglês Asymptotic Giant Branch). Adicionalmente, o modelo de Ekström et al. (2012)

leva em consideração o freio magnético (ver § 4.5.2).

A distribuição no diagrama HR, dentro das incertezas, indica uma população de

estrelas de tipo espectral F até M, o qual coincide com o intervalo de masas para nossa

amostra, valores que foram obtidos desde o site KCP
5
, quando disponível, ou do site NASA

Exoplanet Archive. Este intervalo abrange desde 0,48 até 1,53 M⊙. Assim, possuímos 36

estrelas em comum com o trabalho de McQuillan et al. (2013a) sobre estrelas M na base

Kepler, e a distribuição dos períodos destes objetos se correlacionam com as expectativas

de Irwin et al. (2011).

Sugerimos ao leitor utilizar a ferramenta de simulação de diagramas HR, dispo-

nibilizada em idioma português no site do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaci-

ais)
6
, e assim solucionar dúvidas sobre percurso evolutivo, faixa de instabilidade, variações

devido à massa, entre outras.

5.1.3 Relações com o período rotacional e sua amplitude

Apresentamos na Fig. 5.8 as relações do período rotacional estimado com os

parâmetros da nossa modelagem (amplitude de variabilidade e S/N) e com parâmetros

estelares (gravidade superficial, temperatura efetiva, massa e raio). Estas plotagens são

exibidas em colunas, nas quais cada par de parâmetros é esperado que varie de modo

similar, i.e. amplitude e S/N, gravidade superficial e raio, temperatura efetiva e massa.

Desta forma se corrobora o que a priori esperamos quanto às conexões entre variáveis.

Na Fig. 5.8 observa-se que a amplitude de oscilação possui uma envolvente linear

decrescente, portanto para períodos maiores em estrelas com a mesma classificação que

nossa amostra, esperaríamos uma amplitude de difícil detecção, e de fato possuímos uma

menor densidade de detecções no intervalo de baixas amplitudes. Em outras palavras,

para estrelas de maior período é esperada uma intensidade de atividade cromosférica

menor quando comparada com o fluxo estelar total. Nesta mesma linha, a relação com

a S/N tem a mesma tendência que a relação com a amplitude, pois quanto maior valor

alcança (amplitude), mais se afasta a modulação da variabilidade do nível de ruído da

5Ver o site http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/
6Ver o site http://www.das.inpe.br/simuladores/diagrama-hr/
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CL (ou de outras variabilidades não rotacionais), possuindo, portanto, um valor maior

do S/N. Esta inclinação indica que uma atividade cromosférica de intensidade alta gerará

variações no fluxo estelar mais claramente diferenciáveis (amplitude) e melhor qualidade

de sinal (S/N).

No que diz respeito com a relação entre o período rotacional e a gravidade su-

perficial, a qual tem relação inversa com o raio estelar, na Fig. 5.8 é observado que para

maior raio a envolvente dos períodos indica valores menores, o qual é congruente com as

temperaturas maiores que se esperam para estas estrelas. Devido a que nossa amostra é

de sequência principal, a perda de massa é desprezível. Assim, para uma mesma massa

inicial, podemos considerar que ela se mantem (na sequência principal), do mesmo modo

que o raio.

O período de rotação possui uma envolvente decrescente para a massa estelar

ascendente, como esperado de trabalhos na literatura. Os rotadores rápidos possuem

inclinação a maiores massas, mas a mudança na inclinação da envolvente desta tendência,

descrita em McQuillan et al. (2013a), não chegou a ser observada na nossa amostra devido

ao intervalo de massas: a mudança de regime situa-se em torno de 0,55 M⊙, segundo os

autores. É importante apontar que seria de interesse ir até massas mais baixas a modo

de corroborar o resultado de McQuillan et al. (2013a), o qual não tem sido previsto pelos

modelos teóricos. Aliás, a mudança de inclinação esperada é em ∼ 0,35 M⊙ (e.g., Chabrier

& Baraffe 1997; Scholz et al. 2011; Reiners & Basri 2009; Bouvier 2013), correspondendo

à transição entre regime completamente convectivo e as estrelas com núcleo radiativo,

como mencionado anteriormente. Como temperatura efetiva e massa têm relação direta

para o intervalo de massas e estágio evolutivo de nosso trabalho, conferimos a partir da

Fig. 5.8 que, para temperaturas menores (massas menores), o período de rotação terá uma

envolvente maior, o qual não significa que não encontremos estrelas de baixa temperatura

com velocidade de rotação alta, como efetivamente se observa na figura.

Ao comparar nossos resultados com aqueles exibidos no trabalho para estrelas

KOI de Mazeh et al. (2015), expresso na Fig. 5.9, percebemos que a distribuição é com-

patível com a da Fig. 5.10, mas a faixa de baixas massas escapa de nosso intervalo. O

trabalho desses autores aponta a dependência da amplitude de variabilidade com o ângulo

de inclinação estelar e traça a diferenciação entre amostras de estrelas com companheiras
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Figura 5.8: Relações de diversas grandezas com o período rotacional. Para os seis painéis

o eixo y corresponde ao período, os círculos verde claros representam a amostra KOI e os

diamantes azuis a amostra KCP. De esquerda a direita e em ordem descendente, os eixos x

correspondem a: logaritmo da amplitude de variabilidade, logaritmo do S/N, logaritmo da

gravidade superficial, raio estelar, temperatura efetiva e massa estelar, respectivamente.

Note-se que os painéis foram colocados de tal forma que cada par corresponde a quan-

tidades correlacionadas. Nos primeiros dois painéis (relações com amplitude e S/N), a

envolvente é decrescente de esquerda à direita, onde para a região de baixos valores da

amplitude e do S/N possuimos menos objetos devido a dificuldade de deteção.
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Figura 5.10: Figura que exibe o comportamento do logaritmo da amplitude de variabi-

lidade (eixo y) com as grandezas do diagrama HR. Painel esquerdo: comparação com a

temperatura efetiva (eixo x), onde os círculos em cor verde clara correspondem à amostra

KOI e os diamantes em cor azul correspondem à amostra KCP. Painel direito: comparação

com o logaritmo da gravidade superficial (eixo x), utilizando a mesma simbologia.

contudo, pelos valores de período rotacional, não esperamos que se produza um efeito

notório de obscurecimento gravitacional, mas sim que a inclinação tenha um papel no

referente à amplitude com que recebemos a variabilidade.

Um ponto relevante a sublinhar é o comportamento dos períodos a respeito da

envolvente. Ela define uma região máxima de valores (estimada experimentalmente) e

não uma faixa única na qual encontram-se os valores rotacionais. Portanto, deve-se tratar

como uma tendência baseada nas observações que complementam e sustentam a teoria,

mas não como se estivéssemos frente a uma modelagem estelar.

Analisando estes resultados, a dependência com a razão sinal-ruído fornece um

auxílio técnico a respeito do intervalo de períodos onde é provável encontrar curvas de luz

com melhor qualidade, as quais serão em média de temperatura maior (nos intervalos de

nossa amostra). Finalmente, na busca de novas relações foi iniciada uma PCA das curvas

de luz, para tentar obter, a partir da morfologia e comportamento da curva, um indicativo

de classificação. O método precisa de maior refinamento e a implementação encontra-se

no estágio inicial, sendo uma das perspectivas futuras de trabalho desta tese, assim como

a implementação comparativa da PCA bayesiana.
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5.2 Momentum angular

Os resultados de nosso modelo simplificado para o momentum angular estelar,

que foi expresso em § 4.5, não seguem a mesma tendência que a proposta em Alves et al.

(2010), onde os autores indicam uma preferência na distribuição das estrelas com plane-

tas detectados a terem maior momentum angular estelar do que as estrelas sem planetas

detectados. Adicionalmente, para as estrelas com planetas detectados, quanto maior a

massa dos companheiros planetários, Alves et al. identificam uma tendência a possuir

maior momentum angular estelar (ver a Fig. 9 do trabalho). Contrariamente, nossa aná-

lise, reconstruindo os testes que realizaram Alves et al. (2010), não detectou preferências

de distribuição nem por intervalo de massa dos planetas das estrelas hospedeiras, nem

para estrelas com planetas confirmados (quando comparadas com estrelas sem companhei-

ras planetárias confirmadas). Uma possível fonte de discrepância é o método utilizado

no trabalho, o qual foi de velocidades radiais, que não possui a limitação da órbita ser

suficientemente próxima à estrela para poder detectar o trânsito planetário por eclipse,

como no caso do Kepler. Adicionalmente, devemos considerar que o ângulo de inclinação

permanece como parâmetro livre.

Paralelamente ao anterior, comparamos a contribuição estelar ao momentum an-

gular com a relação que Robert P. Kraft propôs em 1967 (Kraft 1967) e que foi revisada

por Steven Kawaler em 1987 (Kawaler 1987),

J⋆ ∝
(

M⋆

M⊙

)α

(5.2)

onde o parâmetro livre α foi calculado através de otimização com o método de Levenberg-

Marquardt e a estimativa de erro mediante análise de MCMC, onde a relação de Kraft foi

assumida como o ajuste do modelo e as incertezas do momentum angular foram inseridas

na função de verossimilhança. Mediante a geração de 10.000 simulações inicializadas em

200 posições iniciais diferentes, foram gerados 2.000.000 de amostras, de onde o erro foi

definido como em § 4.3.6, obtendo-se α = 4,9 ± 1,4. Este ajuste é superposto aos dados

observacionais na Fig. 5.11.

Como foi discutido em § 4.5, nosso modelo simplificado para a estimativa do

momentum angular estelar considera a estrela como sendo corpo rígido. Em § 4.5 argu-
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mentamos alguns motivos pelos quais esta aproximação não é ideal, mas agora apoiaremos

nosso modelo mediante o atual estado da arte, pois em trabalhos tais como Ballard et al.

(2011) (estudo do sistema estrela-planeta Kepler-19), Kawaler (1987), Reiners & Mohanty

(2012)
8
, Reinhold et al. (2013) e Shenar et al. (2014) (modelo refinado para estrelas Wolf-

Rayet, com as camadas externas se comportando como corpo rígido), as modelagens para

estimativa de momentum angular têm sido feitas em base à aproximação de corpo rígido.

De Kawaler (1987) sabemos que o momentum angular derivado através de corpo rígido

constitui um limite inferior ao momentum angular da estrela e por outro lado, de Barnes

& Kim (2010) temos que a primeira ordem o Sol comporta-se como rotador de corpo

rígido.

Porém, o anterior não leva em consideração o desacoplamento entre o núcleo ra-

diativo e o envelope convectivo (lembrando o intervalo de massas de nossa amostra), nem

a possibilidade de rotação diferencial. Desde as estrelas de tipo espectral F precoce o

envelope convectivo começa a se desenvolver e aumentar através dos tipos espectrais se-

guintes, agindo como camada de redistribuição do momentum angular desde a superfície

até a tacoclina
9

(Reinhold et al. 2013), indicando que para uma descrição mais fiel do

momentum angular deve-se incluir (pelo menos) alguma relação com o raio estelar do

envelope convectivo, pois podemos assumir o núcleo radiativo se comportando sem pro-

blemas como corpo rígido. A tacoclina age como mediador entre a rotação diferencial do

envelope convectivo e a rotação de corpo rígido do núcleo radiativo, onde por estudos de

sismologia solar, sabemos que até um raio de 0,2 M⊙, a região interior do Sol rota como

corpo rígido (ver § 5.4 em Chaplin & Miglio 2013). Em especial para aprofundar nestes

pontos, sugerimos ao leitor os trabalhos de Reiners & Mohanty (2012) e Chaplin & Miglio

(2013).

Os resultados de nossas estimativas são apresentados na Fig. 5.11. O ajuste, que

tenta traçar a distribuição do momentum no intervalo de massas entre 0,8 e 1,25 M⊙,

tem um comportamento similar para valores obtidos mediante espectroscopia, fazendo

independente do método a obtenção da tendência. Esta faixa de massas deve seu limite

inferior (log(M/M⊙) ∼ −0,1) à massa mínima para estrelas do tipo espectral F e G e

8A conceitualização de Reiners & Mohanty (2012) possui alguns problemas, como apresentado por de
Freitas et al. (2015), pois é restrito a um intervalo muito estreito de massa, a diferença do trabalho de
Kawaler (1988) o qual é de aplicação mais ampla e robusta.

9Região da estrutura estelar que separa o núcleo radiativo do envelope convectivo. Seu nome em inglês
é tachocline.
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o limite superior (log(M/M⊙) ∼ 0,1) é devido à diminuição da espessura do envelope

convectivo, como apontado por Kawaler (1987). Acima deste limite, para estrelas de

maior massa, a relação entre o momentum angular e a massa obedece uma lei de potência

diferente, como é explicitado em § 3 de Kawaler (1987), pois o núcleo radiativo começa

a se “deslocar”, dando origem a um núcleo convectivo, o qual modifica o fenômeno de

transporte de momentum.

Da Fig. 5.11 observamos que a envolvente superior e inferior da distribuição en-

trega a informação do espalhamento dos valores de massa para um mesmo valor de J⋆.

Este espalhamento para uma massa dada pode assumir valores tais como 0,4 M⊙ para

log J⋆ ∼ 48,5. Para estrelas de tipo K e M, que possuem envelope convectivo percentu-

almente mais profundo, a tendência se mantem qualitativamente, mas não temos dados

para massas abaixo de 0,35 M⊙ e assim poder realizar estatística do comportamento do

momentum angular para estrelas totalmente convectivas. A priori, para estrelas abaixo

daquela massa deveria reger outra relação na qual a aproximação de corpo rígido deixaria

de ser indicada.

Como indicado em § 4.2.5, as incertezas no valor de raio estelar são maiores

às reportadas, devido à presença de erros sistemáticos que não estão contidos no valor

de erro atual. Devido a isso, nossas estimativas de momentum angular estelar devem ser

utilizadas levando em consideração que os valores podem ser sistematicamente maiores ou

menores. Contudo, as relações mantêm sua validade quanto à tendência entre momentum

angular e massa.

Para nossa amostra de 131 estrelas KCP, na literatura somente conseguimos os

parâmetros necessários para a estimativa do momentum angular do sistema estrela-planeta

para 38 objetos. O presente fato é uma indicativa da importância de aprofundar na

caracterização de sistemas exo-planetários e uma das justificativas para a instalação de

instrumentos mais precisos, tais como o pente calibrador de espectroscopia em frequência

láser LFC
10

, além da construção do PLATO, que permitirá continuar com a exploração

espacial em nossa área de estudo. Como se exibe no painel inferior da Fig. 5.11, o Sol, que

no painel superior apresenta um aparente déficit de momentum angular estelar quando

comparado com a amostra geral, no momentum angular do sistema estrela-planeta este

10Acrônimo para o nome inglês Laser Frequency Comb, projeto no qual está envolvida a UFRN e que
está na fase de testes no Observatório ESO La Silla.
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Figura 5.11: Painel superior : momentum angular estelar (eixo y) versus massa estelar

(eixo x) para nossa amostra de 131 estrelas KCP e uma sub-amostra de 193 estrelas KOI

(de um total de 409), em círculos verdes e quadrados pretos, respectivamente. Para a

amostra KCP, os dados de massa e raio foram obtidos do site KCP, enquanto para a

amostra KOI, foram obtidos de Pinsonneault et al. (2012). Painel inferior : momentum

angular total do sistema estrela-planeta (eixo y) versus massa estelar (eixo x) para 38

estrelas KCP (devido à falta de dados para os sistemas restantes), representadas por

círculos verdes. A amostra KOI é exibida para comparação, do mesmo modo que no

painel superior. A relação de Kraft J⋆ ∝ (M⋆/M⊙)
α
, com α = 4,9 ± 1,4, é exibida para

o painel superior. O Sol é representado pelo seu símbolo tradicional, onde para o painel

inferior foi considerado o sistema planetário desde Mercúrio até Netuno. Figura obtida

de Paz-Chinchón et al. (2015).
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comportamento não se mantem, situando-se junto ao seu sistema planetário dentro da

distribuição. É importante sublinhar que para uma faixa de massa estelar ao redor da

massa solar 0,9 − 1,1 M⊙, o sistema solar apresenta um valor alto comparado com as

outras estrelas KCP que exibem planetas com órbitas muito menores que a da Terra,

refletindo o bias de deteção presente na nossa amostra.

A relação entre os momentum angulares da Fig. 5.11 é expresso na Fig. 5.12,

onde tenta-se colocar em evidência o comportamento do momentum angular ao respeito

da massa: o momentum estelar tem uma dependência bem definida, enquanto o do sistema

não possui uma orientação clara. O anterior pode ser verificado na Fig. 5.11, mas devemos

considerar a presença da restrição de nossa amostra, na qual não sabemos se o sistema

planetário do qual temos conhecimento possui mais membros (o qual é muito provável). Só

com uma estatística robusta de sistemas planetários caracterizados poderemos corroborar

a hipótese e novamente decidir quanto nosso sistema solar é ou não “atípico”. Nesse

sentido, o desenvolvimento do calibrador de frequências LFC sera de grande utilidade na

deteção de novos planetas (devido à fineza com que poderemos enxergar as mudanças

no espectro estelar, causadas pela interação gravitacional dos planetas de baixa massa,

como a Terra) e assim a Fig. 5.12 sera populada com um maior número de sistemas

caracterizados.

Como foi descrito em § 4.5.1 (Eq. 4.33), nosso modelo de força central para

descrever o momentum angular do sistema planetário é o mais simples e direto a ser

utilizado, sendo a implementação de N-corpos
11

um refinamento necessário para uma me-

lhor modelagem se uma maior quantidade de planetas são adicionados. No trabalho de

Fabrycky et al. (2012) foram modelados quatro sistemas planetários múltiples para as

estrelas KIC 3832474, KIC 9347899, KIC 9787239 e KIC 10358759 (intervalo de tempe-

raturas entre ∼3.900 e ∼6.300 K), em base a simulação de N-corpos. Logo as simulações

foram contrastadas com os dados observacionais Kepler, obtendo-se uma modelagem de

boa qualidade para os sistemas, a partir de um método que é intuitivamente fácil de

compreender. É portanto um desafio em aberto para aprofundar a nossa análise.

11A simulação de N-corpos integra as equações de movimento sob a influência gravitacional mútua,
para todas as partículas do ensemble. Este método permite manter as contribuições individuais de cada
partícula (planeta, estrela) na dinâmica geral do sistema. Para trabalhos de N-corpos ver os de Sverre
Aarseth e de Joshua Barnes.
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Figura 5.12: Momentum angular estelar (eixo x) versus momentum angular do sistema

estrela-planeta (eixo y), onde a cor indica a massa da estrela hospedeira, segundo a

escala de cores à direita. É observada uma clara tendência entre a massa da estrela e o

momentum angular estelar, não assim para o momentum angular do sistema. O Sol é

representado pelo seu símbolo tradicional. Figura obtida de Paz-Chinchón et al. (2015).

5.3 Idades estelares

Para obter idades de nossa amostra (independentes das estimativas de período

rotacional) realizamos um cruzamento com trabalhos que têm realizado estimativas deste

tipo para grandes amostras de estrelas Kepler. Após comparar a fatibilidade espectroscó-

pica e asterosismológica, utilizamos estimativas relacionadas com a segunda.

Três trabalhos de especial relevância foram empregados, i.e. Gruberbauer et al.

(2013), Karoff et al. (2013) e Chaplin et al. (2014), contendo respectivamente 23, 20 e

518 estrelas Kepler. Como resultado do cruzamento obtivemos somente dois objetos em

comum, KIC 9955598 (Chaplin et al. 2014) e KIC 10963065 (Gruberbauer et al. 2013;

Chaplin et al. 2014). Devido a esta carência de estimativas, não conseguimos comparar os

valores de idade obtidos através de girocronologia pelas relações de Barnes (2010). Este

ponto é de muito interesse para validar ou rejeitar as estimativas girocronológicas em

grandes amostras Kepler e assim projetar a evolução do período rotacional para faixas de

massa definidas. Este último ponto é uma das projeções deste trabalho de tese.
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5.4 Estabilidade do método e do sinal

A seguir apresentaremos alguns resultados que são um apoio enquanto à confiabi-

lidade que podemos depositar em nossas estimativas. Os pontos seguintes, ainda quando

são sucintos, provêem um marco de referência no qual situam-se os produtos centrais de

nossa pesquisa.

5.4.1 Dados solares VIRGO

A coerência entre o período determinado pelo método wavelet e pelo método

Lomb-Scargle foi um ponto chave na seleção dos valores finais. É por isso que nosso mé-

todo comparativo precisou ser testado: o cenário foram os dados do instrumento VIRGO
12

(Andersen 1991) a bordo do satélite SOHO
13

, em formato de irradiância solar por hora

(TSI, acrônimo inglês para Total Solar Irradiance) e irradiância solar espectral (SSI,

acrônimo inglês para Spectral Solar Irradiance), em uma análise similar à de Lanza et al.

(2004), que usou conjuntamente os métodos Lomb-Scargle e wavelet. Os autores veri-

ficaram que efetivamente a rotação solar pode ser obtida a partir dos dados TSI e SSI

quando o ciclo solar encontra-se no mínimo ou afastado do máximo, com exceção do filtro

centrado em 500 nm (o chamado filtro verde). Nestas situações, o período de rotação

é mascarado pelo tempo típico de relaxação das regiões de atividade cromosférica, que

corresponde aproximadamente a 5 − 7 d.

Como resultado de aplicar nosso método nos dados VIRGO no filtro verde, para

o ciclo 23, obtivemos valores de períodos similares aos de Lanza et al. (2004), com uma

média de 7,30 d gerada a partir de 6,53 d para wavelet e 8,11 d para Lomb-Scargle.

Deste modo, devido à função de resposta da banda Kepler (a Kepler magnitude, que é

a banda na qual a fotometria é adquirida) ser centrada em 600 nm com largura média

de 250 nm, esperamos detectar corretamente atividade cromosférica relacionada com o

período rotacional para estrelas de tipo solar.

12Acrônimo inglês de Variability of Solar Irradiance and Gravity Oscillations.
13Acrônimo inglês de Solar and Heliospheric Observatory. Site oficial: ftp.pmodwrc.ch/pub/data/

irradiance/virgo/
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5.4.2 Estimativa de erros

A estimativa de erros, tanto para período rotacional como para amplitude de

variabilidade e o parâmetro livre da relação de Kraft (ver Tabelas 5.3 e 5.4), foi realizada

mediante o método de MCMC, apresentado em § 4.3.6. Para todas as estimativas foram

executados testes prévios do comportamento da convergência do método e durante o

cálculo ela foi monitorada mediante a variável que mede o grau de correlação entre as

amostras geradas, acceptance ratio (Foreman-Mackey et al. 2013), expressa em § 4.3.6.

Para uma discussão clara e mais extensa do parâmetro de convergência recomendamos ao

leitor a § 7 de Hou et al. (2012) e o trabalho explicativo de Goodman & Weare (2010).

Neste último se explica o método de amostragem Metropolis-Hasting modificado, que é

utilizado por Foreman-Mackey et al. (2013) (ver § 4.3.6).

Como foi expresso em § 4.3.6, os erros foram estimados a partir das amostras

virtuais geradas para cada CL (200.000 por cada objeto). É claro que o método MCMC

é paramétrico, pois assume o modelo no qual estamos estimando o erro sendo senoidal

no caso dos períodos e amplitude, por outro lado o assumem sendo linear no caso do

expoente na relação de Kraft. Em particular, ao analisar as amostras geradas para as CL,

detectamos que a distribuição dos períodos para cada amostra apresentava um compor-

tamento muito mais simétrico que a distribuição de amplitudes, como pode ser observado

nos gráficos de caixa na Fig. 5.13. Isto tem uma explicação bastante direta, mas para

isso precisamos imaginar as variações na forma da CL na direção vertical (fluxo) e na

horizontal (tempo) separadamente, mesmo conhecendo que a inclinação da CL não é zero

e portanto a variabilidade no fluxo e no tempo estão relacionadas. Com isso em mente,

da nossa amostra de CL percebemos que a variação na horizontal para a variabilidade

estelar é menor que a variação na vertical; em outras palavras, o comprimento de onda

da variabilidade se comporta de maneira mais constante que a amplitude. Isto não é no-

vidade e de fato, é uma das características que procuramos nestas séries temporais (CL)

para classificá-las como variabilidade estelar ligada a rotação, segundo o critério em De

Medeiros et al. (2013), onde se espera uma amplitude variável que mude com um envol-

vente semi-senoidal que não possua a mesma fase acima e abaixo da média do fluxo, como

a CL na Fig. 5.1. Nossa modelagem, tanto do S/N como MCMC, subestima o valor da

amplitude de variabilidade, o que nos deixa o desafio de melhorar nossos métodos para
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Figura 5.13: Figura que exibe parte da amostra virtual gerada para a estrela KIC 5792202,

em conjunto com o zoom para aproximadamente meio ciclo de variabilidade e os gráficos

de caixa para a amostra virtual completa. Painel superior esquerdo: gráficos de caixa

expressando 5%, 25%, 50%, 75% e 95% da amostra total simulada, para amplitude (eixo

x, sub-painel esquerdo) e período (eixo y, sub-painel direito), onde o desvio padrão não

é exibido devido a que possui uma escala muito maior. Painel superior direito: zoom de

aproximadamente meio ciclo de variabilidade, onde aparecem tanto a CL como a porção

das 8.000 CL simuladas. O eixo x representa o tempo em dias Julianos baricêntricos,

enquanto que o eixo y representa fluxo normalizado. Painel inferior : CL exibindo 3 ciclos

de variabilidade e a série original. Devido ao grande número de simulações e a limitações

de plotagem, foi escolhido o presente número para se expor. O eixo do tempo (eixo x)

está expresso em dias Julianos baricêntricos com um deslocamento de 2454833 d, que

corresponde ao início das observações da missão Kepler, enquanto que o eixo y representa

o fluxo normalizado.

alcançar melhores estimativas.

A modo ilustrativo das amostras virtuais, apresentamos na Fig. 5.13 uma seção

de 3 ciclos da CL para a estrela KIC 5792202 (amostra KCP, Prot = 14,77 ± 2,95d, es-

trela escolhida aleatoriamente) em conjunto com 8.000 (das 200.000) CL simuladas por

MCMC. Da análise das distribuições obtemos maior simetria para os períodos (como

apontado anteriormente) mas sem chegar a ser distribuição Gaussiana. Para cada con-

junto de simulações MCMC foi testada a convergência, onde os parâmetros de entrada da

probabilidade a priori e verossimilhança são os descritos em § 4.3.6.

Quando observadas as distribuições dos erros obtidos para os períodos rotacionais

das amostras KCP e KOI, obtemos uma baixa dispersão (desvio padrão de 1,33 d para
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Trimestre Módulo N rejeitadas N aceitas N iterações 3 × Desvio padrão

e−
cadência

−1

6 16 4077 1292 11 0,00032

14 16 4249 1277 10 0,00032

10 16 4180 1210 12 0,00032

15 16 9445 1042 19 0,00023

11 16 9675 881 23 0,00022

13 16 5707 456 21 0,00018

3 16 9265 345 21 0,00015

5 16 5957 328 17 0,00016

9 16 6039 285 23 0,00014

7 16 10192 218 12 0,00017

Tabela 5.2: Tabela de resumo contendo as dez curvas master com maior número de curvas

utilizadas para sua construção. As colunas indicam o trimestre e o módulo de observação,

o número de curvas excluídas e utilizadas, o número de iterações para obter a curva master

e 3 vezes o desvio padrão da curva (fluxo). A modo de balizagem, a amplitude média de

variabilidade para a amostra final KCP foi de 0,00232 e−
cadência

−1
.

tre. Isto, apesar de ser um procedimento simples, deu espaço para corroborar a existência

de tendências nas curvas PDC, das quais pode-se apreciar uma amostra na Tabela 5.2.

Aquelas curvas geradas foram uma ferramenta importante na aprendizagem e identifica-

ção do comportamento não físico das observações do satélite, para a inspeção visual da

amostra. Na Tabela 5.2 são exibidas as curvas master para as quais um maior número

de curvas foi utilizado na sua construção e coincidentemente todas elas correspondem ao

módulo 16. Isto indica uma forte contribuição de ruído neste módulo, pelo qual é um

excelente candidato para testar modificações do algoritmo. Nos painéis da Fig. 5.15 são

exibidas as curvas da Tabela 5.2, as quais não apresentam similaridade entre elas, mas

quando observadas as curvas master de trimestre em trimestre, se apreciam correlações

entre as diferentes regiões do detector (os módulos).

5.4.4 Estabilidade do periodograma Lomb-Scargle

Como descrito em § 4.3.5, foram utilizados dois métodos não paramétricos na

busca da estabilidade da estimativa do período rotacional mediante o método Lomb-

Scargle. Essa análise foi realizada para a amostra KCP mediante implementação em

Python. Através do método Jackknife propusemos estudar a estabilidade da estimativa

Lomb-Scargle quando pontos são removidos aleatoriamente da série temporal e dessa
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Figura 5.15: Curvas de luz para as curvas master da Tabela 5.2. Eixo x representa o

tempo de cada quarter, eixo y representa o fluxo normalizado. A modo de simplificar

os gráficos, o eixo do tempo foi deslocado para todas as curvas começarem em zero. De

esquerda a direita e em ordem descendente, os módulos são: 6 e 14, 10 e 15, 11 e 13, 3 e

5, 9 e 7.

forma estabelecer uma porcentagem de remoção de dados na qual o sinal não fosse con-

fundido. Paralelamente, a utilização do método Bootstrap estava mais direcionada na

estimativa de quanta desordem poderia se incluir na série temporal sem que a estimativa

do sinal se perdesse.

Para os dois métodos, cada uma das 131 amostras geradas foi analisada indivi-

dualmente, evidenciando que o comportamento geral era refletido em cada sub-amostra:

a estabilidade foi maior do que a priori esperada. As amostras foram construídas como

descrito em § 4.3.5, onde para Jackknife o intervalo de remoção de pontos foi de 5% de

cada CL começando em 95% e chegando até 0%, realizando 50 simulações para cada um

dos 20 intervalos e assim sumarizando 1.000 no total. Para Bootstrap foram realizadas

1.000 simulações para cada CL.
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As amostras resultantes de Bootstrap possuem uma dispersão muito baixa, com

valores da ordem de 10
−16

d para todas as amostras, o que indica que a memória do sistema

persiste ainda quando a série temporal é aleatorizada. Dois pontos importantes são a alta

amostragem (ou cadência) de nossas CL e a característica do método Bootstrap de gerar

(geralmente mas não na totalidade dos casos) distribuições Gaussianas. Um trabalho

futuro neste sentido seria a análise da memória de variabilidades de outra origem (não

rotacional) e ver como a memória é preservada ou não quando aplicado este método (cf.

de Freitas et al. 2013). Nossos resultados são diferentes daqueles apresentados no trabalho

de Affer et al. (2012), referenciado em § 4.2.4, devido a que nossas implementações são

diferentes: enquanto no citado trabalho a unidade mínima a ser aleatorizada é uma janela

temporal de 12 h, em nosso caso a unidade mínima é um ponto da CL.

Por outro lado, as amostras resultantes de Jackknife, quando analisadas para

cada CL em particular, produzem distribuições com alta simetria quando 40% ou mais

dos pontos são preservados. Dentre as 131 estrelas KCP somente 5% apresenta uma

dispersão comparativamente maior na faixa mencionada. Na Fig. 5.16 é exibida a análise

mediante gráficos de caixa para a amostra KCP, onde podemos apreciar do painel superior

que existe um grupo de objetos que possuem distribuições com valor de período sendo

a metade do período original, ainda quando 100% dos pontos da CL são considerados.

Estes objetos são 6 estrelas com indicador de confiabilidade não alto (ver Tabela 5.3), que

nos fazem pensar no diagnóstico Jackknife como indicativo para avaliar a estabilidade

da estimativa do período rotacional. A estabilidade das distribuições apresentadas na

Fig. 5.16 reflete alguns aspectos, tais como a amostragem alta, a estabilidade do sinal e

do método, assim como o desafio de utilizar o método para detectar aqueles objetos com

distribuições que não convergem rapidamente.
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KIC Prot Amplitude Teff log g M⋆ R⋆ S/N Indicador

dias e−
cadência

−1
K dex M⊙ R⊙

757450 19,19 ± 2,39 0,00383 ± 0,00296 5152 ± 93 4,54 ± 0,30 0,88 0,88 8,00 1

2165002 22,59 ± 2,03 0,00147 ± 0,00214 5245 ± 83 4,57 ± 0,30 0,80 0,79 2,89 1

2302548 12,35 ± 2,14 0,00694 ± 0,00297 . . . . . . 0,87 0,79 34,81 1

2438264 17,93 ± 1,87 0,00032 ± 0,00108 5031 ± 74 4,57 ± 0,30 0,74 0,81 1,52 1

2692377 21,51 ± 1,24 0,00049 ± 0,00115 . . . . . . 0,99 1,11 4,96 2

3323887 16,81 ± 0,69 0,00064 ± 0,00132 . . . . . . 1,07 1,02 4,08 1

3541946 15,21 ± 0,86 0,00016 ± 0,00370 5725 ± 71 4,56 ± 0,30 0,93 0,94 1,07 2

3656121 13,64 ± 0,28 0,00019 ± 0,00069 6212 ± 98 4,38 ± 0,30 1,09 1,21 1,17 2

3832474 16,19 ± 1,77 0,00388 ± 0,00363 . . . . . . 0,99 0,95 8,94 1

3967760 15,11 ± 1,45 0,00294 ± 0,00297 5372 ± 113 4,48 ± 0,30 0,95 0,94 6,18 2

Tabela 5.3: Extrato da tabela de períodos rotacionais e parâmetros estelares para a amostra de 131 estrelas KCP. As colunas: identificador

KIC, período rotacional, amplitude rotacional, temperatura efetiva, logaritmo da gravidade superficial, massa estelar, raio estelar, razão

sinal-ruído e indicador de confiança. O indicador de confiança será 1 quando o período Lomb-Scargle e o wavelet coincidam dentro de

um 10% (67 estrelas) e 2 se estiver fora desse intervalo (64 estrelas). As colunas 2 e 3 são resultados de nossa modelagem, onde o erro foi

estimado por MCMC. As colunas 4 e 5 foram obtidas de Pinsonneault et al. (2012). As colunas 6 e 7 foram obtidas do site do arquivo

público KCP. A coluna 8 corresponde à razão sinal-ruído pico-a-pico. A versão completa desta tabela pode ser encontrada nos arquivos

eletrônicos do artigo Paz-Chinchón et al. (2015).
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KIC Prot Amplitude Teff log g M⋆ R⋆ S/N

dias e−
cadência

−1
K dex M⊙ R⊙

1161345 7,99 ± 0,48 0,00430 ± 0,00254 . . . . . . . . . . . . 29,90

1718958 9,42 ± 0,58 0,00102 ± 0,00103 . . . . . . . . . . . . 9,78

1865864 21,34 ± 2,83 0,00444 ± 0,00422 . . . . . . . . . . . . 7,79

2161536 27,40 ± 3,54 0,00132 ± 0,00233 4142 ± 71 4,73 ± 0,30 0,56 ± 0,01 0,54 ± 0,01 2,25

2438513 13,27 ± 1,16 0,00351 ± 0,00276 6286 ± 138 3,98 ± 0,30 1,35 ± 0,17 1,97 ± 0,60 17,42

2556650 28,36 ± 3,57 0,00151 ± 0,00263 4003 ± 200 4,75 ± 0,30 0,54 ± 0,04 0,52 ± 0,03 2,21

2569488 47,80 ± 9,64 0,00288 ± 0,00246 . . . . . . . . . . . . 12,93

2832589 21,46 ± 3,06 0,00265 ± 0,00272 5214 ± 89 4,64 ± 0,30 0,82 ± 0,03 0,72 ± 0,12 5,01

2850321 8,87 ± 0,09 0,00048 ± 0,00041 . . . . . . . . . . . . 8,22

2861126 16,10 ± 1,65 0,00223 ± 0,00337 . . . . . . . . . . . . 3,30

Tabela 5.4: Extrato da tabela de períodos rotacionais e parâmetros estelares para a amostra de 409 estrelas KOI, onde os resultados Lomb-

Scargle e wavelet concordam dentro de 10%. As colunas: identificador KIC, período rotacional, amplitude rotacional, temperatura efetiva,

logaritmo da gravidade superficial, massa estelar, raio estelar e razão sinal-ruído. As colunas 2 e 3 são resultado de nossa modelagem,

onde o erro foi estimado por MCMC. As colunas 4 à 7 foram obtidas de Pinsonneault et al. (2012). A coluna 8 corresponde a sinal-ruído

pico-a-pico.
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Capı́tulo 6

Conclusões e projeções

Neste capítulo apresentaremos algumas das conclusões mais relevantes de nosso

trabalho, assim como algumas projeções que dele têm surgido.

Dentro das principais informações que extraímos encontra-se a validade do mé-

todo, pois o tratamento das CL, ao ser guiado por critérios específicos de remoção de

artefatos, trânsitos e descontinuidades, pode ser replicado por outros grupos e está longe

de ser um procedimento aleatório que depende somente do pesquisador que o está reali-

zando, mas isso é condicionado ao seguimento de critérios bem definidos. Isto posiciona-se

na base do método científico, que é a repetibilidade. Nesse sentido, inspeção visual das

CL, tanto para balizar sua qualidade como para corroborar o período de rotação na sé-

rie temporal e no gráfico de fase, constituem elementos de grande valor para corroborar

que os resultados obtidos do método tenham validade física. Na atualidade os métodos

semiautomáticos têm adquirido um alto grau de refinamento, mas na nossa opinião, a

inspeção visual é uma tarefa insubstituível do pesquisador.

Devido à utilização dos métodos Lomb-Scargle e wavelet e dado o fato de se-

rem gerados a partir de diferentes procedimentos matemáticos, os valores dos períodos de

rotação possuem maior robustez, tanto na persistência das assinaturas como na indepen-

dência do baseamento matemático para a realização da estimativa. Um ponto importante

que foi expresso em § 5.4.2 é que devemos alcançar uma melhor estimativa da amplitude

de variabilidade, que talvez deve ser expressa, não somente como valor fixo, mas sim em

intervalos de confiança.

Quanto ao método wavelet, a mãe Morlet confirmou ser de utilidade na deteção
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de modulação rotacional, do mesmo modo que em outros trabalhos, como em Lanza et al.

(2004) e Bravo et al. (2014). Mediante a utilização de wavelet, foi possível detectar as va-

riações das frequências da CL e explicitar a aparição e desvanecimento das assinaturas de

rotação (atividade magnética) que é refletida em variações no fluxo da cromosfera estelar,

mas no presente trabalho esta capacidade não foi explorada sistematicamente. Uma das

nossas projeções consiste em realizar uma análise na mesma orientação do trabalho feito

por de Freitas et al. (2013), onde é estudado o comportamento multi fractal das CL de

estrelas CoRoT e Kepler, mas nossa proposta é estudar a variação da fractalidade da curva

de luz mediante a utilização conjunta da transformada wavelet (e.g., Rao et al. 1997) e do

cálculo da dimensão fractal (e.g., empregando o pacote dfrac, R Core Team 2014), ten-

tando determinar os tempos na CL para a mudança de “regime” (onde a dimensão fractal

muda) e relacionar a mudança com fenômenos físicos que estão acontecendo na estrela

(sobretudo associados a ciclos de atividade magnética). Assim, pretendemos relacionar a

variação da modulação rotacional no tempo com outras variabilidades imersas na CL.

No que diz respeito ao método Lomb-Scargle, os resultados que obtivemos uti-

lizando a versão de Press & Rybicki (1989) apresentam uma excelente congruência com

o método Lomb-Scargle tradicional e um importante ganho de tempo computacional,

chegando a ser 20 vezes mais rápido (ver § 4.1.4). Mais do que melhorar a velocidade

de computação, nosso esforço futuro está direcionado na comparação do método CKP

(ver § 4.1.1) e testar a aplicação dele para amostras de alta cadência e não somente

para períodos rotacionais, mas também para analisar outras variabilidades, devido a sua

caraterística de definir uma geometria de similaridade para cada série temporal. Adi-

cionalmente, continuaremos utilizando o método não paramétrico Jackknife para testar

aquelas CL que possuem maior sensibilidade à randomização dos seus pontos.

Um trabalho em desenvolvimento que foi expresso em § 3.5 é o procedimento para

obter fotometria personalizada, especialmente útil para aqueles casos onde o perfil de luz

do objeto não se acomoda às máscaras estândar (e.g., estrelas saturadas), ou quando

as observações são afetadas por mudanças de pointing (o algoritmo PDC não consegue

corrigir este fenômeno). O estágio atual é a implementação de um kernel Gaussiano em

3 dimensões, após o qual o método estará operativo.

Já que nosso trabalho considera como amostra de comparação as estrelas per-
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tencentes à amostra KOI, a qual vai adquirindo novos candidatos na medida que estrelas

da base Kepler são catalogadas como candidatas a terem planetas detectáveis, constitui

portanto uma projeção de nosso trabalho a ampliação de nosso estudo para estes novos

objetos, em conjunto com os novos sistemas planetários caraterizados. Nesse sentido, no

trabalho de Mullally et al. (2015) foram adicionados 1.493 novos objetos ao conjunto da

amostra KOI, dos quais 554 apresentam parâmetros que os fazem bons candidatos a ser

hospedeiros de planetas. Com a contribuição de Mullally et al., o número de objetos KOI

alcança 7.305, duplicando a quantidade de objetos com que realizamos nosso trabalho de

tese (atualização da amostra KOI até setembro de 2013).

Como expresso na Fig. 5.8, a relação entre massa estelar (e portanto tipo es-

pectral) e período de rotação possui uma envolvente decrescente. É uma interrogante

em aberto realizar uma catalogação das caraterísticas de forma da CL segundo seu valor

rotacional. Paralelamente, em § 3.4 descrevemos a análise de ruído, mediante um modelo

simples. A partir dele obtivemos padrões de variabilidade que posteriormente se repetiam

nas CL, associados com efeitos instrumentais que o algoritmo de tratamento Kepler não

conseguia corrigir. Foi a partir deste resultado que conseguimos enxergar que um trata-

mento mais refinado serviria para analisar as assinaturas de ruído com maior claridade,

pois se este “modelo de brinquedo” funcionou, é justificado continuar para um modelo

aprimorado. É devido ao anterior que pretendemos ampliar nossa análise de assinaturas

similares em conjuntos de curvas KCP, para tentar detectar se comportamentos especí-

ficos destas séries temporais relacionam-se com agrupamentos dos objetos estelares por

faixas de valores de algum parâmetro estelar (e.g., massa). Esperamos conduzir estas

duas análises através de PCA (tradicional e bayesiana) e SVM.

Como foi descrito nos capítulos anteriores, o modelo de corpo rígido não re-

presenta a forma mais adequada à realidade física da amostra de estrelas no intervalo

0,8 − 1,25 M⊙ e menos para estrelas convectivas, mas não possuímos ainda relações ob-

servacionais (onde um grande candidato é a asterosismologia) que nos permitam fazer a

conexão rotacional das camadas externas estelares. Um refinamento necessário é melhor

descrever o momentum angular estelar e assim refletir o possível desacoplamento entre o

núcleo radiativo e o envelope convectivo, assim como a rotação diferencial, que diminui-

riam o valor da estimativa do momentum angular estelar. Adicionalmente, tratar todos os

tipos espectrais da nossa amostra (F, G, K e M) sem distinção, implica que os fenômenos
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internos de transporte e redistribuição do momentum angular não estão sendo conside-

rados, com o qual estamos inserindo numa mesma modelagem estrelas de tipo espectral

precoce com núcleo radiativo e envelope convectivo, junto com estrelas de tipo tardio que

são convectivas sem componente radiativa. Todo aperfeiçoamento que possa ser alcan-

çado constituirá um aporte em nosso estudo e um refinamento no estudo da evolução do

momentum.

A ciência dos próximos anos, na qual nosso grupo está vinculado de forma prefe-

rencial devido à participação no instrumento LFC, será uma oportunidade sem preceden-

tes na caracterização de sistemas planetários. Precisamente neste sentido, os resultados

observacionais que sejam obtidos constituirão uma valiosa fonte de dados para realizar

uma modelagem mais descritiva dos sistemas planetários e sua estrela hospedeira, tanto

pelo fato da deteção espectroscópica não estar restrita pela janela temporal de observa-

ção (como no caso das medições fotométricas) quanto pela precisão com que parâmetros

físicos e químicos poderão ser estimados. Uma classificação refinada será ferramenta para

localizar a estrela no seu estágio evolutivo, para conhecer sua estrutura interna e adicio-

nalmente poder estabelecer comparações entre períodos espectroscópicos e fotométricos.

Entre outras, poderemos relacionar o ângulo de spin estelar com a amplitude de fluxo ob-

servada para as regiões de variabilidade cromosférica, e assim estimar se existe um fator

de bias nas amostras fotométricas.

Não conseguimos na literatura uma amostra que permitisse comparar valores de

idade estimadas a partir do período rotacional de nossa amostra por girocronologia (Bar-

nes 2010), com aqueles determinados por espectroscopia ou modelos asterosismologicos

(ver § 5.3). Realizar esta comparação, sobretudo para as estrelas com planetas confirma-

dos, seria de grande relevância para testar os modelos de evolução do momentum angular

estelar, pois como sublinha o trabalho de Krishnamurthi et al. (1997), a sensibilidade às

condições iniciais é forte e determinante na evolução do sistema estelar. Assim, pode-

ríamos delinear a evolução do momentum angular para diferentes faixas de massa com

um cenário de formação similar, desde a etapa post ZAMS (quando a estrela começa na

sequência principal) até o ramo das gigantes, dependendo da amostra disponível. Uma

amostra especialmente interessante é a de 1 M⊙.

Confiamos que futuros trabalhos, como o de Fleming et al. (2015), no qual são
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analisados os primeiros resultados e limitações de caracterizações espectroscópicas para

estrelas hospedeiras de planetas Kepler realizadas com o instrumento APOGEE (no infra-

vermelho), proporcionem parâmetros físicos e químicos mais refinados para nossas estrelas

de interesse.

Finalmente, no presente trabalho logramos realizar estimativas de momentum

angular de diferentes sistemas de nossa vizinhança, estimar períodos rotacionais com bom

grau de refinamento, desenvolver metodologias paralelas ao trabalho principal e avançar

no estudo rotacional de estrelas que esperamos possam servir de indicativo para continuar

nossas pesquisas e conseguir delinear o futuro de nosso Sol, assim como de nosso ambiente

local.
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