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RESUMO

Esta disserta�c~ao apresenta dois m�etodos de detec�c~ao de subestruturas em aglomera-

dos de gal�axias e os resultados da sua aplica�c~ao a um conjunto de 4 destes sistemas.

Nos cap��tulos 2 e 3, relembramos as principais propriedades dos aglomerados de

gal�axias e qual o interesse em estud�a-los. Tamb�em damos a de�ni�c~ao de subestru-

turas e ressaltamos a sua importância do ponto de vista da Cosmologia. Os cap��tulos

4 e 5 s~ao consagrados �a descri�c~ao detalhada destes m�etodos, sendo o primeiro, o Ker-

nel adaptativo aplicado �a distribui�c~ao espacial e cinem�atica das gal�axias e o segundo,

o Modelo de Vis~ao Multi-escalas, aplicado �a an�alise da emiss~ao em raios-X difusa

dos aglomerados e, por conseq�uência, �a distribui�c~ao do g�as intraglomerado. No �nal

destes dois cap��tulos, tamb�em s~ao apresentados os resultados da aplica�c~ao destes

m�etodos a nossa amostra de aglomerados. No cap��tulo 6, �e feita uma an�alise com-

parativa dos resultados obtidos com cada m�etodo. No �ultimo cap��tulo, apresentamos

as conclus~oes mais importantes deste trabalho, apontando, tentativamente, alguns

desenvolvimentos poss��veis. Dois apêndices �nalizam o nosso trabalho, os quais de-

talham quest~oes levantadas na nossa an�alise que n~ao est~ao diretamente ligadas ao

problema da detec�c~ao de subestruturas.



SUBSTRUCTURES IN CLUSTERS OF GALAXIES

ABSTRACT

This dissertation presents two methods for the detection of substructures in clusters

of galaxies and the results of their application to a group of 4 clusters. In chapters 2

and 3, we remember the main properties of clusters of galaxies and give the de�nition

of substructures. We also try to show why the study of substructures in clusters

of galaxies is so important for Cosmology. Chapters 4 and 5 describe these two

methods, the �rst one, the adaptative Kernel, is applied to the study of the spatial

and kinematical distribution of the cluster galaxies. The second one, the MVM

(Multiscale Vision Model), is applied to analyse the cluster di�use X-ray emission,

that is to say, the intracluster gas distribution. At the end of these two chapters, we

also present the results of the application of these methods to our sample of clusters.

In chapter 6, we draw the conclusions from the comparison of the results we obtain

with each method.In the last chapter, we present the main conclusions of this work

trying to point out possible developments. We close with two appendices in which

we detail some questions raised in this work not directly linked to the problem of

substructures detection.


