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Web Site
http://duducosmos.github.io/pycosmicstar/index.html



  

O Cenário Hierárquico de Formação 
de Estruturas

● Perturbações primordiais levam ao colapso da 
matéria escura

● Ao colapsar, ocorre o arraste da matéria bariônica 
(Potencial gravitacional), iniciando o fluxo de gás 
para estruturas

● Halos menores se fundem formando halos 
maiores.

● Parte do gás será usado no processo de 
formação estelar.



  

Formalismo tipo Press-Schechter

● O cerne do formalismo está no fato de que a 
fração de massa em halos mais massivos que M 
está relacionado com a fração do volume no 
qual o campo de densidade inicial suavizado é 
maior que a densidade limite ±c .

● Assim, halos são picos na distribuição de 
densidades.

● São locais naturais para a formação de galáxias.



  

Formalismo tipo Press-Schechter

● Abundância de Halos (Jenkins et al. 2001):

● Densidade Numérica de halos colapsados 
por unidade de intervalo em ln(¾{1 ) (¾ é a 
variância do campo de densidade linear)



  

Evolução da Matéria Escura

● Algumas funções de massa
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Fração de Bários.

● A matéria escura traça a matéria bariônica, 
em estruturas, sem viés?

● Supondo que sim:

Fração de Bárions em estruturas.



  

Taxa Cósmica de Formação Estelar

● Regida por uma lei de conservação

● Taxa de acrescência:
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Conclusões

● O trabalho traz uma nova visão a analise de 
enviesamento da matéria escura como traçadora 
da matéria bariônica em estruturas.

● A escala característica de formação estelar é 
sensível a distribuição de matéria escura no 
Universo.

● O reservatório de gás que não é usado no 
processo de formação estelar é fortemente 
dependente da distribuição de matéria escura.



  

Ferramentas Computacionais

Data Base Abstract Layer 
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