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RESUMO
Neste trabalho é conduzida uma análise detalhada do impacto do redshift na morfologia

não paramétrica de galáxias. Para cada uma das 4458 galáxias do catálogo EFIGI foram

conduzidas simulações de redshift, explorando como os instrumentos do SDSS, DES, LSST e

HST observariam essas mesmas galáxias no intervalo de redshift 0 > z > 1.5. A degradação

da morfometria para cada etapa foi acompanhada utilizando o Morfometryka. Após o

processo, analisamos o impacto dos efeitos cosmológicos em nossa capacidade de utilizar

a classificação morfológica de galáxias de maneira automatizada, investigando como as

métricas do classificador são degradadas em função do redshift. Por fim, as galáxias foram

re-amostradas para diversas resoluções e com diversos níveis de ruído, permitindo que o

impacto da amostragem da imagem e do ruído fosse identificado de maneira independente.

Os resultados mostram que é possível efetuar o processo de classificação com confiabilidade

até z < 0.2 no SDSS, z < 0.5 no DES, z < 0.8 no LSST e até, pelo menos, z = 1.5 no

HST.

Palavras-chave: morfologia – classificação supervisionada – simulações de redshift





ABSTRACT
We have carried a detailed analysis on the impact of cosmological redshift in the non-

parametric approach to automated galaxy morphology classification. We artificially red-

shifted each galaxy from the EFIGI 4458 sample (recentered at z ∼ 0) simulating SDSS,

DES, LSST, and HST instruments setups over the range 0 > z > 1.5. We then traced

how the morphometry is degraded in each z using Morfometryka. In the process we

re-sampled all catalog to several resolutions and to a diverse SNR range, allowing us to

understand the impact of image sampling and noise on our measurements separately. We

summarize by exploring the impact of these effects on our capacity to perform automated

galaxy supervised morphological classification by investigating the degradation of our

classifier’s metrics as a function of redshift for each instrument. The overall conclusion is

that we can make realiable classification with Morfometryka for z < 0.2 with SDSS,

for z < 0.5 with DES, for z < 0.8 with LSST and for at least z < 1.5 with HST.

Keywords: galaxies: mophology – galaxies: evolution – galaxies: structure
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1 INTRODUÇÃO

"The history of astronomy is a history of receding horizons."

– Edwin Powell Hubble

O estudo da evolução e formação de galáxias requer que elas sejam mapeadas em

diversos estágios evolutivos, em variados ambientes e em diferentes comprimentos de onda.

A primeira etapa ao lidar com esses objetos é definir sua estrutura e morfologia, afim de

associar qualquer possível processo físico com sua aparência física. Por isso, a morfologia

de galáxias emerge naturalmente da observação dos primeiros objetos extragaláticos

(HUBBLE, 1926), transformando-se em uma etapa crucial em qualquer análise que trate

delas. Por carregar essa importância, é ideal que a classificação morfológica seja definida

para o maior número possível de objetos detectados, transformando esse processo em uma

tarefa muitas vezes inviável se abordada apenas através da classificação visual.

1.1 MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO

Todos esquemas modernos de classificação morfológica são baseados na sequência

de Hubble (Hubble, 1936; HUBBLE, 1926). A maioria deles herda do esquema original a

divisão das classes morfológicas em dois grupos: as elípticas (E) e as espirais (S). Essa

distinção é efetuada a partir da presença ou não de braços espirais, onde as galáxias

espirais são ainda divididas em barradas e não barradas, caracterizando a sequência como

o diapasão de Hubble. Aspectos ausentes do esquema original se limitam à subdivisão

desses grupos em tipos (DE VAUCOULEURS, 1959), mudança de ordem na sequência

ou inclusão de tipos que não são contemplados pelas elípticas nem espirais (VAN DEN

BERGH, 1976; VAN DEN BERGH, 1960; Hubble, 1936). Dentre esses estão as galáxias

lenticulares e as galáxias peculiares. As lenticulares foram posicionadas por Hubble (1936)

como um tipo morfológico de transição entre as galáxias elípticas e espirais. Porém, as

galáxias lenticulares possuem uma variedade de subtipos que não respeitam essa definição

(VAN DEN BERGH, 1994), fazendo com que elas possam ser consideradas como um grupo

independente com subtipos e características próprias (KORMENDY; BENDER, 2012). Já
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Figura 1 – Sequência de Hubble mostrando os principais grupos morfológicos. As lenticu-
lares (S0) são utilizadas aqui como um grupo de transição entre as galáxias
elípticas e espirais. Fonte: Hubble (1936)

as galáxias peculiares são àquelas que possuem estruturas irregulares ou aquelas que estão

em processos de interação com outras. A Fig. (1) mostra a sequência original de Hubble

apresentada em Hubble (1936). A ordem apresentada na sequência de Hubble não implica

em ordem de evolução física entre essas classes, apenas um esquema de agrupamento por

características visuais distintas (BUTA, 2013).

Com tantos atributos em potencial para serem utilizados como características de

classificação, esse processo acaba se tornando extremamente complexo em alguns casos.

Além disso, a classificação de galáxias lenticulares e dos subtipos específicos de galáxias

espirais e elípticas não é um procedimento bem definido, com potencial para classificações

diferentes entre especialistas (BAILLARD et al., 2011). Por isso, o foco deste trabalho,

assim como em Ferrari, Carvalho e Trevisan (2015)1, é de distinguir galáxias elípticas

de espirais. Esse processo binário é mais objetivo, pois leva menos características em

consideração para a distinção. Além disso, a bimodalidade encontrada em diagramas

cor-cor de distribuições de galáxias no universo local tem alta correlação com a separação

entre elípticas e espirais, mostrando que esses tipos morfológicos possuem populações

estelares bastante distintas (STRATEVA et al., 2001). Por isso é possível assumir que

galáxias pertencentes a esses grupos morfológicos foram formadas de maneiras diferentes.

A sequência de Hubble foi concebida baseada em observações do universo local.
1 Mesmo efetuando a separação entre elípticas e espirais durante a etapa de classificação automatizada,

os autores também definem um índice que se relaciona com todos tipos morfológicos.
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As galáxias próximas são resolvidas hoje em grande detalhe, facilitando a classificação

correta em cada tipo. Infelizmente o mesmo não é verdade para observações para redshifts

mais altos. O fato de que galáxias distantes estão em estágios evolutivos diferentes se

torna ainda um agravante. Observações além do universo local estão sujeitas a limitação

dos equipamentos disponíveis e serão intrinsecamente diferentes por aspectos evolutivos.

Isso sugere que o investigador deve utilizar a sequência de Hubble com cautela nesses

regimes, já que a sequência foi arquitetada utilizando-se galáxias em estágios evolutivos

bem específicos. Por exemplo, Delgado-Serrano et al. (2010) sumariza mudanças drásticas

entre as populações de galáxias locais e em redshifts mais altos. Em geral, a população

local de galáxias brilhantes é constituída em sua maior parte de galáxias espirais, enquanto

que no universo mais distante esse número aparenta diminuir drasticamente. Ademais,

um aumento nas galáxias peculiares é evidente. Ainda, Mortlock et al. (2013) mostra

que galáxias locais em simulações de como aparentariam se estivessem mais longe são

classificadas de maneira inadequada em até ∼ 50% dos casos. Isso deixa evidente dois

principais atuadores por trás dessas diferenças: a mudança evolutiva dos objetos em

diferentes redshifts e a incapacidade dos instrumentos disponíveis atualmente de resolverem

estruturas da mesma forma que nos objetos locais. O investigador deseja conhecer os

aspectos do primeiro sem que o segundo lhe atrapalhe no processo.

Nas últimas décadas esse problema impulsionou a busca por técnicas de classificação

mais quantitativas e que fossem mais robustas aos efeitos de resolução, já que no processo

visual há componentes subjetivos associados (FASANO et al., 2012). Esses esforços vão

desde a tentativa de classificação através de um grande número de classificadores humanos

(LINTOTT et al., 2008), chamado de citizen science, até classificadores automatizados

utilizando aprendizado de máquina (FERRARI; CARVALHO; TREVISAN, 2015). A

citizen science foi capaz de aumentar a escala de classificações visuais, fazendo com que o

número de classificações pudesse ser até uma ordem de grandeza maior que se feitas por

apenas especialistas. Porém, classificar todas as observações disponíveis necessita de uma

abordagem mais robusta. A classificação visual será sempre importante, pois é capaz de

efetuar classificações detalhadas sobre substruturas, características únicas e etc. Mesmo

assim, técnicas automatizadas se mostram cada vez mais viáveis, dependendo apenas de

medidas quantitativas robustas que sejam capazes de discernir classes. Aqui, utiliza-se

medidas de morfometria nos processos de classificação automatizada.
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1.2 MORFOMETRIA DE GALÁXIAS

A morfometria de galáxias é constituída de todas as técnicas voltadas a medir

quantitativamente a estrutura e morfologia desses objetos. Assim, há uma intersecção

entre morfometria e fotometria. Algumas das medidas morfométricas dependem e são

efetuadas depois que características fotométricas são encontradas. Dentro da morfologia

essa distinção é atribuída ao definir as técnicas da fotometria como morfometria paramétrica

enquanto os ajustes que não dependem de parâmetros são conhecidos como morfometria

não paramétrica.

Em geral, a fotometria diz respeito a todas as técnicas utilizadas para estimar a

distribuição da luz de objetos detectados em imagens. Isso é usualmente efetuado ao ajustar-

se elipses, com mesma elipcidade e partindo de um centro de referência, até os exteriores

do objeto para encontrar as isofótas da imagem. Isso resultará na intensidade média,

I(R), em função do raio, R, desde o ponto de referência. Essa distribuição pode então ser

comparada com perfis de brilho que definem de maneira analítica como essas quantidades

variam. As primeiras definições de perfis de brilho foram dadas por Vaucouleurs (1948),

mostrando que a distribuição da luz de galáxias elípticas massivas possuem comportamento

semelhante. O perfil de De Vaucouleurs foi generalizado por Sérsic (1963) como

I(R) = I0 exp
−b(n) R

Re

1
n

− 1
 , (1.1)

em que n, conhecido por Índice de Sérsic, define como a luz é distribuída no perfil e b(n) é

definido de maneira a garantir que Re seja o raio efetivo (e.g., raio que contém metade da

luz da galáxia). De posse de I(R) medido através da fotometria de abertura, o investigador

ajusta o perfil da Eq. (1.1) à essa distribuição para encontrar as quantidades de Sérsic.

Isso facilita a comparação entre a distribuições de brilho ao permitir que quantidades

diretamente ligadas à elas possam ser relacionadas. O perfil de Sérsic (Eq. 1.1) é útil

para descrever como a luz está distribuída não só em galáxias elípticas, mas também nas

galáxias dominadas por discos. O perfil de De Vaucouleurs é um caso especial em que

n = 4. Como mencionado, esse processo envolve ajustar uma função à distribuição de luz

da galáxia, sendo sujeito à escolha de condições iniciais.

Mesmo que as características de Sérsic sejam eficientes para separar galáxias em

E/S (KELVIN et al., 2012) e que os ajustes sejam robustos mesmo em qualidades diversas
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(HÄUSSLER et al., 2007), a necessidade de ajuste fino nas condições iniciais para eficácia

dos resultados pode se tornar um problema em processos automatizados, como o que

será efetuado aqui. Uma maneira de contornar esse problema é utilizando medidas de

morfometria não paramétrica, essas não precisam de ajustes e são em geral independentes

de escala.

O SISTEMA CAS

A morfometria não paramétrica é uma abordagem jovem, tendo amplo sucesso

na investigação da morfologia desde a metade do século XX (ABRAHAM et al., 1996).

O primeiro conjunto de medidas morfométricas é conhecido como CAS (Concentração,

Assimetria e Suavidade). Abraham et al. (1996) utilizou índices de concentração, C e

assimetria, A, para efetuar a separação morfológica por tipo em dados do Hubble Deep

Field (WILLIAMS et al., 1996). Mais tarde a suavidade, S, foi incorporada nesse sistema

a fim de levar em consideração pequenas estruturas presentes nas galáxias (CONSELICE,

2003).

As concentrações fazem uma estimativa da distribuição da luz na galáxia (BERSHADY;

JANGREN; CONSELICE, 2000) utilizando a razão entre a quantidade de luz englobada

por dois raios diferentes, um mais exterior e outro interior, da imagem

C = 5 log10

(
Rexterior

Rinterior

)
, (1.2)

em que Rexterior é o raio exterior e Rinterior o mais interior. Esse índice é particularmente

útil pois captura significados semelhantes ao índice de Sérsic. Além disso, os dois índices

possuem alta correlação (ANDRAE; JAHNKE; MELCHIOR, 2011). Já a assimetria é

capaz de estimar a quantidade de estruturas não simétricas da galáxia (CONSELICE;

BERSHADY; JANGREN, 2000a) através de uma redução entre a imagem original e uma

imagem rotacionada em 180◦. Isso quantifica aspectos importantes da classificação visual,

já que uma das grandes diferenças entre as galáxias elípticas e espirais envolve a presença

de estruturas potencialmente assimétricas. Em princípio, galáxias elípticas apresentam alta

concentração e baixa assimetria enquanto para as espirais o válido é o contrário. Por fim,

a suavidade define uma forma de medir quanto da fração da luz total da galáxia é emitida

por pequenas estruturas. A suavidade, S, é encontrada através da subtração da imagem

original da galáxia e da imagem após ter sido suavizada por um filtro para remover as
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baixas frequências. O resultado dessa redução irá deixar evidente as pequenas estruturas

presentes na imagem, sendo essas um potencial indicativo de regiões de formação estelar.

Apesar do nome, esse índice é inversamente proporcional à quão suave é a imagem da

galáxia.

Essas medidas são todas úteis para a separação de galáxias em Espirais ou Elípticas.

Junto desses, são utilizados aqui a entropia de informação H e a espiralidade σψ, novos

índices introduzidos por Ferrari, Carvalho e Trevisan (2015).

ENTROPIA DE INFORMAÇÃO H E ESPIRALIDADE σψ

A entropia de informação H é uma medida utilizada em teoria de informação

(BISHOP, 2006) trazida para o contexto da morfometria. Ela é uma forma de medir como

os valores de pixel estão distribuídos na imagem. Da definição, para uma variável qualquer

I, a entropia H(I) é o valor esperado da informação log[p(I)]

H(I) = −
K∑
k

p(Ik) log[p(IK)] (1.3)

em que p(Ik) é a probabilidade de ocorrência do valor Ik, em que k denota um valor

específico. A entropia é máxima no caso de uma distribuição uniforme e mínima para uma

função delta. A entropia pode ainda ser normalizada por

H̃(I) = H(I)
logK . (1.4)

Isso caracteriza uma forma de estimar a variedade de valores de pixel na galáxia.

Como é aplicada em um domínio discreto, a máxima entropia emerge de uma imagem

em que todos os valores de pixel possuem mesma probabilidade de ocorrência. Já no caso

mínimo, apenas um valor de pixel possui probabilidade de ser apresentado. Isso resulta

em galáxias com alta concentração tendo baixos valores de entropia enquanto galáxias

menos concentradas, geralmente dominadas por disco, com valores de entropias maiores.

Junto da entropia, temos a introdução da espiralidade σψ. Ela leva em consideração

a presença de estruturas como espirais, anéis e barras nas imagens de galáxias. Para medi-la,

a imagem da galáxia é normalizada a fim de estar centralizada, com ângulo de posição, PA,

igual a zero graus e razão entre eixos q = 1. Depois, a imagem sofre uma transformação

para coordenadas polares. Assim é possível calcular a intensidade do gradiente da imagem

e também estimar o campo de direções ~ψ. Esse campo de direções vai variar dependendo
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das estruturas presentes na imagem. A Fig. (2) exemplifica esse processo para duas galáxias

de tipos diferentes, mostrando como esse campo de direções pode variar dependendo das

estruturas presentes. A espiralidade, σψ, é definida então como o desvio padrão de ~ψ. Em

imagens bem resolvidas e com boa resolução, σψ apresentará resultados bem diversos para

espirais e elípticas. As imagens de galáxias espirais apresentarão bastante variação em

ψ por causa das suas estruturas enquanto o campo tenderá a ser muito mais regular em

galáxias elípticas. Ainda mais, a espiralidade possui alta correlação com o tipo de Hubble

(do inglês Hubble Stage) (FERRARI; CARVALHO; TREVISAN, 2015).

Figura 2 – Exemplo de como a espiralidade, σψ, é medida nas galáxias SB PGC 2182
(cima) e S0 PGC 2076 (baixo). Na primeira coluna estão as imagens originais do
EFIGI, a segunda corresponde às imagens normalizadas. Já a terceira mostra
a imagem após a transformação para coordenadas polares enquanto a última
mostra o campo de direções ψ. Fonte: Adaptado de (FERRARI; CARVALHO;
TREVISAN, 2015)

Existem ainda outras medidas dentro da morfometria, mas em geral estas têm

objetivo de identificar outros tipos de galáxias, como galáxias irregulares ou que estão

em processos de interação. Algumas destas são o coeficiente de Gini e o índice M20. O

primeiro mede a distribuição da luz entre os pixeis da galáxia, de forma semelhante à

entropia H (LOTZ; PRIMACK; MADAU, 2004). Porém, Ferrari, Carvalho e Trevisan

(2015) mostra que H carrega muito mais informação relevante para a distinção entre E/S

do que o Gini. Já M20 é o momento de luz de segunda ordem de 20% dos pixeis mais

brilhantes da imagem (LOTZ et al., 2008). Essa medida é destinada a encontrar casos

onde existem mais de um núcleo luminoso na imagem, característica presente em galáxias
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irregulares e peculiares.

Não serão abordados detalhes específicos sobre como essas medidas são efetuadas.

Para isso, refira-se à Conselice (2014) e às referências citadas aqui. Toda a extração

dessas medidas é feita através do algoritmo Morfometryka (FERRARI; CARVALHO;

TREVISAN, 2015).

1.3 MORFOMETRYKA

O Morfometryka é um algoritmo desenvolvido em Python que combina todas as

técnicas citadas aqui, além de outras, de uma maneira totalmente automatizada (FERRARI;

CARVALHO; TREVISAN, 2015). Seu objetivo é unir os processos de extração de medidas

morfométricas e fotométricas em um único procedimento, facilitando e padronizando-as

para a subsequente classificação supervisionada. Além disso, junto das medidas de entropia

de informação e de espiralidade, novos índices de concentração, assimetria e suavidade

foram introduzidos. No caso das concentrações, as medidas são essencialmente as mesmas

salvo pela ausência do fator multiplicador do logaritmo da razão dos raios. Já as assimetrias

e suavidades são também medidas através de índices de correlação

A2 = 1− p(I, Iπ), S2 = 1− p(I, Iσ) (1.5)

A3 = 1− s(I, Iπ), S3 = 1− s(I, Iσ) (1.6)

em que p(x, y) corresponde ao índice de correlação de Pearson, s(x, y) ao índice de

correlação de Spearman, I a imagem original da galáxia, Iπ e Iσ as imagens rotacionadas e

atenuadas com filtro, respectivamente. Os índices A2, A3 e S2, S3 são utilizados de modo a

diferenciar essas das medidas originais denotadas por A1 e S1. O Morfometryka facilita

a extração de medidas morfométricas, permitindo que o investigador possa efetuá-las em

grandes conjuntos de dados sem intervenção humana alguma. Todas essas medidas não

paramétricas são então usadas na classificação supervisionadas para separar a amostra em

E/S.

1.4 CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA

Ferrari, Carvalho e Trevisan (2015) utilizou a união dessas técnicas e ferramentas

para efetuar a classificação supervisionada de diversos catálogos de galáxias. A abordagem
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adotada para o processo de classificação foi a Análise Discriminante Linear (LDA, do

inglês Linear Discriminant Analysis) (BISHOP, 2006). Como os catálogos utilizados são

todos constituídos de galáxias do universo local, a sua maioria já conta com informação

relativa a classificação morfológica. Assim, um espaço de parâmetros é construído pelas

medidas morfométricas não paramétricas. Nele, um hiper-plano é ajustado para otimizar

a distinção entre as classes rotuladas pelos dados. Depois, a distância até esse hiper-plano

funciona como um indicador da classe da galáxia, permitindo que galáxias não rotuladas

possam ser classificadas.

A avaliação do sucesso do classificador é efetuada através de métricas que levam

em consideração os acertos e erros do processo baseado na classificação inicial. Dentre eles,

a principal forma de mensurar o seu sucesso é utilizando a Acurácia, definida como

A = TP + TN

TP + TN + FP + FN
, (1.7)

em que TP e TN são os positivos verdadeiros e negativos verdadeiros, respectivamente.

FP e FN definem os falsos positivos e falsos negativos, respectivamente. A acurácia

avalia a quantidade de acertos da classificação frente a todos os resultados. O MORFO-

METRYKA alcançou uma acurácia de 90% para os catálogos utilizados. Mesmo que

outros trabalhos apresentem valores de acurácia maiores que 90% (SCHUTTER; SHAMIR,

2015; KUMINSKI; SHAMIR, 2016) para processos semelhantes, esses utilizam de uma

quantidade muito grande de características de classificação que em geral não possuem

significado físico, diferentemente das medidas de morfometria não paramétrica utilizadas

pelo Morfometryka. Porém, os resultados apresentados em Ferrari, Carvalho e Trevisan

(2015) só atestam a capacidade do classificador para galáxias bem resolvidas do universo

local.
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

"Heaven is under our feet as well as over our heads."

– Henry David Thoreau

Com o aumento significativo do alcance e da qualidade dos surveys contemporâneos,

centenas de milhões de galáxias estão sendo detectadas. Assim, há a necessidade de que se

estabeleça um processo de classificação que seja automatizado e eficaz frente a esse desafio.

Mesmo esforços modernos de classificação visual, como o cietizen science, não serão capazes

de lidar com o grande volume de dados disponíveis. E, caso essa capacidade não seja

desenvolvida, uma ferramenta em potencial para a exploração da formação e evolução de

galáxias será desperdiçada. A nova geração de surveys profundos e abrangentes necessita

desse tipo de técnica para a realização de alguns de seus objetivos científicos (ABBOTT

et al., 2016, Seção 6). Além disso, a área do Aprendizado de Máquina (BISHOP, 2006)

já está madura o suficiente e aplicações com diversas abordagens diferentes estão sendo

conduzidas para resolver essa questão (DOI; FUKUGITA; OKAMURA, 1993; ODEWAHN

et al., 2002; HUERTAS-COMPANY et al., 2008; FERRARI; CARVALHO; TREVISAN,

2015).

Idealmente, busca-se aqui um processo que seja dependente apenas de quantidades

que estejam relacionadas com a aparência física das galáxias, pois a estrutura é o conjunto

de características mais importante na etapa de classificação visual. Essa abordagem

não seria uma substituta à classificação visual, mas complementar, permitindo que as

morfologias de grandes conjuntos de galáxias pudessem ser estimadas rapidamente. Em

vista disso, o escopo do presente trabalho se propõe a explorar os limites do processo

de classificação apresentado por Ferrari, Carvalho e Trevisan (2015). Nele, são utilizadas

apenas medidas morfométricas não paramétricas para distinguir galáxias elípticas de

espirais.
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2.1 OBJETIVOS GERAIS

O sucesso do processo do Morfometryka em galáxias em baixos redshifts (z <

0.1), nos leva, aqui, a investigar como essa performance irá ser degradada quando a

classificação de galáxias mais distantes for efetuada. Isso permitirá que limites de redshift

sejam encontrados, delimitando o quão longe é possível efetuar esse processo sem prejudicar

a classificação resultante. Encontrar esses limites constitui o principal objetivo do trabalho

e pode, além de delimitar a região adequada de classificação, servir como sugestão para

até onde é possível extrair medidas morfométricas não paramétricas sem viés dos efeitos

cosmológicos.

A busca desses limites será efetuada utilizando-se de simulações de redshift (BAR-

DEN; JAHNKE; HÄUSSLER, 2008) em galáxias locais da base EFIGI (BAILLARD et al.,

2011). Essas já possuem classificação visual atribuída através do Galaxy Zoo (LINTOTT

et al., 2008) e serão re-classificadas após as simulações de redshift com o processo de

classificação supervisionada. Isso será feito para diversos surveys, a fim de encontrar os

limites apropriados para instrumentos com capacidades diferentes.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Com as simulações de redshift, será possível acompanhar a degradação dos pa-

râmetros morfométricos ao longo do redshift. Isso revelará quais são as medidas mais

importantes para a separação morfológica e como são impactadas pelos os efeitos cosmoló-

gicos impostos pelo aumento das distâncias. Assim, a relevância de cada efeito também

poderá ser estimada e associada com comportamentos específicos presentes na degradação.

Ainda, as simulações serão conduzidas para diferentes surveys, fazendo com que seja

possível investigar a degradação para cada um deles separadamente. Assim, a degradação

da morfometria estará associada à configuração de cada survey. Isso evidenciará que

tipo de configuração e instrumento são necessários para que a classificação morfológica

supervisionada tenha resultados relevantes.

Por fim, é necessário que uma análise do impacto do ruído e da amostragem das

imagens seja feita paralelamente e independentemente das simulações para cada survey.

Isso permitirá que limites para a razão sinal-ruído e para a resolução de pixel sejam

definidos, complementando os limites de redshift específicos de cada survey.
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Em linhas gerais, esse trabalho propõe-se a: simular como as galáxias do catálogo

EFIGI seriam observadas em diversos redshifts para diversos instrumentos; Explorar como

a morfometria das simulações do catálogo muda com o redshift para cada instrumento;

Buscar os limites de redshift em que a classificação supervisionada é eficaz e encontrar os

níveis de qualidade mínimos necessários para a classificação. Por essa perspectiva, os efeitos

potencialmente impactantes da expansão cósmica serão revisados e explorados rapidamente

na Seção (3). A amostra utilizada, etapas de pré-processamento e sua morfometria serão

analisadas na Seção (4). O processo das simulações de redshift será discutido na Seção (5).

E os resultados da degradação das medidas, degradação da classificação supervisionada e

os impactos do ruído e amostragem serão apresentados na Seção (6).
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3 DEGRADAÇÃO COSMOLÓGICA

"Adults follow paths. Children explore. Adults are content to walk the same

way, hundreds of times, or thousands; perhaps it never occurs to adults to step

off the paths, to creep beneath rhododendrons, to find the spaces between fences."

– Neil Gaiman

As distâncias cosmológicas introduzem diversos efeitos não usuais em nossas ob-

servações. Galáxias fora do universo local sofrem com o escurecimento cosmológico (do

inglês cosmological dimming), preenchem menor área angular nas imagens astronômicas,

sofrem mais com o impacto da resposta do instrumento e têm seus espectros modificados

por causa da expansão do universo (MO; BOSCH; WHITE, 2010). Todos esses efeitos

podem ser estimados com a definição de um modelo cosmológico, além de ser ele a prin-

cipal ferramenta para estimar tamanhos e distâncias. Assim, é adotada a cosmologia de

concordância: o modelo Λ-CDM (COLLABORATION et al., 2015). Por isso, todos os

efeitos degradativos investigados neste capítulo estão diretamente relacionados à dinâmica

do universo e a como medidas de redshift são transformadas em estimativas de distância.

3.1 REDSHIFT

O redshift é o principal observável para a estimativa de distâncias cosmológicas,

definido através do efeito Doppler da luz (HOGG, 1999). De maneira direta, o redshift z

pode ser definido como a variação do comprimento de onda de um sinal de luz desde sua

emissão até a observação, como

z ≡ (λo − λe)
λe

, (3.1)

em que λe é o comprimento de onda emitido pela fonte e λo o comprimento de onda

observado. Se o espectro de luz da fonte sendo analisada está disponível, é possível inferir z

comparando as linhas de emissão ou absorção do espectro da fonte com o padrão conhecido

em laboratório. Por depender apenas do espectro, a estimativa de z é independente do

modelo cosmológico utilizado. Após a definição da cosmologia, o redshift passa a ser uma
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medida indireta de distância1. Medidas confiáveis de redshift permitem que o investigador

localize as galáxias em sua relativa posição cósmica, permitindo que os efeitos impostos

pela cosmologia possam ser estimados.

3.2 O MODELO Λ-CDM

Através do redshift o modelo cosmológico define uma régua cósmica, permitindo

a conversão de quantidades angulares de imagens astronômicas em tamanhos físicos. O

modelo cosmológico Λ-CDM é resultado combinado entre investigações da Relatividade

Geral e de observações da cosmologia observacional (HUBBLE, 1929; RIESS et al., 1998).

A concepção contemporânea define o universo como plano, homogêneo, isotrópico e em

expansão acelerada, dominado dinamicamente, no tempo presente, por dois principais

componentes: a energia escura e a matéria escura (MO; BOSCH; WHITE, 2010). Apesar

de ambos serem componentes com natureza física ainda em discussão, são indiretamente

inferidos através da expansão acelerada do universo e da influência gravitacional em

galáxias, respectivamente.

As premissas de homogeneidade, isotropia e curvatura constante aplicadas às

equações de campo de Einstein, junto da métrica FRWL já considerando uma geometria

plana (k = 0)

ds2 = a2(t)
[
dr2 + r2

(
dθ2 + sin2 θdφ

)]
, (3.2)

resultam na equação de Friedmann na forma

H2(t) = 8πG
3 ρ, (3.3)

em que a(t) é um fator de escala, H(t) é o fator de Hubble e ρ é a densidade média

de energia do universo. O fator de escala a(t) é o termo da métrica que permite que os

modelos de universo incorporem expansão ou contração. Os componentes do universo irão

influenciar o comportamento de a(t) e esse, por conseguinte, irá descrever como o universo

evolui. Também, vale-se da geometria plana pois a densidade do universo é muito próxima

da densidade crítica

ρcrit,0 = 3H2
0

8πG, (3.4)

1 É possível utilizar-se da ferramenta disponível em Pilipenko (2013) para rápidas comparações de
equivalência entre redshift e distâncias.
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i.e., a densidade que o universo precisa possuir para apresentar esse tipo de geometria

(COLLABORATION et al., 2016). As quantidades denotadas com subscrito, ρcrit,0 e

H0, são essas quantidades no tempo presente. A maior parte dos resultados importantes

referentes à degradação cósmica podem ser derivados da Eq. (3.3). O fator de Hubble H(t)

é o que descreve como o universo evolui e é diretamente relacionado com o fator de escala

por

H(t) =
(
ȧ

a

)
(3.5)

e no tempo presente é igual a constante de Hubble H0. A Eq. (3.5) é o que deixa explícito

que a Eq. (3.3) é uma das formas de descrever a evolução do universo. Ainda, o termo ρ

na Eq. (3.3) pode ser escrito como uma composição da densidade de energia dos principais

elementos que podem impactar a dinâmica do universo

ρ = ρm + ρr + ρΛ, (3.6)

em que ρm é a densidade de energia de matéria, ρr a densidade de energia de radiação

(matéria relativística) e ρΛ a densidade de energia dá energia escura. Cada um desses

componentes irá se comportar de maneira distinta frente a evolução do universo: a densidade

de energia de matéria ρm varia com o volume do universo, como

ρm ∝ a−3, (3.7)

a densidade de energia de radiação, ρr, varia com o volume e também com o redshift

ρr ∝ a−4 (3.8)

e densidade de energia devido a energia escura é utilizada como constante independente

do fator de escala a(t), a saber

ρΛ = c2Λ
8πG (3.9)

em que Λ é a constante cosmológica. Assim, através da definição do parâmetro de densidade

Ω0 no tempo presente, t0 como,

Ω0 ≡
ρ0

ρcrit,0
, (3.10)

resultará em

Ω0 = Ωm,0 + Ωr,0 + ΩΛ,0, (3.11)

em que Ωm,0, Ωr,0, ΩΛ,0 são as frações da densidade crítica referente a cada um dos

componentes do universo no tempo presente, respectivamente. Isso é possível através da
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definição a(t0) = 1. Como é assumida a geometria plana, é necessário que a condição

Ω0 = 1 (3.12)

seja também respeitada. Assim, o investigador pode re-escrever a Eq. (3.3) em função

dessas quantidades no tempo presente,

H2(t) = H2
0

[
Ωm,0a

−3 + Ωr,0a
−4 + ΩΛ,0

]
. (3.13)

Há ainda como manipular a Eq. (3.13) como função do redshift, através da relação

a = (1 + z)−1, (3.14)

resultando em

H2(t) = H2
0

[
Ωm,0(1 + z)3 + Ωr,0(1 + z)4 + ΩΛ,0

]
. (3.15)

A Eq. (3.15) sintetiza que o investigador, conhecendo os valores dos parâmetros de densidade

e de H0, é capaz de inferir a evolução temporal do universo para um dado redshift em

relação ao tempo presente. Outro ponto importante que pode ser incluído nessa análise é

que este trabalho está interessado apenas no domínio onde as galáxias já se formaram, ou

seja, a influência da densidade de energia de radiação é praticamente nula,

Ωr,0(1 + z)4 ≈ 0, (3.16)

reduzindo a Eq. (3.15) a

H2(t) = H2
0

[
Ωm,0(1 + z)3 + ΩΛ,0

]
. (3.17)

A Eq. (3.17) é a expressão utilizada para estimar a evolução do universo, principalmente

em como as distâncias mudam com o redshift, sendo a principal ferramenta proporcionada

pelo modelo cosmológico para este trabalho.

3.3 DISTÂNCIAS, TAMANHOS E RESOLUÇÃO DE PIXEL

Uma relação de Distância-Redshift pode ser encontrada com poucas manipulações

na Eq. (3.17). Primeiro, utiliza-se explicitamente os fatores de escala
(
ȧ

a

)
= H0

[
Ωm,0(1 + z)3 + ΩΛ,0

]1/2
, (3.18)
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e aplicar as relações (
ȧ

a

)
= d ln a

dt
, d ln a = −adz, (3.19)

faz com que a Eq. (3.17) transforme-se em

dt

a
= − dz

H0 [Ωm,0(1 + z)3 + ΩΛ,0]1/2
, (3.20)

e integrando de ambos lados,∫ t0

0

dt

a
= −

∫ 0

z

dz

H0 [Ωm,0(1 + z)3 + ΩΛ,0]1/2
. (3.21)

Agora, adicionar a velocidade da luz, c, em ambos os lados da Eq. (3.21) faz com que o

lado direito transforme-se na razão distância própria por fator de escala, que é a definição

de distância comóvel

Dc(z) = − c

H0

∫ 0

z

dz

[Ωm,0(1 + z)3 + ΩΛ,0]1/2
(3.22)

= c

H0

∫ z

0

dz

[Ωm,0(1 + z)3 + ΩΛ,0]1/2
. (3.23)

Assim, a distância comóvel, Dc, entre nós e um objeto localizado a um redshift z

é estimada através da relação Distância-Redshift estabelecida pela Eq. (3.21). Todas

outras relações de distância podem ser encontradas a partir dela. A Figura (3) mostra as

distâncias em função do redshift, deixando evidente a influência da constante cosmológica

na estimativa de distâncias. No caso em que o universo é plano, as medidas efetuadas

transversalmente à linha de visada também são Dc(z). Para estimar distâncias entre pontos

em uma imagem astronômica, introduzimos a distância diametral-angular, definda pela

razão entre o tamanho físico entre dois pontos da imagem e sua separação angular, a saber

A(z) = r

δθ
, (3.24)

em que r é a separação física em parsecs entre dois pontos da imagem e δθ a correspondente

separação angular em radianos. A distância diametral-angular, A(z), também pode ser

relacionada com a distância comóvel através de

A(z) = Dc(z)
(1 + z) , (3.25)

em que o termo (1 + z) introduz a mudança de escala do universo á A(z). É possível

estimar o tamanho físico de um objeto em uma imagem astronômica se conhecemos z,

r = Dc(z)
(1 + z)δθ. (3.26)
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Figura 3 – A distância comóvel em função do redshift para dois modelos cosmológicos:
o modelo Λ-CDM (linha sólida) e um modelo dominado apenas por matéria
(linha tracejada).

Como r é constante, isso permite também que estimemos como a resolução de pixel de uma

imagem de galáxia em z = z1 mudaria se esta mesma galáxia estivesse sendo observada

em z = z2

δθ2 = Dc(z1)(1 + z2)
Dc(z2)(1 + z1)δθ1, (3.27)

ou seja, a resolução angular da imagem irá mudar de acordo com as distâncias envolvidas.

Se escrevermos os ângulos no céu que são englobados pela imagem através de

δθ = ps · np, (3.28)

em que ps é a escala de pixel do instrumento e np o número de pixels estendido por δθ,

podemos escrever o fator entre o tamanho das imagens de forma geral por

np2
np1

= Dc(z1)(1 + z2)
Dc(z2)(1 + z1)

ps1
ps2

, (3.29)

já incluindo a generalização de uma observação em z1 em um instrumento para uma

observação em z2 em um instrumento diferente. Isso se torna útil durante as simulações

de redshift, funciona como uma ferramenta precisa para estimar qual seria a resolução de

uma imagem de galáxia observada em um z maior (ou menor).
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3.4 PSF

Outra característica que é impactante por conta do aumento das distâncias é o

efeito da Point Spread Function (PSF) nas observações. A PSF descreve a resposta de um

instrumento à observação de uma fonte pontual de luz, sendo geralmente caracterizada

pela influência da atmosfera na observação. Ela define a resolução angular da observação,

sendo o que caracteriza a separação mínima necessária entre duas fontes para suas respec-

tivas identificações de maneira independente. Por possuir um tamanho aproximadamente

constante entre observações, a PSF característica de um instrumento possui o mesmo

tamanho independente do redshift do objeto que é observado. Assim, conforme observamos

galáxias mais distantes, o tamanho relativo da PSF em parsecs irá aumentar, influenciando

nossa capacidade de resolver estruturas menores. Seguindo para a descrição desse efeito,

utiliza-se aqui uma maneira semelhante àquela adotada por Conselice, Bershady e Jangren

(2000b): defini-se um elemento de resolução, ε, como

ε(z) ≡ PSFFWHM

θ1kpc(z) , (3.30)

em que PSFFWHM é a Largura Media a Meia Altura da PSF (do inglês Full Width

Half-Maximum) e θ1kpc o tamanho angular compreendido por 1 kpc em dado redshift

z. Isso possibilita que o tamanho da PSF tenha um equivalente em kpc, facilitando a

quantificação ddos elementos de resolução que temos em uma imagem. A Figura (4)

mostra como ε(z) muda com o redshift para PSFs características do SDSS, DES, LSST e

HST. Através disso, é possível verificar os tamanhos relativos da PSF em kpc para dado

redshift e instrumento. Por exemplo, para uma galáxia com tamanho físico de 20 kpc

observada em z = 1, haveriam ∼ 2ε, ∼ 3ε, ∼ 5ε e ∼ 20ε para o SDSS, DES, LSST e HST,

respectivamente. Esse coeficiente deixa evidente a capacidade de resolução angular de cada

instrumento em função do redshift.

3.5 ESCURECIMENTO COSMOLÓGICO

Galáxias muito distantes possuem seu brilho superficial diluído por (1 + z)−4. Esse

efeito é conhecido por escurecimento cosmológico ou escurecimento de Tolman (TOLMAN,

1930), sendo uma das consequências da expansão do universo. Por causa de dilatação
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Figura 4 – Tamanho equivalente em kpc do menor elemento de resolução em função do
redshift. É notável a diferença entre instrumentos no solo e no espaço. Fonte:
Elaborada pelo Autor

temporal, um fóton emitido em dte é recebido no intervalo

dt0 = (1 + z)dte (3.31)

e sua energia diminui em um fator também (1 + z) por conta do aumento do comrpimento

de onda do fóton, a saber

λo = (1 + z)λe (3.32)

em que λe é o comprimento em que o fóton foi emitido e λo o observado. É possível escrever

o fluxo bolométrico2 da galáxia como a razão entre a luminosidade L e da área em que os

fótons são espalhados até chegar ao detector, assim

F ≡ L

4πD. (3.33)

O brilho superficial é definido como

I ≡ F

Ω , Ω = A

D
(3.34)

2 Fluxo integrado em todas as frequências. Para correção monocromática, veja Seção (3.6)
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em que Ω é o angulo sólido projetado pela fonte, fazendo com que o brilho superficial

emitido, Ie, perto da fonte, seja

Ie = L

4πD2
D

A
. (3.35)

Porém, as distâncias usadas em altos redshifts são definidas pela distância de luminosidade,

DL, definida como DL = Dc(1 + z). Isso faz com que a área, A, e o fluxo, F , sejam

modificados por fatores (1 + z), a saber

I0 = Ie
(1 + z)4 , (3.36)

em que I0 é o brilho superficial observado em determinado z.

Por isso, galáxias muito distantes são difíceis de serem detectadas e as que são

detectadas geralmente são galáxias mais brilhantes. Uma galáxia local (z ∼ 0) com brilho

superficial Ie, apresentaria uma redução de um fator 16 se localizada em z = 1. Isso

é ainda muito mais pronunciado para redshifts mais altos. Atribuído a isso, a seleção

de galáxias em alto redshift pode sofrer grande viés de seleção (CALVI et al., 2014). A

observação nesse domínio é dominada por galáxias compactas e brilhantes o suficiente

para equilibrar esse efeito. Os segmentos tênues exteriores tendem a desaparecer contra

o ruído de fundo, resultando em uma representação inadequada da verdadeira estrutura

da galáxia. Em vista disso, ou as galáxias em redshifts mais altos passaram por violentos

processos evolutivos para se assemelharem com as galáxias do universo local ou elas não

representam as progenitoras das galáxias que observamos em nossa vizinhança cósmica

(DISNEY; LANG, 2012).

3.6 CORREÇÃO K

Aliado com o fato de galáxias em altas distâncias terem seu brilho atenuado pelo

escurecimento cosmológico, há também efeitos que impactam sua Densidade Espectral

de Energia (SED, do inglês Spectral Energy Density). Isso ocorre pois a luz de objetos

distantes não é observada no mesmo referencial inercial em que foi emitida. Por causa

disso, a definição de como a luz desses objetos é medida é útil. A forma usual de quantificar

o brilho de um objeto, em dado filtro x, é através da magnitude aparente

mx = −2.5 log10

(
fx
fx,0

)
, (3.37)
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em que fx é o fluxo de um objeto na banda x e fx,0 é o ponto zero de fluxo do sistema

fotométrico em que a medida é efetuada. Essa normalização no sistema de magnitudes

AB (OKE; GUNN, 1983), por exemplo, é o fluxo de uma hipotética fonte constante com

fx,0 = 3631 Janskys. Mesmo sendo uma das formas mais amplamente usadas para definir

o brilho de objetos no céu, a magnitude aparente não é tão eficaz ao compararmos o brilho

de galáxias em diferentes redshifts. Como visto na seção anterior, a magnitude aparente

irá aumentar com a distância. Uma maneira mais eficiente de fazer a comparação entre

galáxias em diferentes redshifts é utilizando a magnitude absoluta, definida como o brilho

que uma fonte teria se estivesse à 10 pc de distância até o observador, a saber

M = m− 5 log10

(
d

10

)
(3.38)

em que m é a magnitude aparente e d é a distância real até o objeto em pc. Com esses

dois tipos de magnitude, é possível definir uma quantidade que pode dar informação da

distância até o objeto, o que é chamado de módulo de distância (DM, do inglês distance

modulus) como

DM = m−M = 5 log10

(
d

10

)
. (3.39)

Para dar resultados corretos, ambas magnitudes devem estar no referencial da fonte, e isso

só pode ser garantido no universo local. A luz emitida pela fonte sofre o avermelhamento

por causa da expansão cosmológica e por consequência desse efeito, a SED do objeto é

também avermelhada. Isso faz com que galáxias em diferentes redshifts apresentem SEDs

diferentes por efeito observacional e não intrínseco, resultando em m e M em bandas

diferentes. Para efetuar a correção desse desvio, é preciso utilizar a correção K, K(z),

(BLANTON et al., 2003) que leva em conta o desvio do espectro entre duas bandas

fotométricas. A título de exemplo, seja y a banda em que a luz foi emitida (com frequência

νe) e x a banda em que a luz foi observada (com frequência νo), com essa configuração, a

magnitude aparente pode ser reescrita como

mx =My +DM +Kxy(z), (3.40)

em que Kyx(z) é correção para o desvio devido ao redshift. Seguindo os passos de (MO;

BOSCH; WHITE, 2010), o SED no referencial da galáxia é dado por L(νe), definindo

L(νe)dνe como a energia emitida pela galáxia no intervalo de frequências νe → νe + dνe

por unidade de tempo. Dessa forma, o fluxo observado seria

f(νo)dνo = L(νe)dνe
4πd2

L

(3.41)
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e através da relação

dνe
dνo

= (1 + z), (3.42)

é possível reescrever a Eq. (3.41) convenientemente como

f(νo) = L(νe)
L(νo)

(1 + z)L(νo)
4πd2

L

(3.43)

Com as magnitudes isso pode ser sumarizado por

mx =My +DM − 2.5 log10

[
L(νe)
L(νo)

]
− 2.5 log10(1 + z), (3.44)

definindo

Kxy(z) = −2.5 log10

[
L(νe)
L(νo)

]
− 2.5 log10(1 + z) (3.45)

como a correção K entre as bandas fotométricas x e y. A definição de SED pode ser escrita

como

L(ν) =
∫ ∞

0
dνν−1f(ν)X(ν) (3.46)

em que f(ν) é o fluxo na frequência ν e X(ν) é a distribuição das taxas de transmissão da

banda X (equivalência entre fóton da fonte e elétrons no CCD). De forma mais geral, é

possível escrever Kxy(z) como

Kxy(z) = −2.5 log10

[∫∞
0 dνν−1f(νe)X(νe)∫∞
0 dνν−1f(νo)Y (νo)

]
− 2.5 log10(1 + z). (3.47)

Ao observar galáxias em altos redshifts, é difícil reconstruir L(νe). Isso envolve ajustar

L(νe) baseado em SEDs observados de galáxias locais de mesmo tipo morfológico, o que

implica em assumir que o SED de galáxias com mesmo tipo são semelhantes, mesmo em

refshifts diferentes. Aqui, esse problema não é enfrentado durante as simulações de galáxias

locais para redshifts mais altos. Os dados utilizados possibilitam uma estimativa do SED

das galáxias simuladas através da disponibilidade de imagens em diversas bandas.
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4 ROTINAS PRELIMINARES COM A

BASE EFIGI

"I do not fear computers. I fear the lack of them."

– Isaac Asimov

Ao testar como a morfometria de galáxias muda por conta dos efeitos degradantes

do aumento de distâncias em escala cosmológica, é ideal que seja utilizado um conjunto de

dados que englobe todos os tipos morfológicos relevantes para os processos de classificação.

Para tal, a escolha da utilização do catálogo EFIGI (BAILLARD et al., 2011) se mostra

extremamente adequada. Foi criado com objetivo de providenciar uma amostra para

analisar e desenvolver técnicas de classificação morfológica automatizada, contando com

4458 galáxias de diversos tipos morfológicos, preenchendo toda a sequência de Hubble

como pode ser verificado na Figura (5), com classificação visual efetuada por diversos

investigadores. Além disso, Lapparent, Baillard e Bertin (2011) descrevem uma análise

detalhada sobre a presença de características específicas nas galáxias do catálogo, como

barras, anéis e braços espirais.
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Figura 5 – Distribuição dos tipos morfológicos no catálogo EFIGI de acordo com a sequên-
cia de Hubble. Adaptado de Baillard et al. (2011).
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A amostra é também defina por ser constituída de galáxias locais do SDSS com

redshifts no intervalo 0 < z < 0.09, alto sinal-ruído (SNR > 20), boa amostragem de pixel

e imagens nas cinco bandas do SDSS (ugriz). Apesar de estar publicamente disponível em

uma amostragem de pixel de 255× 255 pixel2, optamos por utilizar os frames originais

do SDSS DR8 (AIHARA et al., 2011), cedidos gentilmente pela equipe do EFIGI. Como

simulações de redshift nas galáxias do EFIGI serão efetuadas, a amostra na resolução

disponível publicamente poderia impor um limite de resolução que não estaria presente

nos dados originais. Ao invés disso, normalizamos todas as galáxias para o mesmo redshift

durante o pré-processamento e definimos uma resolução de pixel ideal para evitar problemas

de amostragem.

4.1 PRÉ-PROCESSAMENTO

A etapa de pré-processamento é um passo crucial para simular as galáxias do EFIGI

para outros redshifts, pois estabelece os padrões que permitirão a comparação entre esses

objetos nas simulações. As imagens originais do SDSS DR8 estão dispostas em uma grande

variedade de tamanhos e redshifts. A Figura (6) mostra essa distribuição de resoluções

com redshift.

É possível verificar que a maioria das galáxias possui resolução da ordem de

∼ 200 × 200 arcsec2, equivalente a ∼ 500 × 500 pixel2 fazendo uma conversão com a

escala de pixel do SDSS, quase o dobro da resolução dos dados disponíveis publicamente.

Poucas galáxias possuem resoluções superiores a 400× 400 arcsec2. Isso sugere que se as

galáxias fossem re-amostradas para essa resolução ou acima, problemas de amostragem

durante as simulações seriam evitados. Por isso, todas as galáxias foram re-amostradas

para como se estivessem em z = 0.01 com uma resolução de R0 = 400 × 400 arcsec2, o

ponto vermelho da Figura (6). Assim, todas as galáxias estarão padronizadas em cada

etapa das simulações. A utilização de uma resolução maior do que R0 corresponderia a

tempos computacionais muito maiores, o que não justifica seu uso. Essa nova amostragem

pode ser vista como se todas as galáxias fossem observadas com escalas de pixel diferentes

ou que todas teriam seus tamanhos ligeiramente modificados. Por mais que isso não seja

inteiramente correto, todos os parâmetros utilizados neste trabalho são independentes de

escala e não são afetados por esse processo.
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Figura 6 – Distribuição das resoluções em relação ao redshift para todas galáxias do
catálogo EFIGI. Fonte: elaborada pelo autor.

4.2 SEGMENTAÇÃO

Outro passo importante durante o pré-processamento é a extração de fontes que

não pertençam à galáxia que será simulada. Como não há nenhuma rotina de segmentação

no processo de simulação de redshift utilizado nesse trabalho, foi elaborado um processo

simples capaz de capturar a maioria das fontes presentes nas áreas exteriores das imagens

das galáxias do EFIGI, evitando que essas sejam mescladas com as galáxias durante as

simulações. Isso foi efetuado por meio de um processo de estimativa da distribuição do

ruído de fundo das imagens seguido de um sigma-clipping1 simples, onde todas as fontes

acima do nível do fundo são segmentadas, incluindo a própria galáxia. Para tal, o limite

acima do céu utilizado, flim, foi definido como

flim = f̂ + 2 σ̂f , (4.1)

em que f̂ e σ̂f são a mediana e o desvio absoluto da mediana (MAD, do inglês Median

Absolute Deviation) do fundo, respectivamente. Todas as fontes encontradas maiores que

1% do tamanho da imagem são selecionadas, afim de evitar que pequenas flutuações locais
1 Valores dentro de um limite na distribuição são ignorados, isolando os pixeis com os valores desejados,

sejam eles os pixeis do fundo ou das fontes.
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no fundo fossem identificadas como fontes. Assim, o resultado é um mapa de segmentação

que inclui as fontes externas à galáxia que respeitam os limites impostos e a própria

galáxia. Como todas as imagens da amostra constam com a galáxia centralizada, é preciso

apenas remover a detecção central do mapa de segmentação. Isso produz um mapa só das

regiões externas, e esse pode então ser removido, substituindo todo o mapa pela mediana

da distribuição do fundo, a fim de modificar o mínimo possível o fundo e manter aparente

as áreas onde estavam presentes as fontes. Todo esse processo é posto em três exemplos na

Figure (7). Como o EFIGI conta com imagens em cinco bandas, o processo de segmentação

Figura 7 – Exemplo do processo de segmentação: imagens originais (direita), imagens após
a segmentação (centro) e o mapa de segmentações (esquerda). Fonte: elaborada
pelo autor.

deveria ser aplicado em todas elas. Porém, como as bandas possuem grandes variações

em sinal-ruído, a área detectada da galáxia poderia mudar de banda para banda, criando

um potencial para descontinuidades entre as imagens. Para evitar isso, o processo de

segmentação da galáxia central foi aplicado apenas à banda r e replicado para as outras
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bandas. A detecção das fontes externas foi conduzida normalmente em cada banda. Isso

garantiu que todas as imagens da mesma galáxia possuíssem a mesma área segmentada.

Esse processo está disponível publicamente em uma implementação python sob o

nome GalClean2. O processo é baseado nas funcionalidades disponíveis no astropy.photutils

(ROBITAILLE et al., 2013). Por se tratar de um procedimento simples, não é adequado

para ser utilizado em campos densos, não há nenhuma etapa de de-blending de fontes.

4.3 MORFOMETRIA DO EFIGI

É útil estimar a morfometria de todo EFIGI após o pré-processamento, possi-

bilitando que ela possa ser comparada com os resultados após as simulações. Isso foi

feito para cada uma das bandas disponíveis do SDSS, possibilitando o mapeamento de

possíveis comportamentos dependentes do comprimento de onda nos resultados finais. O

investigador observará as galáxias em diferentes bandas após as simulações de redshift

dependendo do redshift alvo. Logo, os mesmos comportamentos encontrados aqui poderão

aparecer também nas medidas de morfometria após as simulações, principalmente quando

há transição de bandas entre os passos de redshift. A Fig. (8) reúne o comportamento

das medidas morfométricas em função do filtro utilizado. Os pontos são as medianas das

distribuições em cada filtro, as barras a dispersão de 1± σ. As cores são utilizadas para

distinguir as distribuições para elípticas (vermelho) e espirais (azul).

É possível identificar uma descontinuidade entre a banda u e o resto das bandas. Isso

é causado pelo baixo SNR em u. Esse comportamento compromete também a capacidade

de distinção de classes entre os índices de assimetria e suavidade. A espiralidade σψ e

a entropia de informação H também apresentam a descontinuidade, porém a separação

entre os tipos é mantida. As medidas de concentração são exceção a esses comportamentos

e se mantêm bastante estáveis em todas as bandas. Essas medidas sugerem que depois das

simulações de redshift, a eficiência do classificador deve cair assim que a banda u comece

a ser observada no referencial inercial da galáxia. Esse efeito pode ser impactante, mas

a qualidade das medidas de concentração frente ao alto ruído possuem potencial para

atenuar esse problema.

Agora, todas as galáxias do EFIGI estão preparadas para as simulações de redshift.
2 Acesso em <https://github.com/astroferreira/galclean>

https://github.com/astroferreira/galclean
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Figura 8 – Medidas para os parâmetros morfométricos de A1, A3, S1, S3, C1, C2, σψ e H.
As cores distínguem as classes morfológicas, com o azul para espirais e vemelho
para elípticas. Os pontos são as medianas enquanto as barras correspondem à
dispersão 1± σ. Fonte: Imagem elaborada pelo autor.

Além de estarem segmentadas, estão normalizadas. Isso facilitará a comparação dos

resultados das simulações, fazendo com que as imagens resultantes das simulações de cada

etapa de redshift possua a mesma resolução de pixel, normalizando o impacto dos efeitos

provenientes do aumento da distância.
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"Everything is nothing, with a twist."

– Kurt Vonnegut em Slaughterhouse-Five

Um modelo cosmológico bem definido permite que o investigador faça previsões

sobre o efeito de distâncias cosmológicas nas observações. A quantificação desses efeitos

é crítica no caso da classificação morfológica de galáxias. Mesmo que galáxias em altas

distâncias sejam observadas e detectadas em imagens, é preciso resolver as estruturas que

possibilitam o processo de classificação. Essa etapa é extremamente dependente desses

elementos e pode sofrer um grande viés caso estruturas presentes não sejam identificadas

de forma adequada, fazendo com que uma galáxia de um tipo seja classificada como se

pertencesse a outro. Mortlock et al. (2013), utilizando do catálogo Frei (FREI et al., 1996)

combinado com um conjunto de galáxias peculiares (CONSELICE, 2003), mostra que

cerca de 50% dessas galáxias em simulações de redshift em z = 2.5 são classificadas de

maneira incorreta, demonstrando que não é possível conduzir de maneira efetiva o mesmo

tipo de classificação utilizado no universo local para galáxias mais distantes. No caso de

Mortlock et al. (2013), as classificações foram efetuadas visualmente por 3 especialistas. No

presente trabalho, as simulações de redshift também são utilizadas para validar os processos

de classificação apresentados em Ferrari, Carvalho e Trevisan (2015), mas de forma a

encontrar o limite em redshift em que é possível recuperar a classificação morfológica das

galáxias locais.

Para conduzir simulações de redshift, é necessário que o investigador possua

informações referentes ao redshift das galáxias da amostra e do instrumento no qual deseja

utilizar como equipamento observador. De posse disso, ele escolhe o redshift de destino e

estima os efeitos esperados caso a mesma galáxia estivesse localizada no redshift desejado.

A resolução é ajustada através da Eq. (3.29); O efeito do escurecimento cosmológico é

aplicado para atenuar o brilho superficial da imagem resultante de acordo com a Eq. (3.36);

Caso a fotometria da mesma galáxia em diversas bandas esteja disponível, é possível

efetuar as correções K. A imagem resultante é então adicionada a uma imagem que

representa o ruído de fundo e então é convoluída com a PSF desejada. Uma prescrição
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para esse processo é dada por Conselice (2003), mas aqui é selecionada a solução do código

FERENGI (BARDEN; JAHNKE; HÄUSSLER, 2008, Full and Efficient Redshifting of

Ensembles of Nearby Galaxy Images).

5.1 FERENGI

O FERENGI inclui todos os passos necessários e disponibiliza a customização das

simulações de maneira prática, além de ter sido testado em outros contextos similares ao

que esse trabalho está inserido. Por exemplo, Willett et al. (2017) efetua simulações de

redshift em uma amostra de galáxias do SDSS para obter correções para a classificação

visual de dados do HST, fazendo com que galáxias locais do SDSS sejam re-observadas com

as propriedades do HST e no mesmo intervalo de redshift da amostra pertinente. Zhao et

al. (2017) utiliza-se das simulações para comparar BCGs locais com BCGs encontradas em

altos redshifts no CANDELS UDS, enquanto Vika et al. (2015) investiga como o GALFIT

(PENG et al., 2010) mede magnitudes enquanto o ruído é aumentado e a resolução é

diminuída, simulando galáxias em diversos redshifts. Apesar de ser aplicado originalmente

para simular a observação de galáxias disponíveis no SDSS através de surveys do HST

como a GEMS (RIX et al., 2004) e a COSMOS (SCOVILLE et al., 2007), é necessário que

as simulações apresentadas aqui sejam efetuadas também entre instrumentos em solo, pois

representam grande parte dos surveys extragalácticos.

Como o objetivo deste trabalho é apresentar os limites da classificação automatizada

de galáxias, é necessário investigar os limites impostos por diferentes instrumentos. Essa

necessidade faz com que seja necessário utilizar a PSF característica de cada configuração

em cada simulação, impondo no resultado a resolução angular de cada instrumento. Esse

passo ganha mais importância quando o redshift escolhido para a simulação faz com que o

tamanho relativo da PSF em kpcs (Eq. 3.30) seja relevante para identificar estruturas. Em

imagens com alta resolução, a PSF, apesar de importante, tem um papel menos relevante

com relação a classificação do que em imagens com baixa resolução. Em vista disso, o

FERENGI leva em consideração efeitos de PSF, porém tentando reconstruir a PSF da

Advanced Camera for Surveys (ACS) do HST, pois o algorítmo foi planejado com o objetivo

de simular o redshift de galáxias observadas com telescópios em solo para como seriam

observadas com o HST. Por conta disso, esse processo foi substituído completamente.
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Alterações foram efetuadas para que o FERENGI utilize uma PSF característica do

instrumento em que a observação está sendo simulada. Assim, as simulações para cada

instrumento contarão com PSFs com mesmo tamanho característico do que as extraídas

das observações reais. Isso garante que a PSF utilizada é representativa da capacidade

óptica do instrumento e evita que qualquer efeito degradativo da PSF (e.g. atmosfera)

introduza distorções nos resultados das simulações.

Uma etapa de pré-processamento nas imagens utilizadas para simulação foi também

incorporada ao fluxo de trabalho com o FERENGI, pois esse não lida com nenhum tipo

de segmentação de fontes antes das simulações. Sem esse cuidado, estrelas e outros objetos

presentes nos exteriores das imagens podem ser mescladas à galáxia central em redshifts

altos, região onde a separação angular entre os objetos da imagem é menor. Isso poderia

fazer com que a morfologia aparente das galáxias incorporasse distorções por causa desses

objetos. Os detalhes do processo são descritos na Seção 4.1.

5.2 INSTRUMENTOS SELECIONADOS

Como o objetivo é identificar os limites de classificação para diversos instrumentos,

foram selecionados aqueles responsáveis pelos surveys mais relevantes em termos de área e

profundidade, abrangendo diversas configurações. Isso permitirá que esses resultados sejam

usados para instrumentos com propriedades semelhantes. As análises aqui apresentadas

serão comparadas entre simulações de redshift como observadas pelo Sloan Digital Sky

Survey (SDSS) (YORK et al., 2000), Dark Energy Survey (DES) (THE DARK ENERGY

SURVEY COLLABORATION, 2016), Large Synoptic Survey Telescope (LSST) (ABELL

et al., 2009) e o telescópio espacial Hubble. No caso do Hubble, a survey escolhida foi o

Hubble Deep-Field (HDF) (WILLIAMS et al., 1996), pois possui a profundidade adequada

para que as galáxias até o redshift simulado sejam resolvidas. A Fig. (9) mostra exemplos

de simulações para cada survey em diversas etapas de redshift para a galáxia PGC 4992.

Um resumo de todas propriedades dos instrumentos selecionados é dada na Tabela

(1) e uma breve discussão de cada instrumento é apresentada a seguir.
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Figura 9 – Comparação visual dos resultados de simulações de redshift para a galáxia
PGC 4992 para cada um dos instrumentos selecionados. De cima para baixo:
SDSS, DES, LSST e HST, respectivamente. A diferença de como é possível
resolver estruturas para cada instrumento é evidente. Fonte: imagem elaborada
pelo autor.

SLOAN DIGITAL SKY SURVEY - SDSS

O SDSS foi escolhido por ter definido o padrão para levantamentos de grandes

áreas do céu, contando com imagens em cinco bandas e espectro de mais de 800 mil

galáxias. O espelho de 2.5 m do telescópio é localizado no Apache Point Observatory,

com detalhes específicos dados por Gunn et al. (2006). As características relevantes para

as simulações são referentes à resolução angular do instrumento e o conjunto de filtros

disponíveis. Aqui contamos com PSFFWHM ≈ 1.3 arcsecs e escala de pixel 0.396 arcsecs

pixel−1. De todos os instrumentos aqui utilizados, define o limite inferior em resolução.

Estão disponíveis as bandas ugriz, sendo um instrumento adequado para observar objetos

no universo local até redshifts baixos (z < 0.1). A falta de bandas no infra-vermelho faz

com que galáxias em redshifts mais altos sejam difíceis de serem detectadas. Mesmo com a

região STRIPE82 (JIANG et al., 2014) contendo diversos frames para efetuar processos
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de co-adição para aumentar a profundidade do survey, nenhuma das galáxias do catálogo

utilizado faz parte da região. Por isso, as simulações de redshift do SDSS apresentadas

aqui não contarão com nenhum processo de co-adição. Ferrari, Carvalho e Trevisan (2015)

conduziu as classificações automatizadas no EFIGI e em outros catálogos do SDSS.

DARK ENERGY SURVEY - DES

O survey DES (THE DARK ENERGY SURVEY COLLABORATION, 2016) foi

selecionado pois representa um survey em andamento que abrange uma grande área do

céu, contém especificações de resolução melhores que o SDSS, vários frames das mesmas

regiões e a banda Y . A PSF característica do instrumento possui PSFFWHM ≈ 0.7 arcsecs,

com escala de pixel 0.27 arcsecs pixel−1. A câmera do instrumento não conta com todas

bandas do SDSS, porém há a inclusão da banda Y, contando com os filtros grizY . Isso

facilita a detecção de galáxias em redshifts mais altos em comparação com o SDSS. Além

disso, o survey está programado para observar 10 vezes cada sub-região do céu, produzindo

imagens resultantes com profundidade melhor que o SDSS.

LARGE SYNOPTIC SURVEY TELESCOPE - LSST

O LSST (LSST DARK ENERGY SCIENCE COLLABORATION, 2012) finaliza a

seleção de surveys terrestres. Mesmo sendo um equipamento ainda em desenvolvimento,

todas as especificações necessárias para a efetuação de simulações de redshift já estão

disponíveis (ABELL et al., 2009). Essa escolha é norteada pela qualidade do futuro survey,

que vai se tornar o maior levantamento do céu por instrumento terrestre, abrangendo uma

área de 30.000◦ do céu austral. Além disso, todo seu planejamento é voltado para obter

uma ótima profundidade através de processos de co-adição de frames utilizando diversas

exposições. Sua capacidade de resolução comparada com o SDSS e DES é alta, contando

com um espelho de 8.4 m capaz de providenciar uma PSF equivalente à do DES, mas

com uma escala de pixel de 0.20 arcsecs pixel−1. Possui as cinco bandas do SDSS mais

a banda Y . Cada área do céu está planejada para ser observada diversas vezes ao longo

dos primeiros 10 anos do instrumento, contando com 70, 100, 230, 230, 200, 200 visitas

nas bandas ugrizY , respectivamente. É esperado que o LSST seja, por esses motivos, o

melhor survey terrestre das simulações.
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Tabela 1 – Configuração dos Instrumentos e Simulações de Redshift
Instrumento Escala FWHM Filtros # Frames Tempo de Exposição/frame [s]
SDSS 0.396"/pix 1.3" ugriz single epoch data 53.9
DES 0.27"/pix 0.7" grizY [10, 10, 10, 10, 10] [80, 100, 100, 100, 45]
LSST 0.20"/pix 0.7" ugrizY [70, 100, 230, 230, 200, 200] 15
HST 0.05"/pix 0.15" 300W, 450W, 606W, 814W [77, 58, 103, 58] [2000, 1000, 1000, 2100]

HUBBLE SPACE TELESCOPE - HUBBLE DEEP FIELD

O último survey selecionado para as simulações é o HDF do HST. Por não sofrer

impacto da atmosfera, o HST é capaz de prover a melhor resolução disponível entre

os instrumentos escolhidos. Apesar do HST possuir diversos equipamentos diferentes,

incluindo bandas no infravermelho, será utilizado apenas a configuração do HDF, pois

é um survey com boa profundidade. A opção por não utilizar surveys que contam com

filtros no infra-vermelho resulta do fato que a amostra usada nesse trabalho não pode ser

extrapolada além de redshifts moderados, e por isso simulações além desse limite seriam

menos realistas. Ainda, ter um survey com simulações indo muito além em redshift do

que o intervalo proposto para os outros faria com que essas simulações não pudessem ser

comparadas com os resultados dos surveys alheios.

O HST possui PSFs características com PSFFWHM ≈ 0.15 arcsecs e escala de

pixel de 0.05 arcsecs pixel−1. Além disso, o HST já é o responsável por diversos levanta-

mentos importantes para a morfologia de galáxias, como o CANDELS (GROGIN et al.,

2011). Assim, é esperado que esse seja o melhor caso dentre os limites da classificação

automatizada.

5.3 PÓS-PROCESSAMENTO E PROCESSO DE CO-ADIÇÃO DE

FRAMES

Como alguns dos surveys selecionados contam com diversas exposições para as

mesmas galáxias, é essencial que isso também seja incorporado aos resultados das simula-

ções. A profundidade dos surveys é uma característica muito importante para a análise

morfológica, já que a co-adição de frames melhora substancialmente a qualidade das

imagens finais e o quão longe o survey consegue resolver bem esses objetos. Os processos

de co-adição de frames podem variar de survey para survey, mas em geral consistem em

combinar os frames disponíveis da mesma galáxia em uma única imagem a fim de melhorar
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a razão sinal ruído. Em redshifts mais altos, esse processo também garante que fontes

mais tênues sejam detectadas ou que regiões pouco brilhantes sejam resolvidas contra o

ruído de fundo. O FERENGI não cria o ruído de fundo nas simulações, apenas o ruído

associado ao objeto sendo simulado. Por conta disso, o processo escolhido para emular a

profundidade alcançada através de procedimentos de co-adição de frames envolve simular

diversas imagens da distribuição do ruído de fundo, combinando-as com a galáxia simulada.

Primeiro, níveis adequados do céu para cada instrumento são utilizados para gerar

distribuições de Poisson que se asemelhem com o ruído de fundo encontrado em imagens

astronômicas. A título de exemplo, utilizando as informações disponíveis em Abell et al.

(2009) para os níveis de fundo em Cerro Páchon, temos que o brilho superficial, Sb, para

as bandas ugrizY , respectivamente, é de aproximadamente

Sb = [21.8, 22.0, 21.3, 20.0, 19.1, 17.5] mag arcsec−2. (5.1)

Assim, os níveis do céu (magnitude aparente) associados à cada pixel são da ordem de

m = Sb − 2.5 log10 (A) , (5.2)

em que A é a área estendida por 1 pixel, e no caso do LSST pode ser encontrada através

da escala de pixel da câmera

A = escala2
pixel, ALSST = 0.202 arcsec2 (5.3)

resultando em

m = [25.3, 25.5, 24.8, 23.5, 22.6, 21] mag (5.4)

em cada banda, respectivamente. Esses valores de magnitude são então convertidos em

fluxo e então em contagens, λ, do CCD, através do tempo de exposição e do ponto zero de

magnitude do sistema fotométrico

λ = (f · t) 100.4zp (5.5)

em que f é o fluxo, t o tempo de exposição e zp o ponto zero do sistema fotométrico.

Então, λ é utilizado como valor esperado para gerar uma amostra do céu a partir de uma

distribuição de Poisson

g(k;λ) = e−λλk

k! , (5.6)
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em que g(k;λ) dá a probabilidade de ocorrência do valor k quando o valor esperado da

distribuição é λ. Para cada pixel, um valor respeitando a distribuição de probabilidades

g(k;λ) será gerado.

Essa amostragem de contagens é então convertida novamente para as mesmas

unidades de fluxo em que as imagens simuladas com o FERENGI estão, sendo então

possível combiná-las emulando um procedimento de co-adição de fontes. A criação do

ruído de fundo dessa maneira não é inteiramente correta, pois em uma representação real

do ruído, os pixeis estariam correlacionados. Além disso, o resultado final depende da uma

boa caracterização dos níveis de fundo em cada banda de cada instrumento. Mesmo assim,

esse procedimento cria imagens de fundo realistas o suficiente para testar o impacto do

sinal/ruído nas simulações, resultando no mesmo comportamento esperado das as regiões

dominadas por ruído em imagens reais sob processos de co-adição. Um exemplo desse

procedimento para a banda z do LSST é exibido na Figura (10).

Figura 10 – Exemplo do processo de coadição para a galáxia PGC 282 simulada em
z = 0.4 como se fosse observada pelo LSST na banda z. A primeira imagem é
o resultado da simulação sem o ruído de fundo. A segunda é a combinação
da imagem com o ruído da banda z. As últimas três imagens mostram a
mesma galáxia quando combinada em 2 frames, 10 frames e 100 frames,
respectivamente. Fonte: Imagem elaborada pelo autor.

Esse processo é aplicado em cada imagem resultante das simulações de redshift nos

casos em que o survey possui mais de um frame para as observações. Assim, as simulações

para o DES, LSST e HDF são ajustadas com o número de frames disponíveis, emulando a

profundidade adequada de cada survey. No caso do SDSS, apenas uma imagem do ruído

de fundo é combinada com as imagens das galáxias, assim como a segunda imagem da

Figura (10). Concluído esse processo, os resultados das simulações estão prontos para

serem utilizados no Morfometryka para que a morfometria da amostra em cada etapa

de redshift para cada survey possa ser extraída.
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6 RESULTADOS

"Nature does not make mistakes. Right and wrong are human categories."

– Frank Herbert

Após os processos de pré-processamento, a amostra resultante é utilizada nas

simulações de redshift. Cada galáxia segmentada é então simulada em diversos passos

para cada instrumento, como sumariza a Tabela (2). Portanto, são efetuadas ∼ 320000

simulações de redshift no total, 73 simulações para cada galáxia no catálogo EFIGI. Nas

simulações, são utilizadas as 5 imagens disponíveis para cada banda do SDSS, utilizando

também PSFs com o tamanho característico de cada instrumento. Para facilitar a redução

dessa quantidade de dados, foi desenvolvido um pequeno pacote Python sob o nome

MfmtkUtils (Anexo B) com soluções apropriadas para lidar com os resultados do

Morfometryka. Isso permitiu que todas as rotinas para explorar as degradações com o

redshift fossem reproduzidas com facilidade para cada um dos surveys selecionados.

Tabela 2 – Intervalo de Simulações para cada Instrumento

Survey Intervalo Passos
SDSS 0.02 ≤ z ≤ 0.5 20
DES 0.02 ≤ z ≤ 1 22
LSST 0.02 ≤ z ≤ 1.5 24
HDF 0.10 ≤ z ≤ 1.5 7

6.1 DEGRADAÇÃO DA MORFOMETRIA COM O REDSHIFT

Utilizar o Morfometryka em cada uma das galáxias simuladas após o processo

de co-adição de frames, junto das respectivas PSFs, possibilita que a morfometria seja

explorada em função do redshift. Os principais parâmetros para a classificação são re-

duzidos para cada galáxia, em cada survey para cada passo das simulações utilizando o

Morfometryka e o MfmtkUtils. Depois, a classificação original é definida a partir da

classificação do Galaxy Zoo (LINTOTT et al., 2008). Assim, os parâmetros de assimetria

A1 A3, concentração C1 C2, suavidade S1 S3, entropia de informação H e espiralidade σψ,

são acompanhados para galáxias Espirais e Elípticas separadamente. Essas degradações
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em função do redshift são mostradas nas Figuras (11) e (12). Aqui, cada linha das figuras

representa um parâmetro morfométrico enquanto as colunas representam cada survey. Além

disso, o eixo horizontal não possui o mesmo intervalo para todos os surveys, respeitando os

intervalos das simulações. As linhas sólidas representam as medianas das distribuições de

cada tipo morfológico enquanto as áreas preenchidas em torno das medianas representam

1±σ das distribuições. Outra informação que vale a atenção é os pontos onde há transição

de filtro nas simulações, denotados pelos triângulos superiores. Isso é efetuado a fim de

tentar acompanhar a banda r no referencial da galáxia. Devido ao fato de que o ruído

de fundo depende da banda sendo observada, é esperado que mudanças bruscas nessas

transições sejam evidentes, já que os níveis do céu são descontínuos entre as transições. É

por isso, por exemplo, que no caso das assimetrias A1 e A3, as medidas convergem para

um máximo em ambas as classes nas últimas transições no SDSS e DES. A maior parte

das imagens nesses limites estão dominadas por ruído. As cores de fundo nos gráficos

denotam a banda da amostra inicial que está sendo observada, vermelho, verde e azul para

r,g, u, respectivamente.

Dentro todos os parâmetros, a Figura (11) mostra que as medidas mais estáveis são

as concentrações C1 e C2 e a entropia de informação H. Mesmo sob degradação de resolução

e aumento de ruído, a concentração da luz das galáxias permanece uma boa característica

para a distinção entre classes. O mesmo não é verdade para os outros parâmetros, que se

mostram muito mais instáveis sob as degradações. As assimetrias, por exemplo, sofrem

muito com a influência do ruído. Apesar da resolução ser um potencial fator de impacto

para a medição da assimetria, as transições de filtro mostram a instabilidade da assimetria

quando do aumento brusco do ruído do céu.

Já as suavidades parecem sofrer com outro tipo de degradação. Na Figura (12), a

grande diferença entre as medidas dos surveys terrestres e do HDF mostram que esse tipo

de medida depende da capacidade de resolução do instrumento. O S1 parece ser instável

em todos os casos, mas conserva as diferenças entre os tipos morfológicos. No caso do S3,

temos que a viabilidade da medida é válida no caso de baixos redshifts, caindo rapidamente

com a resolução. Porém, no HDF, essa medida aparenta ser mais estável que S1 e também

conservar a diferença entre classes.

A espiralidade σψ se mostra ineficiente nas simulações de redshift. Sua capacidade

de separação de classes se restringe à região de alta resolução. E mesmo assim, a dispersão
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Figura 11 – Degradação das medidas morfométricas para as Assimetrias A1 A3 e as
Concentrações C1 C2, com o redshift. Linhas sólidas denotam as medianas
para as distribuições de medidas para cada tipo morfológico enquanto a área
preenchida em torno das medianas é a dispersão de 1± σ. A cor vermelha é
referente a distribuição das elípticas enquanto a azul é referente às espirais.
As cores de fundo dos gráficos mostra qual banda está sendo observada no
referencial da galáxia, sendo vermelho para banda r, verde para banda g e azul
para banda u. Os triângulos pequenos na parte superior dos surveys terrestres
demonstram em qual etapa de redshift há transição de filtro de observação.
Note a diferença de intervalo de redshift para os diferentes surveys. Fonte:
Imagem elaborada pelo autor.

das medidas no caso das espirais se mostra maior do que o desejado.

Frente as degradações, é possível selecionar quais parâmetros são os mais eficientes

para o processo de classificação morfométrico. Como o ideal é utilizarmos um conjunto

de parâmetros independentes, selecionamos diretamente a entropia de informação H. Os

resultados sugerem que a espiralidade σψ não seja considerada nos processos de classificação

em redshifts mais altos. Nos outros casos, o Coeficiente de Máxima Informação (MIC, do
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Figura 12 – Degradação das medidas morfométricas para as Suavidades S1 S3, a espirali-
dade σψ e a entropia de informação H com o redshift. Linhas sólidas denotam
as medianas para as distribuições de medidas para cada tipo morfológico
enquanto a área preenchida em torno das medianas é a dispersão de 1 ± σ.
As cor vermelha é referente a distribuição das elípticas enquanto a azul é
referente às espirais. As cores de fundo dos gráficos mostra qual banda está
sendo observada no referencial da galáxia, sendo vermelho para banda r, verde
para banda g e azul para banda u. Os triângulos pequenos na parte superior
dos surveys terrestres demonstram em qual etapa de redshift há transição de
filtro de observação. Note a diferença de intervalo de redshift para os diferentes
surveys. Fonte: Imagem elaborada pelo autor.
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Figura 13 – Resultados do MIC (Maximum Information Coefficient) entre cada par de
medidas para cada survey. As colunas definem cada survey enquanto as linhas
são referentes a cada par de medidas, a saber: Assimetrias, Concentrações e
Suavidades, respectivamente. Fonte: Imagem elaborada pelo autor.

inglês Maximum Information Coefficient) é utilizado para explorar quantitativamente o

melhor parâmetro entre os pares A1 A3, C1 C2 e S1 S3. Isso garante que as características

de classificação sejam as mais adequadas, mesmo sob as degradações, evitando conclusões

precipitadas diretas das Figuras (11) e (12). Para cada par desses parâmetros, a classificação

supervisionada é efetuada, mostrando qual deles entre os pares é o mais relevante para a

distinção das classes. Os resultados desse processo são mostrados na Figura (13).

Os resultados do MIC mostram que no caso da assimetria, A1 é melhor na classifi-

cação do que A3 na maioria do intervalo de redshift, perdendo relevância nos casos em

que o ruído é alto. Assim, como a maior parte das simulações conta com SNR adequado, o

parâmetro de assimetria escolhido é A1. O mesmo acontece com as concentrações: C1 é

mais estável que C2 na maioria dos casos, só perdendo importância nos limites onde o SNR
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é baixo. Já no caso da suavidade, apenas no HDF temos uma transição de relevância entre

S1 e S3, com S1 sendo mais no início das simulações e perdendo relevância pro S3. Como

nos outros surveys o S1 predomina sobre S3, o conjunto de parâmetros independentes

selecionados para a classificação fica

x = {A1, C2, S1, H} (6.1)

sendo esse o conjunto mais relevante dos parâmetros explorados.

6.2 DEGRADAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA COM

O REDSHIFT

O conjunto de parâmetros independentes, x, funciona como as características de

classificação do processo definido por Ferrari, Carvalho e Trevisan (2015) e reproduzido

aqui. Uma diferença importante entre o processo original e o desempenhado aqui é que,

no caso do presente trabalho, é necessário que o mesmo seja aplicado para cada conjunto

de simulações de cada surveys em cada etapa de redshift. Isso possibilita que as métricas

de classificação Acurácia, Precisão, Sensitividade e coeficiente F1 (A, P, R e F1), sejam

acompanhadas ao longo de cada etapa das simulações de redshift. Isso pode ser útil para

mostrar a qualidade do processo de classificação em função das degradações do redshift. A

Fig. (14) mostra esses índices para cada survey em função do redshift e define um limite

de confiabilidade para esses processos.

Uma sugestão de limite de confiabilidade é determinada pela linha tracejada laranja

nos gráficos da Acurácia. Essa escolha foi estabelecida baseada nos resultados de acurácia

encontrados para o LEGACY survey em Ferrari, Carvalho e Trevisan (2015). O índice

de Acurácia é definido pela Eq. (1.7) e, por tal, uma classificação inteiramente aleatória

resultaria em um índice A ∼ 0.5. Isso também contribui para a escolha do limite, já que

um valor apenas um pouco acima de A ∼ 0.5 já descreveria um processo de classificação

ruim.

Ao tomar esse limite para definir quão longe é possível aplicar esse processo em dados

dos surveys simulados aqui, sugere-se que esse tipo de investigação seja efetuada apenas

em z < 0.2 para o SDSS, z < 0.5 para o DES e z < 0.8 para o LSST. No caso do HDF,

a acurácia nunca cai completamente abaixo do limite estabelecido, decrescendo apenas
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após z > 1.0. Como os dados intrinsecamente possuem baixo SNR quando observados nas

banda u, não é atribuído ao survey a limitação aparente, mas sim aos dados utilizados.

Entretanto, é possível afirmar que esse processo é possível até, pelo menos, z = 1.5, já

que alcançou esse limite com sucesso. Assim, como as capacidades do HST se mostram

suficientes para resolver galáxias em redshifts mais altos do que os outros instrumentos,

é recomendado que esse tipo de estudo para redshifts mais altos (z > 0.8) seja feito

apenas nele ou em instrumentos com capacidades semelhantes. Testes complementares

para investigar como a morfometria pode ser afetada apenas por ruído ou apenas pela

diminuição da resolução são conduzidos a seguir, definindo limites complementares para

serem levados em consideração junto dos limites de redshift.

6.3 IMPACTO DO RUÍDO

Para isolar os efeitos do ruído na morfometria das galáxias da amostra do EFIGI,

foram selecionadas todas as galáxias que possuem imagens com SNR > 50. O SNR foi

medido utilizando o Morfometryka. Ele faz estimativas da distribuição de fundo e da

distribuição do brilho da galáxia, assim, com quantidades medidas pelo Morfometryka,

o SNR é definido como

SNR = Ie2D
σskybg

, (6.2)

em que I2D é a intensidade efetiva do perfil de Sérsic 2D ajustado e σskybg é o desvio

padrão da distribuição do fundo. Esse limite gerou uma sub-amostra de ∼ 300 galáxias do

EFIGI. Todas essas galáxias foram então combinadas com imagens de ruído do céu sem

nenhuma fonte presente a fim de aumentar o ruído, diminuindo o SNR através de uma

combinação linear simples entre a imagem da galáxia e a imagem do fundo

Ifinal = I + γBG, (6.3)

em que I é a imagem original, BG é a imagem do céu e γ é um fator que varia conforme

o SNR desejado. Isso foi feito em 10 etapas para os SNR = [50, 40, 30, 20, 10, 8, 6, 4,

2, 1], em que as imagens resultantes foram medidas novamente com o Morfometryka

para certificar que as imagens apresentavam os respectivos SNRs desejados, esse processo

é exemplificado pela Fig. (15). Nesse exemplo é possível perceber que as regiões exteriores,

mais tênues, tendem a sumir rapidamente com o aumento do ruído.
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Figura 15 – Exemplo do processo de adição de ruído para a imagem da galáxia PGC
11670. Foram criadas diversas imagens com diversos SNR, variando de 50 até
1. Fonte: elaborada pelo autor.

Depois disso, todas as imagens em cada etapa foram processadas novamente com

o Morfometryka, permitindo que a morfometria desses objetos fosse acompanhada

com a mudança de SNR. A Fig. (16) sumariza toda a variação das medidas C1, C2, A1,

A3, S1, S3, H e σψ ao compará-las com seus valores iniciais. Os pontos roxos mostram as

medidas de cada galáxia, os pontos pretos as medianas das distribuições em cada etapa

e as barras a dispersão de 1± σ. A área azul mostra uma estimativa da distribuição em

função do SNR. É possível perceber, ao comparar todos os parâmetros, que a maioria

começa a divergir após SNR = 10. Assim, é tomado esse valor como limite complementar

aos de redshift. A Fig. (16) também mostra o mesmo comportamento encontrado na Fig.

(13). Para as assimetrias, A1 parece sofrer maior impacto do ruído do que A3. O mesmo

vale para as suavidades, mas aqui os valores de S1 divergem muito mais rapidamente que

S3. Já a diferença no caso das concentrações não é evidente aqui. A espiralidade σψ é

bastante estável para SNR relativamente altos, sugerindo que a ineficiência desse índice nas

medidas das simulações de redshift são impactadas com o aumento do ruído. Essas altas

variações para SNR < 10 mostram que o ruído é uma característica muito impactante

para a classificação morfológica, principalmente em altos redshifts onde é provável que

galáxias sejam observadas abaixo desse limite.
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Figura 16 – Variação das medidas morfométricas com o SNR. Pontos roxos são as medidas
de cada imagem, pontos pretos são as medianas das distribuições em cada
SNR e as barras a dispersão em 1±σ. A área azul é a distribuição de densidade
de todas as medidas. Fonte: elaborada pelo autor.



6.4. IMPACTO DA AMOSTRAGEM 69

Figura 17 – Exemplo de diminuição de resolução para a galáxia PGC 4992.

6.4 IMPACTO DA AMOSTRAGEM

Para verificar o impacto da diminuição de resolução, foi feito um processo semelhante

ao da seção anterior. Aqui não foi preciso criar uma sub-amostra, já que todas as imagens

iniciais possuem a mesma resolução após os processos de pré-processamento discutidos. To-

das as imagens das galáxias da amostra foram re-escaladas para diversas resoluções de pixel

através de interpolações utilizando curvas spline (FERGUSON, 1964). Assim, a resolução

inicial utilizada é R0, definida como R0 = 1024 pixel2. Então, todas as imagens foram

interpoladas para resoluções menores nas razões R/R0 = [0.75, 0.50, 0.375, 0.25, 0.12, 0.06],

em que R é a resolução da imagem interpolada. Nenhuma outra característica foi mo-

dificada nas imagens, apenas a resolução. Esse processo é exemplificado na Fig. (17). A

princípio, a resolução impacta muito pouco nos primeiros passos de interpolação, mas logo

atinge um limite crítico onde as características visuais das galáxias acabam desaparecendo.

No exemplo, os braços espirais vão perdendo detalhes até sumirem completamente na

resolução mais baixa para a galáxia PGC 4992.

Da mesma forma que no caso do ruído, a variação dos mesmos parâmetros foram
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acompanhados em cada resolução aplicando o Morfometryka em cada imagem. A Fig.

(18) mostra essas variações para cada parâmetro. Novamente, os pontos roxos são as

medidas de cada galáxia, os pontos pretos são as medianas das distribuições enquanto as

barras demonstram a dispersão de 1± σ.

Aqui, alguns parâmetros se mostram bastante estáveis com essa diminuição de

resolução. As assimetrias, suavidades, entropia de informação e σψ mostram pouca variação

até mesmo nos casos extremos. O maior impacto é sofrido pelos índices de concentração.

Ambos não sofrem variações globais, porém possuem aumentos de dispersão bastante

consideráveis. É possível atribuir esse efeito à PSF. Como a resolução diminui, a PSF

acaba tendo um maior impacto ao suavizar a distribuição de luz da galáxia, fazendo com

que a medida seja muito instável.

Mesmo com a estabilidade da maioria das medidas, é esperado que a resolução

tenha um grande impacto no processo de classificação pois as concentrações são os índices

mais eficientes para a separação morfológica dentre os parâmetros utilizados aqui. A

dispersão das concentrações é da ordem das dispersões no caso do ruído ou até maiores. É

por isso que as concentrações C1 e C2 apresentam uma separação muito melhor no HST

do que nos equipamentos terrestres, a diferença de resolução entre eles é muito alta.
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Figura 18 – Degradação da morfometria do EFIGI com a resolução para cada um dos
parâmetros utilizados no trabalho. Pontos roxos são as medidas de cada
imagem, pontos pretos são as medianas das distribuições em cada SNR e as
barras a dispersão em 1 ± σ. A área azul é a distribuição de densidade de
todas as medidas. Fonte: elaborada pelo autor.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

"Even people capable of living in the past don’t really know what the future

holds."

– Stephen King, 11/22/63

O presente trabalho se propôs a testar as limitações do processo de classificação

supervisionada utilizando a morfometria não paramétrica ao realizar simulações de redshift

em galáxias locais do catálogo EFIGI. Isso foi feito ao mapear como a morfometria mudou

em cada etapa de redshift, reproduzindo o processo de classificação supervisionada definido

em Ferrari, Carvalho e Trevisan (2015). Os resultados encontrados sugerem que é possível

conduzir esse processo sem ser afetado pelos efeitos cosmológicos até z < 0.2 para o SDSS,

z < 0.5 para o DES, z < 0.8 para o LSST e até pelo menos z = 1.5 para o HST. No caso

do HST, o limite foi introduzido pela amostra utilizada. Desconsiderando efeitos evolutivos

que não foram explorados aqui, é possível conduzir esse processo para z > 1.5 com o HST

caso as limitações de resolução e ruído, também discutidas aqui, sejam respeitadas. Isso

sugere que para a condução de processos de classificação ou de estudos morfológicos em

redshifts moderados para altos, é imprescindível a utilização de dados de alta qualidade

de telescópios espaciais ou de instrumentos futuros que atinjam capacidades similares

também no solo.

Norteado pelo trabalho de Ferrari, Carvalho e Trevisan (2015), o presente trabalho

visa complementá-lo mostrando a região onde é possível conduzir esse processo com

confiabilidade. Além disso, resultados preliminares deste trabalho foram divulgados de

diversas formas (FERREIRA; FERRARI, 2016a; FERREIRA; FERRARI, 2016b). O

resultado do final foi submetido em forma de artigo (FERREIRA; FERRARI, submitted)

ao Monthly Notices of Royal Astronomical Society (MNRAS) e se encontra em versão

preliminar em anexo (Anexo A). Ainda assim, foram desenvolvidas rotinas para lidar com

a grande quantidade de dados extraída pelo Morfometryka para todas as imagens

das simulações de redshift. Elas foram todas compiladas em uma biblioteca pública

disponível sob o nome MfmtkUtils1 e também apresentada aqui em anexo (Anexo B).
1 Versão completa disponível em <https://github.com/astroferreira/mfmtk-utils>

https://github.com/astroferreira/mfmtk-utils
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Essa biblioteca pode auxiliar os usuários do Morfometryka na redução de grandes

quantidades de catálogos gerados a partir da classe Catalog. A rotina de segmentação

também foi anexada e está disponível sob o nome GalClean (Anexo C).

A conclusão deste trabalho permite que agora o investigador foque-se em identificar

características evolutivas que podem ser encontradas através da morfometria. Está sumari-

zada aqui os principais aspectos impactantes com relação à cosmologia na morfometria

de galáxias, permitindo que esses comportamentos possam ser identificados com mais

facilidade. Ao definir também que o instrumento ideal se encontra no espaço, é possível

direcionar esforços para extrair informação morfológica de surveys criados com dados do

HST, como o survey CANDELS (GROGIN et al., 2011).
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ABSTRACT
We have carried a detailed analysis on the impact of cosmological redshift in the non-
parametric approach to automated galaxy morphology classification. We artificially redshifted
each galaxy from the EFIGI 4458 sample (recentered at z ∼ 0) simulating SDSS, DES, LSST,
and HST instruments setups over the range 0 > z > 1.5. We then traced how the morphometry
is degraded in each z using MORFOMETRYKA. In the process we re-sampled all catalog to
several resolutions and to a diverse SNR range, allowing us to understand the impact of image
sampling and noise on our measurements separately. We summarize by exploring the impact
of these effects on our capacity to perform automated galaxy supervised morphological clas-
sification by investigating the degradation of our classifier’s metrics as a function of redshift
for each instrument. The overall conclusion is that we can make realiable classification with
MORFOMETRYKA for z < 0.2 with SDSS, for z < 0.5 with DES, for z < 0.8 with LSST and
for at least z < 1.5 with HST.

Key words: galaxies: mophology – galaxies: evolution – galaxies: structure

1 INTRODUCTION

The present and near future of extragalactic astronomy will be dom-
inated by multi-band photometric imaging data. Following all de-
velopments in extragalactic astronomy and galaxy morphology of
the past century (see Conselice (2014) for a review), we are facing
a era of large astronomical surveys from both ground (Aihara et al.
2011; Dark Energy Survey Collaboration et al. 2016; LSST Dark
Energy Science Collaboration 2012) and space based telescopes
(Scoville et al. 2007a; Grogin et al. 2011a; Gardner et al. 2006)
that are dominated with multi-band imaging data. Usual classifica-
tion techniques (i.e. visual classification) are no longer suitable to
deal with such a huge volume of data available and even citizen sci-
ence approaches like Galaxy Zoo (Lintott et al. 2008) are starting to
become overrun by the number of objects detected. The ability of
distinguishing between galaxy classes is extremely valuable for the
study of galaxy formation and evolution (Roberts & Haynes 1994;
Bamford et al. 2009), since galactic structure is a ever changing
product of physical processes that happens within such objects and
with their environment. The separation of galaxy classes can yield
clues and insights not only in the evolution of galaxies but in the
evolution of the universe itself.

We still lack a standard method of automated galaxy classifi-
cation although many efforts are been made in this direction (Doi
et al. 1993; Odewahn et al. 2002; Huertas-Company et al. 2008;
Ferrari et al. 2015). In fact, we still do not have a visual robust
technique for the visual classification is prone to the subjectivity of

⋆ E-mail: leonardo.ferreira.furg@gmail.com

the investigators Fasano et al. (2012). The development of such an
automated process is highly dependent on our capability to mea-
sure structures and features in galaxy images, becoming a difficult
task as we increase redshift z, since images will be degraded in
several aspects. We need to understand not only the impact of im-
age sampling, signal-to-noise ratio (SNR) and photometric depth
in morphometry measurements but to know how far it is possible
to classify them reliably given an instrumental setup. In scenarios
with low resolution and low SNR (high redshift), the imaging data
available would not reflect the galaxy’s morphology as observed
in high resolution and high SNR. The investigator may be misled
when carrying out the same galaxy classification scheme developed
using galaxies in the local universe to those galaxies at high red-
shift whose observations are implicitly very different. For example,
Mortlock et al. (2013) shows that in the combination of the Frei
et al. (1996) catalog and a peculiar galaxy sample, up to 50% of
the galaxies are misclassified by visual inspectors in redshift sim-
ulations, specially disk galaxies since its structure are greatly af-
fected by the loss of resolution. Thus, Delgado-Serrano et al. (2010)
shows that the population of galaxies in the local universe are com-
posed ∼70% by spirals while in the distant universe this number
drops to ∼30% with an increase in peculiars from ∼10% to ∼50%.
Is this difference only due real evolution between these two galaxy
populations or is it impacted by misclassification due to lower res-
olution and SNR? We need to improve our measurements while
knowing our limitations. This process is not straightforward since
all observational effects are not the same for different instruments.

To make a step forward in the direction of such understanding,
we conduct a detailed analysis of the impact of redshift simulations

c⃝ 2017 The Authors
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in the automated classification of galaxies, seeing how far can we
reproduce the original classification for different instruments in a
wide range of redshifts.

This paper is separated as follows: in ğ 2 we review how the
cosmology affects the observed sizes and angles; in ğ 3 we describe
all the redshift simulations procedure, data and pre-procssing steps;
ğ 4 defines the measurements used to perform the galaxy classifica-
tion and how we measure them with the Morfometryka algorithm
and how we carry out the supervised classification; In section ğ 5
delve into our main findings and how the automated classification
is degraded as a function of redshift. We wrap everything up with a
brief summary in ğ 6.

2 OBSERVATIONAL DEGRADATION WITH
COSMOLOGICAL REDSHIFT

Many modern ground optical telescopes can resolve relevant struc-
tures of galaxies in the nearby universe. But this is not true when
going deeper in the cosmos, several effects become non-negligible.
As distances increases in a non-linear manner, several sorts of aber-
rations are introduced in our observations. For example, we re-
ceive less light from sources afar, angular sizes change scale with
(1 + z)−2, the wavelength of a photon increases in its flight time
shifting a source’s Spectral Energy Distribution (SED) and the
equivalent size of instrument’s PSF increases, making objects too
small to resolve. Our aim here is to quantify how these effects im-
pact the morphological classification of galaxies.

2.1 Distances and Sizes

The cosmological model gives us all relationships between dis-
tances and sizes and enables us to convert angular separations be-
tween two points in an image to a physical distance if instrument
information is available. All the procedures that follows are depen-
dent on the choice of cosmological model parameters. We adopt the
concordance cosmology model, i.e. we use a standard flat Λ−CDM
model with cosmological parameters given by Planck Collabora-
tion et al. (2015), as

H0 = 63 kms−1Mpc−1, Ωm = 0.316, ΩΛ = 1−Ωm. (1)

With that in mind, we follow definitions in Hogg (1999), where
comoving distances are estimated (given a redshift) by

D(z) =
c

H0

∫ z

0

dz′
√

ΩΛ +Ωm(1+ z)3
, (2)

and with this definition one can measure angular separations in an
image as a function of the redshift. The angular diameter distance,
A(z), can be written as the ratio between an object characteristic
size, r, and its angular correspondence (in radians) in an image

A(z) =
r

δθ
(3)

where δθ is the object’s extension in radians given the small angle
approximation, tan(θ) ∼ θ . Here A(z) does not have an explicit
dependency on z, but z is usually necessary to determine r. One
can also measure the angular diameter distance using a more useful
approach using D(z) and z by

A(z) =
D(z)

(1+ z)
(4)
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Figure 1. Equivalent size of the smallest resolution element, ε(z) , in kpc for
SDSS, DES, LSST and HST. This size is directly related to the instrument’s
resolution power, lower is better.

and then the physical size of an object in an image can be estimated
by

r =
D(z)

(1+ z)
δθ . (5)

2.2 Point Spread Function sizes

The Point Spread Function (PSF) of an instrument defines the
smallest separation between two point sources in an image that
can be resolved individually according to the Rayleigh Criterion
(Rayleigh 1879). If the distance within two point sources are
smaller than the PSF Full Width at Half-Maximum (PSFFWHM), we
are only able to detect both sources combined as one. In this way,
it is useful to define the PSFFWHM as the smallest resolution ele-
ment of an astronomical image. Structure in a galaxy that is smaller
than the PSFFWHM would appear smoothed as the PSF itself rather
than its true appearance. The resolving capability of an instrument
is degraded as we increase in redshift, since the PSFFWHM has a
constant size. To estimate this degradation we follow a similar ap-
proach to one in (Conselice et al. 2000) and we define a resolution
element, ε , as the ratio between an instrument’s PSFFWHM and the
angular diameter of 1 kpc given a distance

ε(z) =
PSFFWHM

θ1kpc(z)
, (6)

this defines the correspondent size of the PSF in kpc given a red-
shift and help us to express how much resolution elements is there
in a galaxy image. Given the usual PSF’s sizes for Sloan Digital
Sky Survey (SDSS), Dark Energy Survey (DES), Large Synoptic
Survey Telescope (LSST) and Hubble Space Telescope (HST) and
its correspondent pixel sizes (Table 1), it is possible to estimate the
resolution power of each instrument (Figure 1) as a function of red-
shift. For example, a 20 kpc galaxy at z = 1.5 would have ∼ 2ε for
SDSS, ∼ 4ε for DES, ∼ 5 for LSST and ∼ 20ε for HST. The differ-
ence is brutal, HST is one order of magnitude better for resolving
galaxies at high redshift. That combined with the fact that angular
sizes starts to increase past z = 1 makes the resolution power of
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HST reasonably enough to spatially resolve galaxies in any red-
shift, being only limited by other effects such as cosmological dim-
ming and noise. Overall, LSST is better than DES and DES is better
than SDSS, but they poorly resolve galaxies in high redshift.

2.3 Resolution Downscaling

Related to this increase in the PSF equivalent size, we have a reso-
lution downscaling associated by increased distances in higher red-
shifts. For example, if one measures a galaxy with the same size in
different redshifts, z1 and z2, the relation between both image sizes
can be found using the fact that the size is constant in Equation (5),

δθ1

δθ2
=

D(z2)

D(z1)

(1+ z1)

(1+ z2)
. (7)

It is possible to even generalize it for observations with different
instruments by writing the angles as

δθ = npps (8)

where np is the number of pixels substending the angle and ps the
pixel scale of the instrument resulting in

n1

n2
=

d(z2)

d(z1)

(1+ z1)

(1+ z2)

p2

p1
, (9)

this is the relation used when adjusting the resolution while simu-
lating data observed with an instrument at given redshift to other
instruments and redshifts.

2.4 Cosmological Dimming

If two galaxies with the same absolute magnitude, M , are observed
in different redshifts, the surface brightness measured for the most
distant one would be dimmer than the surface brightness of the
closest following

I0 =
Ie

(1+ z)4 , (10)

where I0 is the observed surface brightness and Ie the surface
brightness as it would be observed locally. This effect is due to
time dilatation, increase in wavelength and other geometrical ef-
fects imposed by the cosmological model (Tolman 1930). In a close
inspection, this effect introduces critical selection biases for high
redshift galaxies (Calvi et al. 2014). As we go deeper, we only ob-
serve those galaxies compact and bright enough to compensate this
degradation. External dim sections of galaxies that have a bright
core tend to fade against the background brightness, potentially re-
sulting in a poor representation of the galaxy true structure. Another
point raised by the cosmological dimming is that galaxies at high
redshift must have passed through tremendous evolution to become
like the galaxies in the local universe, that or the galaxy population
in higher redshifts does not represent the progenitors of present day
galaxies (Disney & Lang 2012)

2.5 Bandpass Shifting (K-Correction)

We also have to account for the K-Correction, which is needed be-
cause we do not observe the light from sources in the same rest-
frame that it was emitted. The consequence of this effect is that the
observed SED of a galaxy is redshifted in comparison to its rest-
frame SED, making galaxies in different redshifts to present very
different SEDs, resulting in apparent magnitude (m) and absolute
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Figure 2. Distribution of redshifts and resolutions for all EFIGI catalog.

magnitude (M) in different wavebands. Let y be the band of emis-
sion and x the band we observe; in this configuration, the expression
for the magnitudes can be written as (Blanton et al. 2003)

mx = My +DM +Kxy(z), (11)

where mx is the apparent magnitude in the x band, My is the abso-
lute magnitude in the rest-frame band, DM is the distance modulus
and Kyx(z) is the correction for the bandpass shift due to z. Writ-
ing Kxy(z) in terms of the observed and intrinsic SED, respectively
L(νo) and L(νe), we have

Kxy(z) = −2.5log10

[
L(νe)

L(νo)

]
−2.5log10(1+ z). (12)

In the case of observing high redshift galaxies, this procedure is
difficult as it involves matching L(νe) based on observed SEDs of
local galaxies of the same Hubble type, which implies in assuming
that the SEDs of galaxy types are roughly the same in different
redshifts (Mo et al. 2010). We do not have to face this problem
while simulating local galaxies to higher redshifts because we have
L(νe) estimates from the multi-band imaging available.

3 REDSHIFTING PROCEDURE

To simulate how a nearby galaxy would appear in higher redshifts
we need to account for all effects introduced by the universe dy-
namics: resolution downscaling, cosmological dimming, bandpass
shifting, and K-corrections. We discussed them briefly in Section 2.
In general, the investigator must perform predictions for bandpass
shifting, downscaling in the image resolution, adjust the flux for
the new cosmological distance, apply K-corrections, apply realistic
noise and smooth the resulting image by the instrument PSF. A sim-
ple recipe for this procedure is given by Conselice (2003), but we
choose to adopt a more streamlined approach using the FERENGI
algorithm (Barden et al. 2008). We apply the FERENGI algorithm
to the EFIGI dataset.

3.1 The FERENGI algorithm

Handling all steps aforementioned, FERENGI simulates how a
galaxy would be observed in a target redshift given the desired
instrument properties. The details of the algorithm are discussed
in Barden et al. (2008). Although FERENGI was developed with
the goal of simulating the observation of nearby galaxies in the
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SDSS into HST surveys like GEMS (Rix et al. 2004) and COS-
MOS (Scoville et al. 2007a), one can easily adapt this procedure
to match its own goal. It is used and tested throughout several con-
texts that are similar to our own. For example, Willett et al. (2017)
apply it in a SDSS galaxy sample to proceed with corrections for
redshift-dependent bias in the visual classification of HST data.
Zhao et al. (2017) uses it to compare local BCGs in SDSS with
high-z ones found in CANDELS UDS and Vika et al. (2015) probe
how GALFIT (Peng et al. 2010) measures magnitude while increas-
ing noise and decreasing resolution by simulating galaxies to sev-
eral redshifts. Here, we want to simulate the observation of SDSS
galaxies in the EFIGI catalog into several different instruments, not
only HST. To do that, we made minor changes to the code. We do
not reconstruct the PSF in the way FERENGI does since it does
not give desirable results, for our simulations includes low redshift
ranges. The direct deconvolution in Fourier space made by FER-
ENGI introduces noise to the resulting PSF when the input and
output PSFs are very similar in sizes, which is generally the case
for simulating observations from a ground instrument to another.
Instead, we choose to use our own PSFs. This not only avoid the
deconvolution problem but allow us to use different PSFs that are
very different from the characteristic HST PSFs, a essential step
since we are interested in analyzing how different instruments ob-
serve the same set of galaxies. Then we created a Python wrapper
to facilitate the use of FERENGI to simulate the same galaxy for
several target redshifts.

Another important point is the fact that FERENGI does not
perform any source extraction in the input images and adjacent ob-
jects could appear as merged with the galaxy when simulated to
high redshift. This needs to be handled to avoid that stars and other
bright objects impact our results. Pre-processing and segmentation
steps are discussed in 3.3 and 3.4.

3.2 The EFIGI dataset

In order to understand how observational effects change the way we
measure structural parameters in galaxy images we need to have a
standard set of galaxy images with detailed morphological infor-
mation available that is well sampled and has a reasonably good
overall SNR. A set of galaxies that fulfill these requirements is the
EFIGI catalog (Baillard et al. 2011), presenting 4458 galaxies in
the nearby universe taken from SDSS data. The EFIGI dataset was
designed to address the computational aspects of galaxy morphom-
etry. A detailed morphological analysis from several specialists is
provided in de Lapparent et al. (2011), giving details about the pres-
ence of bars, rings, arms. EFIGI comes with imaging data for the
SDSS ugriz bands, resampled for a resolution of 255×255 pixels2,
making each galaxy image to have a different pixel size. Here, in-
stead of using the public imaging data, we choose to use the original
stamps from SDSS DR8 (Aihara et al. 2011) frames, provided by
the EFIGI team.

3.3 Pre-Processing

The EFIGI galaxies have redshifts in the range z = 0.001 and
z = 0.09, and they have large variations in image size (Fig. 2). To
avoid such variations, we re-scaled all EFIGI galaxies images to
the size that they would have if observed at z = 0.01; then we re-
sampled all images to have the same size. This would again impli-
cate in a pixel scale change for every galaxy, but now we can ensure
that this resolution is large enough to sample all galaxies, when they

Figure 3. Three examples of the galaxy segmentation procedure. Original
images (left), clean images (center) and segmentation map (right). The dark
areas are the masks for the detected sources.

are redshifted, without losing structure information. Since we are
at z = 0.01 and the SDSS’s pixel scale is 0.396 arcsec pixel−1, we
choose the re-sampling resolution R0 as 400 × 400 arcsec2, mak-
ing each pixel equivalent to ∼ 80 pc in physical space1. That is
the equivalent of putting every galaxy of Figure 2 on the marked
red dot, while there is some galaxies with more pixel resolu-
tion than R0, the majority of the distribution is found bellow this
limit. Thus, the increase in computation time from using R0 as
800×800 arcsec2 does not justify its use. With this new sampling,
we can think that every galaxy have a new pixel scale or that they
have different physical sizes but with the same pixel scale. This is
not entirely correct, but as we are only concerned with morphome-
try, all parameters used in this study are scale independent.

3.4 Image Segmentation

As we go deep in redshift, the angular distance between objects
decreases. In order to avoid the superposition between the target
and field objects we masked the stamps to contain only the tar-
get galaxy. The procedure follows a background estimation through
simple recursive sigma-clipping, then all sources above a flux and
spatial threshold are selected and mapped (including the galaxy it-
self). The image stamps were already prepared in such a way that
the main galaxy is located at the center, so to create a non-target
segmentation map we only need to exclude the central detected re-
gion that corresponds to the galaxy. Thresholds flim for an image
with pixel values fi are defined as

flim = f̂ +2 σ̂ f , (13)

where f̂ and σ̂ f are the median and the median absolute deviation
(MAD), respectively. Then we select those regions that have at least

1 The cosmological parameters used throughout the paper are given in 2
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sions (1±σ ) for each band of SDSS (ugriz). Colors indicate morphological
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1% of the galaxy image size. The light distribution of the sources
may vary with wavelength, and to avoid different galaxy segmen-
tations across bands we use the r image segmentation for all bands,
changing only the background segmentation. This ensures that we
are using the same region for every filter. The final step in the pro-
cess replaces all non-target regions with the background median,
leaving the overall background distribution the same. A visual ex-
ample of the segmentation results is found in Fig. 3.

This segmentation procedure is publicly available in a python
implementation under the name galclean2 that makes use of as-
tropy.photutils utilities (Astropy Collaboration et al. 2013). The
simplicity of this segmentation makes it not suitable for crowded
fields as there is no de-blending step involved.

3.5 Target Instruments

The degrees of degradation depend not only on the redshift of the
source, but in the instrument configuration as well. To understand
in detail how our observations are degraded, we compare how a set
of galaxies would appear in instruments with different setups. To
do that, we choose to conduct this analysis comparing simulated
observations from SDSS (York et al. 2000), DES (Dark Energy

2 https://github.com/astroferreira/galclean

Survey Collaboration et al. 2016), LSST (LSST Dark Energy Sci-
ence Collaboration 2012) and Hubble Deep-Field (Williams et al.
1996). Any instruments not included here that have similar proper-
ties to one of these setups should present similar results. The target
instruments were chosen because of the following reasons.

The SDSS has defined the standard for wide field galaxy sur-
veys with images and spectra for over 800k galaxies in five bands
(York et al. 2000) and was used in MORFOMETRYKA study. It’s
telescope has a 2.5 m mirror and is located at Apache Point Ob-
servatory, in which details are given by Gunn et al. (2006). With
PSFFWHM ≈ 1.4 arcsecs, pixel size 0.396 arcsecs pixel−1, it gives
us the lower resolution end of all target instruments. As our imaging
data is from SDSS and lies outside STRIPE82 (Jiang et al. 2014)
region, we choose all redshift simulations to be only single epoch,
making SDSS also our lower end in depth.

DES (Dark Energy Survey Collaboration et al. 2016) was cho-
sen because it is a multi-epoch on going wide field survey. With a
pixel size of 0.27 arcsecs pixel−1, PSFFWHM ≈ 0.7 arcsecs and a
target depth of 10 exposures for each patch of the sky, it presents an
improvement over SDSS in both resolution and depth. The Y band
also makes the observation of higher redshift galaxies easier. LSST
(LSST Dark Energy Science Collaboration 2012) is also included
in this work because it will set the standard for wide field surveys
in the next decade, mapping 30.000 degree2 of the Southern sky
over a 10 years schedule in 6 bands. Its 8.4 m mirror imposes yet
a better resolution improvement over SDSS and DES, with a pixel
size of 0.20 arcsecs pixel−1 and a PSFFWHM equivalent of that of
DES, which is limited by atmosphere. It includes all SDSS bands
plus the Y band, with hundreds of planned exposures (LSST Sci-
ence Collaboration et al. 2009) after the 10 year period which will
make it the deepest ground wide field survey available.

Finally, the HST is the space instrument chosen to be the
best case scenario for this study in terms of resolution. Along-
side the lack of atmosphere in the observations, HST with its 2.5m
mirror is capable of giving us 0.05 arcsecs pixel−1 pixel size,
PSFFWHM ≈ 0.15 arcsecs in general, which is almost an order of
magnitude better than the previous instruments. Not only that, but
because of its capabilities, HST is responsible for several impor-
tant surveys like COSMOS (Scoville et al. 2007b) and CANDELS
(Grogin et al. 2011b). For having several imaging properties and
instruments attached to it, we choose to conduct the redshift simu-
lations as it would be observed in the Hubble Deep Field (Williams
et al. 1996), using the same bands, number of exposures and expo-
sure times of the survey, giving also a good depth.

With this set of target instruments, we can span our simula-
tions in several types of wide field survey equipments in the ground
and space, with varying resolutions and depths. Table (1) summa-
rizes all information from each instrument that are important for
the redshift simulations.

4 MORFOMETRYKA

We have used the MORFOMETRYKA (Ferrari et al. 2015, hereafter
MFMTK) application to perform the morphometric measurements
in the images. We briefly describe MFMTK here; please refer to
Ferrari et al. (2015) for full details.

4.1 Morphometric parameters

MFMTK uses an extended set of parameters composed of the tradi-
tional CASGM morphometric system (Abraham et al. 1994, 1996;
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Figure 5. A visual comparison of results of PGC 4992 FERENGI simulations for each of the targeted instruments. From top to bottom: SDSS, DES, LSST
and HST. The difference in how deep we can resolve structures are evident.

Table 1. Information for Instruments and Redshift Simulation

Instrument Pixel Scale FWHM Filters # frames exposure time per frame in s

SDSS 0.396"/pix 1.4" ugriz single epoch data 53.9
DES 0.27"/pix 0.7" grizY [10, 10, 10, 10, 10] [80, 100, 100, 100, 45]
LSST 0.20"/pix 0.7" ugrizY [70, 100, 230, 230, 200, 200] 15
HST 0.05"/pix 0.15" F300W, F450W, F606W, F814W [77, 58, 103, 58] [2000, 1000, 1000, 2100]

Conselice et al. 2000; Lotz et al. 2004). together with the new pa-
rameters entropy H and spirality σψ . MFMTK takes as input the
galaxy stamp image and the related PSF, then segmentates it and
measure basic geometric parameters (e.g. center, axis length, po-
sition angle). Next, it quantifies radial light distribution I(R) from
which the Petrosian Radius Rp is defined. For subsequent measure-
ments, a Petrosian Region with the same geometric parameters as
the galaxy and with a radius of 2Rp is used. From it it measures the
concentrations C1 and C2, the asymmetries A1 and A3, the smooth-
ness S1 and S3, the Gini coefficient G, the second order momentum
M20, the image information entropy H and the spirality σψ .

4.2 Classification Procedure

The first goal of the morphometric procedure carried by MFMTK

was to classify galaxies as ellipticals (E) or spirals (S). Again, full
detais are given in Ferrari et al. (2015). Once all the measurements
are done, we proceed to evaluate which set of parameters carries
most information regarding classification. This is done using the
maximum information coefficient (MIC) and comparing the set of
all measurements with the known galaxies classes. Originally it was
selected the set x = {C1,A3,S3,H,σψ}.

Once this is done, we perform a Linear Discriminant Analy-
sis (LDA), a supervised classification method. In it, given the input
vector x and the E/S classification for the training set, we find a
discriminant function which best separates the two classes in the
morphometric parameters space defined by x; for the linear dis-
criminant this function describes a plane. This discriminant func-
tion is then applied to the target set and each galaxy class is derived
from it. This procedure has achieved classification accuracy, per-
formance and recall better than 90% in three different databases.

5 RESULTS AND DISCUSSION

Before we explore how the morphometry of nearby galaxies in
the EFIGI catalog is altered after redshift simulations and how it
changes its supervised classification, we consider some points con-
cerning the parameters and the band-pass shifting of the simula-
tions. As we are probing the morphometry until z ≈ 1.5, knowing
how it changes with wavelength is specially useful since we will
observe these galaxies at different rest-frame bands. Thus, to check
if the morphometry from the original sample at different bands in-
troduce any biases that we would not be aware of, we show in Fig-

MNRAS 000, 1–10 (2017)



The Impact of Redshift on Galaxy Morphometric Classification 7

Table 2. Simulation Range

Instrument Range # steps

SDSS 0.02 ≤ z ≤ 0.5 20
DES 0.02 ≤ z ≤ 1 22
LSST 0.02 ≤ z ≤ 1.5 24
HST 0.10 ≤ z ≤ 1.5 7

ure (4) how the morphometry changes with each band from the
original data. The u-band and the z-band have low SNR in general
and the impact of noise is important in all parameters except C1 and
C2. Because of that, we choose to use the r-band to be the target
band to be observed in the simulations, since it is one of the bands
that shows the best separations between classes in the original data.
For each instrument, due to the lack of infrared bands, we will only
be able to observe the r-band to moderated redshifts. While reach-
ing the redshift limit to observe the r-band in the galaxy rest-frame,
we then proceed to observe in the g-band and then to the u-band.
Because of that, we expect A1, A3, S1, S3 and σψ to be very noisy
and not useful regarding the classification process in higher red-
shifts by default (while observing the u-band). The concentrations
C1 and C2 are shown to be very good in separating classes in every
band, so we expect it to be the more robust morphometric feature
for the classification procedure. Thus, the information entropy H
has big variations between the g-band and the u-band, but its class
separation capability appears to stay approximately the same.

We summarize all instrument configurations and redshift sim-
ulation ranges for each instrument in Table (1) and Table (2), re-
spectively.

The DES, LSST and HST have multi-epoch imaging. This per-
mits that images taken at different times become combined in one
through co-adding processes, improving SNR and depth. As our
SDSS sample does not have multi-epoch imaging, we mimic DES,
LSST and HST to full depth by stacking FERENGI’s simulated
images with several Poisson sampled backgrounds to match the
number of frames expected to each survey. Thus, we use adequate
sky levels for each band of each instrument, improving the SNR of
the single epoch simulations. Even not entirely correct, this proce-
dure makes most of the simulated galaxies possible to be detected
against the background sky in higher redshifts without the need to
use any evolution correction mechanisms or luminosity function
corrections, for here we do not want to probe evolution. We leave
SDSS simulations as single-epoch observations. This will enable us
to show the importance of multi-epoch surveys for the classification
even in moderated redshifts. Another important point is that we are
not using infrared bands for HST simulations. One should expect
HST simulations to present more noise than LSST in higher red-
shifts, since we are observing the u-band in the galaxy rest-frame
earlier in redshift than while observing with LSST.

We show examples of the simulation of the galaxy PGC 4992
for each instrument in Figure (5). Each line is a redshift step while
rows represent the instruments. The power of resolution of small
structures is degraded rapidly in the case of ground based instru-
ments, while in the space telescope our simulations are mainly
constrained by depth and SNR, not angular resolution. After the
simulations and the stacking procedure, all morphometry is then
measured for each redshift step for each instrument.

Figures (6) and (7) shows how A1, A3, C1, C2, S1, S3, σψ and
H measurements changes with redshift for spirals (blue) and ellip-
ticals (red) separately, where solid lines are distribution medians

and solid areas are 1 ± σ . To distinguish between spirals and el-
lipticals we use Galaxy Zoo labels (Lintott et al. 2008) as it is the
classification standard in automated classification studies. Little tri-
angles in the upper region of the plots represent when the observ-
ing band of the simulation is changed while the background colors
show the galaxy rest-frame band being observed at given redshift.
These transitions are commonly followed by drastic transitions in
the distribution of measurements due to the sudden change of sky
level associated with the filter being used, resulting in a sudden
change of SNR. An important point to notice is the redshift ranges
of the plots. For SDSS our simulations only reach z = 0.5, DES
reach z = 1 while LSST and HST reach z = 1.5. Beyond z = 1.5
one would need to extrapolate the wavelength limits imposed by
the input data, giving non realistic results.

5.1 Classification Degradation

We reclassify our sample for each redshift step and for each in-
strument using the same approach to supervised classification as
MFMTK. First, by knowing how our measurements are degraded,
we must choose the parameters to the classification that are better in
discriminating classes. Since we want a set of independent features,
we readily choose H. The σψ measurement does not show good re-
sults as we increase in redshift, so we rule it out of the classification
procedure. In the case of the Asymmetries A1 A3, Smoothness S1
S3 and Concentrations C1 C2, we use the MIC (Reshef et al. 2011)
approach to select the most relevant parameter within pairs. This
procedure is also conducted by MFMTK, but in the context of se-
lecting between all parameters. This is done for every redshift step
to trace quantitatively which one of the measurements is better to
use in the classification procedure. Figure (8) shows the relative
relevance for the classification within pairs, where higher values
means more relevant to separate classes. This is important because
one could just simply assume from Figure (6) and Figure (7) which
parameters are better without actually quantifying it.

For the asymmetry, A1 appears to be better when the data is not
noisy, with A3 being more relevant in the tail end of the simulations.
In the case of Concentration, C2 is shown to be better throughout
all cases, losing relevance to C1 in the noise part of the simulation
as well. The smoothness S1 is better than S3 to the separation but
shows an odd behavior in the case of HST. We assign it to the fact
that for HST , S1 diverges when SNR starts to decrease, making the
impact of sky background in the measurement much more mean-
ingful for S1 than S3. We chose the classification features to be

x = {A1,C2,S1,H}.

While one might argue that it would be better to use different fea-
tures for different redshifts, we choose to use a set of independent
features that is best in general.

Now we apply the classification procedure presented in
MFMTK to each redshift step separately. Figure (9) shows the
classification metrics for SDSS, DES, LSST and HST as a func-
tion of redshift. Here we set a reliability threshold for classifica-
tion as 85% of the Accuracy, which measures the number of cor-
rect classifications within all classifications. In this way, we define
the redshift range for the reliability of automated classification in
each survey as the range spanning above this threshold. With this
scenario in mind, SDSS shows a redshift limit for classification as
z < 0.2, DES as z < 0.5, LSST as z < 0.8 while HST does not fall
bellow this threshold. This is mostly due to HST’s resolution power.
This does not mean that we can perform automated morphological
classification in HST for any redshift, but that degradation factors
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are less significant in this case while evolutionary effects would
be more relevant in the behavior of morphometric measurements.
This same assertive is not true for ground instruments. With evo-
lution effects aside, we can only have confidence in morphological
classifications within the imposed limits as degradation effects are
much more important in ground based surveys. To make it even
more clear, we explore the impact of resolution and noise in the
morphometric parameters in a separate manner.

5.2 Impact of pixel resolution and noise

Another way of constraining the automated morphological classifi-
cation process is by defining limits in resolution and noise that will
not impact the measurement of the classification features.

First we see how our measurements are affected by noise. With
MORFOMETRYKA measured properties we define SNR as

SNR =
I2D

σskybg
(14)

where I2D is the effective intensity of a fitted 2D Sérsic profile and

σskybg is the sky background standard deviation. Then, we created a
sub-sample of EFIGI with all galaxies that had SNR > 50 in at least
one of the bands, limiting this sub-sample to 284 galaxies. Then, by
using a source extracted background from SDSS, we made linear
combinations between galaxy and sky background to generate the
same galaxy image as it had different SNRs, from 50 to 1. We apply
MORFOMETRYKA again to the resulting image to certify that it has
the desired SNR. A visual example of this process for PGC 11670
is given in Figure (10).

The increase of noise makes faint regions of the galaxy fade
away rapidly. Figure (11) shows how C1, C2, A1, A3, S1, S3, H
and σψ deviates from the original values in the image with SNR >
50. Black circles are medians while error bars shows 1 ± σ . Here,
the behavior shown in Figure (8) is more explicit. For example,
A3 and S3 seem to be much more stable in low SNR scenarios,
making it more relevant when classificating galaxies with low SNR.
In general, all measurements tend to diverge for SNRs lower than
SNR = 10, and we use this limit as an additional constraint while
conducting morphological studies.

MNRAS 000, 1–10 (2017)
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Figure 7. Degradation of S1, S3, σψ and H. Rows represent morphometry parameters while columns each instrument configuration. Line and filled area colors
indicate morphological classes, blue shows measurements for spirals and red measurements for ellipticals. Solid lines are distribution medians while shaded
areas are 1 ± σ . Background colors indicate which galaxy rest-frame band is being observed in the redshift step. Triangles show the redshift steps where the
filter in the simulation changes. Note the different scales in z.

A similar approach is taken to verify how the morphome-
try changes with resolution. All galaxies in EFIGI are resampled
to several fractions of the original pixel resolution, namely [0.75,
0.50, 0.375, 0.25, 0.12, 0.065]. Then, we remeasured all morphom-
etry for each of the resolution fractions R/R0, exemplified by Fig-
ure (13).

Given that the original resolution is defined as 400 arcsec2 in
z = 0.01, the re-sampled angular resolution for each step means [4,
2.7, 1.35, 0.67, 0.33] arcsec2 kpc−1 in physical size. The devia-
tions from original measurements are shown in Figure (12 in the
same way laid out by Figure (11). It is possible to verify that there
is no global trend in the Concentration indexes C1 and C2, only in-
crease in dispersion, which makes them stable with resolution. The
Asymmetries A1 and A3 have a tendency to decrease in lower reso-
lutions, which is expected since we expect to resolve less structures
that can contribute to an increase in its measurement. This same
reasoning could be expected for the Smoothness indexes, but it is
only shown in S3. S1 has a trend to go up in lower resolutions. The
Information Entropy H increases, as the galaxy image at lower res-

olutions will have less pixels to represent the galaxy information,
thus resembling more a normal distributed image.

6 SUMMARY

We summarize below the important aspects and results concerning
the study we carried.

(i) We adapted the FERENGI application to simulate how im-
ages are degraded with cosmological redshift for distinct observa-
tional setups corresponding to SDSS, DES, LSST and HST. From
the EFIGI database, that was designed for morphological studies,
we simulated how the 4458 galaxies images changed as observed
at different redshifts, covering the range 0.01 < z < 1.5.

(ii) We have used MORFOMETRYKA to investigate how the mor-
phometric parameters change with redshift, applying it to the set of
each 4458 galaxies at all the redshifts steps studied. From this study
we could know how each parameter degrades as we move to higher

MNRAS 000, 1–10 (2017)
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Figure 8. Maximum Information Coefficient (MIC) for each pair of param-
eters: Asymmetries A1 and A3, Concentrations C1 and C2, and Smoothness
S1 and S3. It shows the relative importance of the parameters for the galaxy
classification procedure within each pair. Higher is better.

z, and how good is its ability to discriminate galaxy classes. The
concentrations have shown to be the most stable parameters

(iii) We also reapplied a supervised classification scheme to the
the dataset at each different z step to determine how the parame-
ters classification capability was affected. We measure the classifier
metrics through accuracy, precision, recall and F1 score.

(iv) We investigate how the morphometric parameters varied in-
dependently with SNR and angular resolution. For most parameters
we can only have reliable results for SNR > 10.

(v) Briefly, we have shown that we can measure morphometric
parameteres with MORFOMETRYKA and achieve reliable classifi-
cation to z < 0.2 with SDSS, to z < 0.5 with DES, to z < 0.8 with
LSST and to at least z < 1.5 with HST.
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Figure 10. PGC 11670 galaxy for each step of the linear combination to produce the range of desirable SNRs.
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Figure 11. Deviation from original measurements for C1, C2, A1, A3, S1,
S3, H and σψ . Black circles are medians, error bars are 1 ± σ and purple
dots jittered data. The background blue density plot shows a KDE estimate
for all the distribution of data.

Figure 12. Deviation from original measurements for C1, C2, A1, A3, S1,
S3, H and σψ . Black circles are medians, error bars are 1 ± σ and purple
dots jittered data. The background blue density plot shows a KDE estimate
for all the distribution of data.
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Figure 13. Visual example of the resampling procedure for the PGC 4992
SB galaxy. Visual identification of well resolved spiral arms becomes im-
possible after critical sampling.
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ANEXO B – MFMTKUTILS

# -*- coding: utf-8 -*-

""" mfmtk-utils: Morfometryka Utilities

This module is a collection of classes and functions created

to help in the reduction of MFMTK’s data. There’s three

categories of utilities: general, reduction, and plotting.

1. General

* Functions to help in general problems

2. Reduction

* Classes and methods to reduce MFMTK catalogs

in desirable outputs.

Example:

The method ’’reduce_masked’’ from the

’’catalog’’ class takes a list of MFMTK catalogs

and a MFMTK’s parameter as argument making then

a combination from all catalogs in the list for the

parameter passed as argument. The result is a catalog

with ’n+1’ columns where ’n’ is the number of

catalogs in the argument list plus a column with

all galaxies names as in the first catalog.

3. Plotting

* Plotting routines were created to facilitate the

creation of some common plots under MFMTK’s workflow.

Example:

The ’’histogram’’ function, for example, creates a

mosaic with the distribution of given parameter

measurement for each value of the independent

variable.

"""

from __future__ import division

import glob

import logging
import os

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np
import numpy.ma as ma

import pylab as pl

from scipy.stats import norm

import sklearn.cross_validation as cross
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logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.DEBUG)
LOG_FILENAME = ’/data/mfmtkutils.log’
logging.basicConfig(filename=LOG_FILENAME)

def intersect(a, b):
""" Return an numpy array with the intersection

of a and b.

"""

return np.array(list(set(a) & set(b)))

def zrange(dir):
files = glob.glob(’{}/*.mfmtk’.format(dir))
zrange = np.array([i.split(’.mfmtk’)[0].split(’{}’.format(dir))[1] for i in

files])
return sorted(zrange)

def histograms(param, x, axes=None, color=’b’, bins=19, normed=1,
alpha=0.5, xinfo=False):

""" Plots a mosaic with histograms for each value

of ’x’.

"""

if axes is None:
f, axes = plt.subplots(4, 5, sharex=True, figsize=(15, 7))
plt.subplots_adjust(hspace=0, wspace=0)

for i, (column, ax, xi) in enumerate(zip(param.T, axes.flat, x)):
ax.set_yticks([])
ax.hist(column, color=color,

bins=bins, normed=normed, alpha=alpha)
if(xinfo):

ylim = ax.get_ylim()
xlim = ax.get_xlim()
ax.text(np.percentile(xlim, 5), np.percentile(ylim, 85),

’z = ’ + str(xi))

def plot_as_gaussians(param, x, ax=None, color=’blue’, label=None, title=None,
ylabel=None, force=True):

fit = np.array([np.zeros(2)]).reshape(2, 1)

if ax is None:
f, ax = plt.subplots(1, 1)

xlim = [x.min(), x.max()]
ax.set_xlim(xlim)

for column in param.T:
if(force):

column[np.where(column == 0)] = ma.masked
column_f = column[~column.mask]

else:
column_f = column
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mu, sigma = np.array(norm.fit(column_f.T))
fit = np.append(fit, np.array([mu, sigma]).reshape(2, 1), axis=1)

fit = fit.T[1:]

if title is not None:
ax.set_title(title, fontsize=20)

if ylabel is not None:
ax.set_ylabel(ylabel, fontsize=20)

ax.plot(x, fit.T[0], ’-’, color=color, label=label)
ax.fill_between(x, fit.T[0] - fit.T[1], fit.T[0] + fit.T[1],

facecolor=color, alpha=0.5)

def adjust_ticks(ax):

xticks = ax.get_xticks()
ax.set_xticks(xticks[1:np.size(xticks) - 1])
yticks = ax.get_yticks()
ax.set_yticks(yticks[1:np.size(yticks) - 1])

return ax

def classes_from_zoo(galaxies, zoo):
classes = np.zeros(galaxies.shape, dtype=’int8’)
for i, val in enumerate(galaxies):

if(val in zoo[0]):
if(zoo[1][np.where(zoo[0] == val)] == ’S’):

classes[i] = 1
elif(zoo[1][np.where(zoo[0] == val)] == ’E’):

classes[i] = 2
return classes

def classes_from_efigi(galaxies, t_type):
classes = np.zeros(galaxies.shape, dtype=’int8’)
ttype = t_type#[1].astype(float)

e_indexes = galaxies[np.where(ttype <= 0)]#.T[0]

s_indexes = galaxies[np.where(ttype > 0)]#.T[0]

spirals = np.array([i for i, val in enumerate(galaxies)
if val in set(s_indexes)])

logging.info(spirals)
ellipticals = np.array([i for i, val in enumerate(galaxies)

if val in set(e_indexes)])
classes[spirals] = 1
classes[ellipticals] = 2
return classes

def efigi_ttype(galaxies, t_type):
ttype = np.zeros(galaxies.shape, dtype=float)
for i, gal in enumerate(galaxies):

if gal in t_type[0]:
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ttype[i] = t_type[1][np.where(t_type[0] == gal)[0][0]]
return ttype

def classes_indexes(galaxies, t_type):
ttype = t_type[1].astype(float)
inf_lim = t_type[2].astype(float)
sup_lim = t_type[3].astype(float)
e_indexes = t_type.T[np.where(ttype <= 0)].T[0]
s_indexes = t_type.T[np.where(ttype > 0)].T[0]
spirals = np.array([i for i, val in enumerate(galaxies) if val in set(s_indexes)])
ellipticals = np.array([i for i, val in enumerate(galaxies) if val in set(e_indexes)])
return [spirals, ellipticals]

def find_class(galaxies, t_type, gclass):
class_names = []
for i, string_class in enumerate(t_type[2]):

if gclass in string_class:
class_names.append(t_type.T[i][0])

indexes = np.array([i for i, val in enumerate(galaxies)
if val in set(class_names)])

return indexes

def predict(classifier, x, y):
predictions = cross.cross_val_predict(classifier, x, y, cv=10)
return predictions

def find_spiked(param, threshold):
spiked = []
not_spiked = []
for i, galaxy in enumerate(Rn):

derivative = np.gradient(galaxy)
if not (np.size(derivative[np.where(derivative > 0)]) >= threshold):

not_spiked.append(i)
else:

spiked.append(i)
return (np.array(spiked), np.array(not_spiked))

def load_by_instrument(path, params=None, galaxies=None, classes=None):
if(os.path.isdir(path)):

instruments_cat = []
for instrument in sorted(os.listdir(path)):

print(path + instrument)
list_cats = load_dir(path + instrument + ’/’, galaxies=galaxies, instrument=instrument, classes=classes)
if((params is not None) and (galaxies is not None)):

cats = reduce_by_params(list_cats, params=params, galaxies=galaxies)

instruments_cat.append(cats)
else:

instruments_cat.append(list_cats)

return np.array(instruments_cat)
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def load_dir(path, galaxies=None, instrument=None, classes=None):
if(os.path.isdir(path)):

logging.info(’Loading mfmtk catalog from path {}’.format(path))
zs = zrange(path)
catalogs = []
print zs
for z in zs:

cat = Catalog(’{}{}.mfmtk’.format(path, z), zs=zs, galaxies=galaxies, instrument=instrument, classes=classes)
cat.path = path
catalogs.append(cat)

return catalogs
else:

raise "Not a Directory"

def reduce_by_params(catalogs, params, galaxies=None, retro_reduce=False):
new_catalogs = []
for j, param in enumerate(params):

reduced = catalogs[0].reduce(catalogs, param, galaxies=galaxies)

if(retro_reduce):
reduced.data = ma.mask_rows(reduced.data.T).T

new_catalogs.append(reduced)

if len(new_catalogs) < 2:
return new_catalogs[0]

return new_catalogs

def set_classes(catalogs, classes):

for catalog in catalogs:
catalog.set_classification(classes)

return catalogs

def show_degradation(data, xlims=None, xticks=None, ylims=None, yticks=None, ylabels=None, titles=None):

m, n = data.shape
f, axes = plt.subplots(n, m, figsize=(m * 2.2, n * 2.2))

plt.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0)

bgcolor = [’#e3eeff’, ’#fff5e5’, ’#eaffd5’, ’#fffbbf’, ’#fffbbf’, ’#fffbbf’]

for i, column in enumerate(data):
for j, cell in enumerate(column):

k = (n * i + 1) + j - 1

if(ylabels is not None):
if(i == 0):
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axes[j][i].set_ylabel(r’$\rm {}$’.format(ylabels[j]), fontsize=20)

if(titles is not None):
axes[0][i].set_title(r’$\rm {}$’.format(titles[i]), fontsize=20)

if(i > 0):
axes[j][i].set_yticklabels([])

if(j > n - 1):
axes[j][i].set_xticklabels([])

if(xticks is not None):
axes[j][i].set_xticks(xticks[i])

if(yticks is not None):
axes[j][i].set_yticks(yticks[j])

if(ylims is not None):
axes[j][i].set_ylim(ylims[j])

__plot_degradation(cell, axes[j][i])

if(xlims is not None):
axes[j][i].set_xlim(xlims[i])

return f, axes

from astropy.stats import median_absolute_deviation as mad

def __plot_degradation(cat, ax, color=’blue’, label=None, title=None,
ylabel=None, force=True):

cnames = [’Spirals’, ’Ellipticals’]
colors = [’blue’, ’red’]
linestyles = [’-’, ’-’]
for aclass, color, ls, cname in zip([1, 2], colors, linestyles, cnames):

mus = []
sigmas = []

for column in cat.data:
logging.info(np.median(column[np.where(cat.classes == aclass)].compressed().astype(float)))

mus.append(np.median(column[np.where(cat.classes == aclass)].compressed().astype(float)[np.where(column[np.where(cat.classes == aclass)].compressed().astype(float) > 0)]))
sigmas.append(1.5*mad(column[np.where(cat.classes == aclass)].compressed().astype(float)[np.where(column[np.where(cat.classes == aclass)].compressed().astype(float) > 0)]))

mus = np.array(mus)
sigmas = np.array(sigmas)
ax.plot(cat.zs.astype(float), mus, ls, lw=1.5, color=color, label=cname)
ax.fill_between(cat.zs.astype(float), mus - sigmas, mus + sigmas, facecolor=color, alpha=0.5)

def show_detections(cats):

m, n = cats.shape
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for i in np.arange(0, m, 1):
plt.plot(cats[i][0].zs, cats[i][0].detected_galaxies(), ’-’, label=cats[i][0].instrument)
plt.legend()

class Catalog(object):
""" The ’’catalog’’ class handles all Morfometryka

catalogs reduction. It’s implementation is not

quite good, the majority of function could work

standalone, but the ’self’ keyword and the usage

of the attribute ’’reduced’’ makes most of the

reduction logic very straightforward.

"""

def __init__(self, path=’’, reduced=False,
external=None, zs=None, galaxies=None,
classes=None, instrument=None):

self.zs = np.array(zs)
self.classes = classes
self.instrument = instrument
self.galaxies = np.array([gal.strip() for gal in galaxies])
self.path = path

if(reduced):
self.data = external
self.reduced = reduced

else:
self.load(path)
self.reduced = False

def load(self, path):
logging.info(’Loading mfmtk catalog from file {}’.format(path))

self.data = ma.asarray(np.loadtxt(path, delimiter=’,’,
usecols=np.arange(1, len(column_dict), 1),
dtype=float).T)

self.__clean_data()

galaxies = np.loadtxt(path, delimiter=’,’,
usecols=[0], dtype=’str’).T

galaxies = np.array([gal.strip() for gal in galaxies])

if(self.galaxies is None):
self.galaxies = galaxies

else:
m = self.data.shape[0]
n = len(self.galaxies)

new_data = ma.array(np.zeros([m, n]).T)
for i, galaxy in enumerate(self.galaxies):

if galaxy in set(galaxies):
index = np.where(galaxies == galaxy)[0][0]
new_data[i] = self.data.T[index]

else:
new_data[i][0] = ma.masked
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new_data = ma.mask_rows(new_data).T
self.data = new_data

def __clean_data(self):

if(np.isnan(self.data).sum() > 0):
self.data[np.where(np.isnan(self.data))] = ma.masked

def set_classification(self, classification):
self.classes = classification

def has_classes(self):
return (self.classes is not None)

def get_param(self, keyword):
val = column_dict[keyword]
return self.data[val]

def get_z(self, z):
z = str(z)
if(self.reduced and len(np.where(self.zs == z)[0]) > 0):

index = np.where(self.zs == z)[0][0]
return self.data[index]

else:
raise Exception(’Redshift section not found, try these \n {}’.

format(self.zs))

def save(self, path, header):
output = open(path, ’w’)
for headparam in header:

output.write(headparam)
output.write(’,’)

output.write(’\n’)

for line in self.data.T:
for param in line:

output.write(param)
output.write(’,’)

output.write(’\n’)

output.close()

def param_selection(self, params):
new_catalog = ma.array([])
size = np.size(self.data[0])

for i, param in enumerate(params):
red_val = column_dict[param]

if not i:
new_catalog = self.data[red_val].reshape(size, 1)

else:
new_catalog = ma.append(new_catalog,

self.data[red_val].reshape(size, 1),
axis=1)

return new_catalog

def data(self):
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return self.data

def reduce(self, others, reduce_column,
masked=True, zs=None, galaxies=None):

temp_cat = self
if(self == others[0]):

others = others[1:]

for other in others:
temp_cat = temp_cat.__reduce_masked(other, reduce_column, self.zs,

galaxies=galaxies)
return temp_cat

def __reduce_masked(self, other, reduce_column, zs=None, galaxies=None):

# use self galaxies if external list of galaxies is not provided

red_val = column_dict[reduce_column]
other_indexes = ma.array(np.zeros_like(galaxies))
for i, galaxy in enumerate(galaxies):

if galaxy in other.galaxies:
other_indexes[i] = np.where(other.galaxies == galaxy)[0][0]

else:
other_indexes[i] = ma.masked

new_catalog = ma.array([])
if(self.reduced):

columns = self.data.T
new_catalog = ma.array(columns)

else:
column = ma.array(np.zeros_like(galaxies))
for i, galaxy in enumerate(galaxies):

if galaxy in self.galaxies:
index = np.where(self.galaxies == galaxy)[0][0]
column[i] = self.data[red_val][index]

else:
column[i] = ma.masked

column = column.reshape(column.shape[0], 1)
new_catalog = ma.array(column)

new_column = ma.array(np.zeros(galaxies.shape))
for i, index in enumerate(other_indexes):

if(ma.is_masked(index)):
new_column[i] = ma.masked

else:
if(other.data[red_val][int(index)] is None):

new_column[i] = ma.masked
else:

new_column[i] = other.data[red_val][int(index)]

new_column = new_column.reshape(new_column.shape[0], 1)

new_catalog = ma.append(new_catalog, new_column, axis=1)

ncat = Catalog(path=self.path, reduced=True, external=new_catalog.T,
zs=zs, galaxies=galaxies, instrument=self.instrument, classes=self.classes)

ncat.param = reduce_column
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return ncat

def histogram_mosaic(self, color=’b’, bins=19, normed=1,
alpha=0.5, xinfo=False, xlim=None):

""" Plots a mosaic with histograms for each value

of ’x’.

"""

if not self.reduced:
raise Exception("This is not a reduced mfmtk catalog")

if(self.zs is None):
raise Exception("Redshift range not defined")

size = len(self.zs)
n = 3
m = int(size / n)

f, axes = plt.subplots(n, m, sharex=True, figsize=(15, 7))
plt.subplots_adjust(hspace=0, wspace=0)

for i, (zi, ax) in enumerate(zip(self.zs, axes.flat)):
values = self.get_z(zi)

if(self.has_classes()):
classe1 = np.where(self.classes == 1)
classe2 = np.where(self.classes == 2)
val1 = values[classe1].compressed().astype(float)
val2 = values[classe2].compressed().astype(float)

ax.hist(val1, color=color,
bins=bins, normed=normed, alpha=alpha)

ax.hist(val2, color=’red’,
bins=bins, normed=normed, alpha=alpha)

else:
ax.hist(values.compressed().astype(float), color=color,

bins=bins, normed=normed, alpha=alpha)

ax.set_yticks([])

if(xlim is not None):
ax.set_xlim(xlim)

def detected_galaxies(self):
gals = []
E = []
S = []
if(self.reduced):

n = self.data.shape[0]
for i in np.arange(0, n, 1):

num_gals = len(self.data[i][~self.data[i].mask])
gals.append(num_gals)
if(self.classes is not None):

S.append((self.classes[~self.data[i].mask] == 1).sum())
E.append((self.classes[~self.data[i].mask] == 2).sum())

else:
return len(self.data[0][~self.data[0].mask])
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return np.array(gals), np.array(E), np.array(S)

column_dict = { ’Mo’ : 0,
’No’ : 1,
’psffwhm’ : 2,
’asecpix’ : 3,
’skybg’ : 4,
’skybgstd’ : 5,
’x0peak’ : 6,
’y0peak’ : 7,
’x0col’ : 8,
’y0col’ : 9,
’x0A1fit’ : 10,
’y0A1fit’ : 11,
’x0A3fit’ : 12,
’y0A3fit’ : 13,
’a’ : 14,
’b’ : 15,
’PAdeg’ : 16,
’InFit1D’ : 17,
’RnFit1D’ : 18,
’nFit1D’ : 19,
’xsin’ : 20,
’x0Fit2D’ : 21,
’y0Fit2D’ : 22,
’InFit2D’ : 23,
’RnFit2D’ : 24,
’nFit2D’ : 25,
’qFit2D’ : 26,
’PAFit2D’ : 27,
’LT’ : 28,
’R10’ : 29,
’R20’ : 30,
’R30’ : 31,
’R40’ : 32,
’R50’ : 33,
’R60’ : 34,
’R70’ : 35,
’R80’ : 36,
’R90’ : 37,
’Rp’ : 38,
’C1’ : 39,
’C2’ : 40,
’A1’ : 41,
’A2’ : 42,
’A3’ : 43,
’A4’ : 44,
’S1’ : 45,
’S3’ : 46,
’G’ : 47,
’M20’ : 48,
’psi’ : 49,
’sigma_psi’ : 50,
’H’ : 51,
’QF’ : 52

}





101

ANEXO C – GALCLEAN

import pyfits as pf

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import matplotlib as mpl

import sys

import numpy.ma as ma

import matplotlib.pylab as plt

from astropy.convolution import Gaussian2DKernel
from photutils import detect_sources
from photutils import detect_threshold
from astropy.stats import biweight_midvariance, mad_std
from astropy.stats import sigma_clipped_stats
from astropy.convolution import Gaussian2DKernel
from photutils.detection import detect_sources
from scipy.ndimage import binary_dilation

def measureBackground(data, iterations, mask):
if(mask.sum() > 0):

mean, median, std = sigma_clipped_stats(data, sigma=3.0, mask=mask)
else:

mean, median, std = sigma_clipped_stats(data, sigma=3.0)

if(iterations == 0):
return mean, median, std

else:
threshold = median + (std * 2)
segm_img = detect_sources(data, threshold, npixels=5)
mask = segm_img.astype(np.bool) # turn segm_img into a mask

circMask = generateCircularMask(5)
finalMask = binary_dilation(mask, circMask)
return measureBackground(data, iterations-1, finalMask)

def generateCircularMask(d):
if (d % 2) == 0:

d = d + 1

mask = np.ones((d, d)) #make a 1s box

r = np.round(d/2)
x0 = r
y0 = r
for i in range(0, d, 1):

for j in range(0, d, 1):
if abs((i-x0))+abs((j-y0)) > r:

mask[i][j] = 0

return mask

if len(sys.argv) < 1:
print ’\n\n’
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print sys.argv[0] , ’galaxyFilePath\n’
exit()

else:
galaxyFilePath = sys.argv[1]

#loads fits file data

oriImg = pf.getdata(galaxyFilePath)
#measures background distribution

mean, median, std = measureBackground(oriImg, 2, np.zeros_like(oriImg))
#threshold to detect_sources

threshold = median + (3*std)
#generate a segmentation map for any source above threshold with number of pixels above npixels

segMap = detect_sources(oriImg, threshold, npixels=100)
galMask = np.zeros_like(segMap)
#Only works for image with galaxy in the center

zp = np.round(oriImg.shape[0]/2)
#selects the central segmentation to remove from initial segmentation map

galMask[segMap == segMap[zp, zp]] = 1
#binary convolution with circular mask to get galaxy exterior region zp/10 ~ 5% of the galaxy image size

finalMask = binary_dilation(galMask, generateCircularMask(zp/10))

#remove galaxy segmentation from segmentation map

segMap[segMap == segMap[zp, zp]] = 0
#transform segmentation map on binary mask

segMap[segMap > 0] = 1
segMap = segMap - finalMask

#force binary mask after subtraction

segMap[segMap < 0] = 0
segMap[segMap > 0] = 1

#binary convolution for sources segmentation map zp/20 ~ 2.5% of the image galaxy size

segMap = binary_dilation(segMap, generateCircularMask(zp/20))
#add background median to segmented regions

segImg = np.zeros_like(oriImg) + median
#transfer non-segmented regions to output image

segImg[segMap == 0] = oriImg[segMap == 0]

pf.writeto(galaxyFilePath.split(’.fits’)[0] + ’_seg.fits’, segImg, clobber=1)



103

REFERÊNCIAS

ABBOTT, T. et al. The Dark Energy Survey: more than dark energy - an overview.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 460, p. 1270–1299, ago. 2016.

ABELL, P. A. et al. LSST Science Book, Version 2.0. ArXiv e-prints, dez. 2009.

ABRAHAM, R. G. et al. The Morphologies of Distant Galaxies. II. Classifications from
the Hubble Space Telescope Medium Deep Survey. The Astrophysical Journal Supplement,
v. 107, p. 1, nov. 1996.

AIHARA, H. et al. The Eighth Data Release of the Sloan Digital Sky Survey: First Data
from SDSS-III. Astrophysical Journal, Supplement, v. 193, p. 29, abr. 2011.

ANDRAE, R.; JAHNKE, K.; MELCHIOR, P. Parametrizing arbitrary galaxy
morphologies: potentials and pitfalls. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,
v. 411, p. 385–401, fev. 2011.

BAILLARD, A. et al. The EFIGI catalogue of 4458 nearby galaxies with detailed
morphology. Astronomy & Astrophysics, v. 532, p. A74, ago. 2011.

BARDEN, M.; JAHNKE, K.; HÄUSSLER, B. FERENGI: Redshifting Galaxies from
SDSS to GEMS, STAGES, and COSMOS. The Astrophysical Journal Supplement, v. 175,
p. 105–115, mar. 2008.

BERSHADY, M. A.; JANGREN, A.; CONSELICE, C. J. Structural and Photometric
Classification of Galaxies. I. Calibration Based on a Nearby Galaxy Sample. The
Astronomical Journal, v. 119, p. 2645–2663, jun. 2000.

BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and
Statistics). Secaucus, NJ, USA: Springer-Verlag New York, Inc., 2006. ISBN 0387310738.

BLANTON, M. R. et al. Estimating Fixed-Frame Galaxy Magnitudes in the Sloan Digital
Sky Survey. The Astronomical Journal, v. 125, p. 2348–2360, maio 2003.

BUTA, R. J. Galaxy Morphology. In: . Planets, Stars and Stellar Systems. Volume
6: Extragalactic Astronomy and Cosmology. [S.l.: s.n.], 2013. p. 1.

CALVI, V. et al. THE EFFECT OF SURFACE BRIGHTNESS DIMMING IN THE
SELECTION OF HIGH- z GALAXIES. The Astrophysical Journal, v. 796, n. 2, p. 102,
nov 2014. ISSN 1538-4357. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1410.2281>.

COLLABORATION, P. et al. Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters. ArXiv
e-prints, fev. 2015.

COLLABORATION, P. et al. Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters. aap,
v. 594, p. A13, set. 2016.

CONSELICE, C. J. The Relationship between Stellar Light Distributions of Galaxies and
Their Formation Histories. Astrophysical Journal, Supplement, v. 147, p. 1–28, jul. 2003.

http://arxiv.org/abs/1410.2281


104 Referências

CONSELICE, C. J. The Evolution of Galaxy Structure Over Cosmic Time. The Annual
Review of Astronomy and Astrophysics, v. 52, p. 291–337, ago. 2014.

CONSELICE, C. J.; BERSHADY, M. A.; JANGREN, A. The Asymmetry of Galaxies:
Physical Morphology for Nearby and High-Redshift Galaxies. The Astrophysical Journal,
v. 529, p. 886–910, fev. 2000.

CONSELICE, C. J.; BERSHADY, M. A.; JANGREN, A. The Asymmetry of Galaxies:
Physical Morphology for Nearby and High-Redshift Galaxies. The Astrophysical Journal,
v. 529, p. 886–910, fev. 2000.

DE VAUCOULEURS, G. Classification and Morphology of External Galaxies. Handbuch
der Physik, v. 53, p. 275, 1959.

DELGADO-SERRANO, R. et al. How was the Hubble sequence 6 Gyr ago? Astronomy
and Astrophysics, v. 509, p. A78, jan. 2010.

DISNEY, M. J.; LANG, R. H. The galaxy ancestor problem. Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, v. 426, n. 3, p. 1731–1749, nov 2012. ISSN 00358711. Disponível em:
<http://mnras.oxfordjournals.org/content/426/3/1731>.

DOI, M.; FUKUGITA, M.; OKAMURA, S. Morphological Classification of Galaxies
Using Simple Photometric Parameters. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,
v. 264, p. 832, out. 1993.

FASANO, G. et al. Morphology of galaxies in the WINGS clusters. Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society, v. 420, p. 926–948, fev. 2012.

FERGUSON, J. Multivariable curve interpolation. J. ACM, ACM, New York,
NY, USA, v. 11, n. 2, p. 221–228, abr. 1964. ISSN 0004-5411. Disponível em:
<http://doi.acm.org/10.1145/321217.321225>.

FERRARI, F.; CARVALHO, R. R. de; TREVISAN, M. Morfometryka - A New Way of
Establishing Morphological Classification of Galaxies. The Astrophysical Journal, v. 814,
p. 55, nov. 2015.

FERREIRA, L.; FERRARI, F. Morfometryka and the search for constraints
on galaxy morphometry. In: Python in Astronomy 2016. Apresentação oral no
Python in Astronomy 2016, Seattle-WA, EUA, 2016. Disponível em: <http:
//adsabs.harvard.edu/abs/2016pyas.confE..23F>.

FERREIRA, L.; FERRARI, F. Morphometry and supervised classification
degradation with redshift: a case study for SDSS, DES and HST. In: Statistical
Challenges in Modern Astronomy VI. Poster apresentado em Statistical Challenges
in Modern Astronomy VI, Pittsburgh-PA, EUA, 2016. Disponível em: <http:
//www.stat.cmu.edu/~cschafer/SCMA6/POSTERS/Ferreira.pdf>.

FERREIRA, L.; FERRARI, F. The Impact of Redshift on Galaxy Morphometric
Classification: case studies for SDSS, DES, LSST and HST with Morfometryka. Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society, submitted.

FREI, Z. et al. A Catalog of Digital Images of 113 Nearby Galaxies. The Astronomical
Journal, v. 111, p. 174, jan. 1996.

http://mnras.oxfordjournals.org/content/426/3/1731
http://doi.acm.org/10.1145/321217.321225
http://adsabs.harvard.edu/abs/2016pyas.confE..23F
http://adsabs.harvard.edu/abs/2016pyas.confE..23F
http://www.stat.cmu.edu/~cschafer/SCMA6/POSTERS/Ferreira.pdf
http://www.stat.cmu.edu/~cschafer/SCMA6/POSTERS/Ferreira.pdf


Referências 105

GROGIN, N. A. et al. CANDELS: The Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic
Legacy Survey. Astrophysical Journal, Supplement, v. 197, p. 35, dez. 2011.

GUNN, J. E. et al. The 2.5 m Telescope of the Sloan Digital Sky Survey. The Astronomical
Journal, v. 131, p. 2332–2359, abr. 2006.

HÄUSSLER, B. et al. GEMS: Galaxy Fitting Catalogs and Testing Parametric Galaxy
Fitting Codes: GALFIT and GIM2D. Astrophysical Journal, Supplement, v. 172, p.
615–633, out. 2007.

HOGG, D. W. Distance measures in cosmology. ArXiv Astrophysics e-prints, maio 1999.

HUBBLE, E. A Relation between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic
Nebulae. Proceedings of the National Academy of Science, v. 15, p. 168–173, mar. 1929.

HUBBLE, E. P. Extragalactic nebulae. The Astrophisical Journal, v. 64, dez. 1926.

Hubble, E. P. Realm of the Nebulae. [S.l.: s.n.], 1936.

HUERTAS-COMPANY, M. et al. A robust morphological classification of high-redshift
galaxies using support vector machines on seeing limited images. I. Method description.
Astronomy and Astrophysics, v. 478, p. 971–980, fev. 2008.

JIANG, L. et al. The Sloan Digital Sky Survey Stripe 82 Imaging Data: Depth-optimized
Co-adds over 300 deg2 in Five Filters. Astrophysical Journal, Supplement, v. 213, p. 12,
jul. 2014.

KELVIN, L. S. et al. Galaxy And Mass Assembly (GAMA): Structural Investigation of
Galaxies via Model Analysis. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 421,
p. 1007–1039, abr. 2012.

KORMENDY, J.; BENDER, R. A Revised Parallel-sequence Morphological Classification
of Galaxies: Structure and Formation of S0 and Spheroidal Galaxies. Astrophysical
Journal, Supplement, v. 198, p. 2, jan. 2012.

KUMINSKI, E.; SHAMIR, L. A Computer-generated Visual Morphology Catalog of
˜3,000,000 SDSS Galaxies. Astrophysical Journal, Supplement, v. 223, p. 20, abr. 2016.

LAPPARENT, V. de; BAILLARD, A.; BERTIN, E. The EFIGI catalogue of 4458 nearby
galaxies with morphology. II. Statistical properties along the Hubble sequence. Astronomy
and Astrophysics, v. 532, p. A75, ago. 2011.

LINTOTT, C. J. et al. Galaxy Zoo: morphologies derived from visual inspection of
galaxies from the Sloan Digital Sky Survey. Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society, v. 389, p. 1179–1189, set. 2008.

LOTZ, J. M. et al. Galaxy merger morphologies and time-scales from simulations of
equal-mass gas-rich disc mergers. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,
v. 391, p. 1137–1162, dez. 2008.

LOTZ, J. M.; PRIMACK, J.; MADAU, P. A New Nonparametric Approach to Galaxy
Morphological Classification. The Astronomical Journal, v. 128, p. 163–182, jul. 2004.

LSST DARK ENERGY SCIENCE COLLABORATION. Large Synoptic Survey Telescope:
Dark Energy Science Collaboration. ArXiv e-prints, nov. 2012.



106 Referências

MO, H.; BOSCH, F. C. van den; WHITE, S. Galaxy Formation and Evolution. [S.l.: s.n.],
2010.

MORTLOCK, A. et al. The redshift and mass dependence on the formation of the Hubble
sequence at z 1 from CANDELS/UDS. Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society, v. 433, p. 1185–1201, ago. 2013.

ODEWAHN, S. C. et al. Automated Galaxy Morphology: A Fourier Approach.
Astrophysical Journal, v. 568, p. 539–557, abr. 2002.

OKE, J. B.; GUNN, J. E. Secondary standard stars for absolute spectrophotometry.
Astrophysical Journal, v. 266, p. 713–717, mar. 1983.

PENG, C. Y. et al. Detailed Decomposition of Galaxy Images. II. Beyond Axisymmetric
Models. The Astronomical Journal, v. 139, p. 2097–2129, jun. 2010.

PILIPENKO, S. V. Paper-and-pencil cosmological calculator. ArXiv e-prints, mar. 2013.

RIESS, A. G. et al. Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe
and a Cosmological Constant. The Astronomical Journal, v. 116, p. 1009–1038, set. 1998.

RIX, H.-W. et al. GEMS: Galaxy Evolution from Morphologies and SEDs. Astrophysical
Journal, Supplement, v. 152, p. 163–173, jun. 2004.

ROBITAILLE, T. P. et al. Astropy: A community Python package for astronomy.
Astronomy and Astrophysics, v. 558, p. A33, out. 2013.

SCHUTTER, A.; SHAMIR, L. Galaxy morphology - An unsupervised machine learning
approach. Astronomy and Computing, v. 12, p. 60–66, set. 2015.

SCOVILLE, N. et al. The Cosmic Evolution Survey (COSMOS): Overview. Astrophysical
Journal, Supplement, v. 172, p. 1–8, set. 2007.

SÉRSIC, J. L. Influence of the atmospheric and instrumental dispersion on the brightness
distribution in a galaxy. Boletin de la Asociacion Argentina de Astronomia La Plata
Argentina, v. 6, p. 41, 1963.

STRATEVA, I. et al. Color Separation of Galaxy Types in the Sloan Digital Sky Survey
Imaging Data. The Astronomical Journal, v. 122, p. 1861–1874, out. 2001.

THE DARK ENERGY SURVEY COLLABORATION. The Dark Energy Survey: more
than dark energy - an overview. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, mar.
2016.

TOLMAN, R. C. ON THE ESTIMATION OF DISTANCES IN A CURVED UNIVERSE
WITH A NON-STATIC LINE ELEMENT. Proceedings of the National Academy
of Sciences, v. 16, n. 7, p. 511–520, jul 1930. ISSN 0027-8424. Disponível em:
<http://adsabs.harvard.edu/abs/1930PNAS...16..511T>.

VAN DEN BERGH, S. A Preliminary Luminosity Clssification of Late-Type Galaxies.
Astrophysical Journal, v. 131, p. 215, jan. 1960.

VAN DEN BERGH, S. A new classification system for galaxies. Astrophysical Journal,
v. 206, p. 883–887, jun. 1976.

http://adsabs.harvard.edu/abs/1930PNAS...16..511T


Referências 107

VAN DEN BERGH, S. The nature of S0 galaxies. The Astronomical Journal, v. 107, p.
153–159, jan. 1994.

VAUCOULEURS, G. de. Recherches sur les Nebuleuses Extragalactiques. Annales
d’Astrophysique, v. 11, p. 247, jan. 1948.

VIKA, M. et al. MegaMorph: classifying galaxy morphology using multi-wavelength Sérsic
profile fits. Astronomy and Astrophysics, v. 577, p. A97, maio 2015.

WILLETT, K. W. et al. Galaxy Zoo: morphological classifications for 120 000 galaxies
in HST legacy imaging. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 464, p.
4176–4203, fev. 2017.

WILLIAMS, R. E. et al. The Hubble Deep Field: Observations, Data Reduction, and
Galaxy Photometry. The Astronomical Journal, v. 112, p. 1335, out. 1996.

YORK, D. G. et al. The Sloan Digital Sky Survey: Technical Summary. The Astronomical
Journal, v. 120, p. 1579–1587, set. 2000.

ZHAO, D. et al. Exploring the progenitors of brightest cluster galaxies at z
2̃.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, v. 464, p.1393−−1414, jan.2017.


	Folha de rosto
	Agradecimentos
	Epígrafe
	Epígrafe
	Resumo
	Abstract
	Lista de ilustrações
	Lista de tabelas
	Sumário
	INTRODUÇÃO
	MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO
	MORFOMETRIA DE GALÁXIAS
	MORFOMETRYKA
	CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA

	OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA
	OBJETIVOS GERAIS
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	DEGRADAÇÃO COSMOLÓGICA
	REDSHIFT
	O MODELO -CDM
	DISTÂNCIAS, TAMANHOS E RESOLUÇÃO DE PIXEL
	PSF
	ESCURECIMENTO COSMOLÓGICO
	CORREÇÃO K

	ROTINAS PRELIMINARES COM A BASE EFIGI
	PRÉ-PROCESSAMENTO
	SEGMENTAÇÃO
	MORFOMETRIA DO EFIGI

	Simulações de Redshift
	FERENGI
	INSTRUMENTOS SELECIONADOS
	PÓS-PROCESSAMENTO E PROCESSO DE CO-ADIÇÃO DE FRAMES

	Resultados
	DEGRADAÇÃO DA MORFOMETRIA COM O REDSHIFT
	DEGRADAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA COM O REDSHIFT
	IMPACTO DO RUÍDO
	IMPACTO DA AMOSTRAGEM

	Considerações Finais
	Artigo
	mfmtkutils
	galclean
	Referências

