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Introdução
O RAVE é um levantamento espectroscópico que vem mapeando o hemisfério celeste sul
desde 2003. RAVE obtém espectros na região &#955;&#955; = 840 – 875 nm e no último
data release havia observado quase meio milhão de estrelas da nossa Galáxia. Esses dados
permitem o mapeamento de posições e velocidade das estrelas de modo a podermos
estudar a estrutura e cinemática de nossa Galáxia de modo bastante amplo. Os espectros
observados são analisados por comparação a espectros sintéticos: estrelas geradas em
computador. A precisão com que os espectros sintéticos reproduzem os dados observados é
de vital importância para a determinação dos parâmetros que nos permitirão melhor estudar
nossa Galáxia. Nesse poster apresentamos a comparação entre espectros sintéticos e
observados para duas estrelas: o Sol e Arcturus.
Objetivo
O objetivo deste trabalho é identificar as regiões espectrais nas quais as diferenças entre o
espectros sintéticos e os observados sejam sistematicamente altas. Essas regiões
potencialmente indicam as linhas, sejam atômicas ou moleculares, que devem ser melhor
investigadas em trabalhos futuros.
Metodologia
Modelos de atmosfera e espectros sintéticos para duas estrelas bem estudadas, Sol e
Arcturus, são calculados com os códigos de uso público ATLAS9 e SYNTHE (em sua versão
de Sbordone et al. 2005). As listas de linhas atômicas e moleculares usadas foram as de
Coelho et al. (2009).Os espectros sintéticos são visualmente comparados com os espectros
observados de Kurucz et al. (1984) e Hinkle et al. (2000), para o Sol e Arcturus
respectivamente. A precisão com que os sintéticos reproduzem os observados são
quantificados através do cálculo do desvio médio absoluto.
Resultados
Nesse poster apresentamos o espectro sintético calculado para duas estrelas: Sol e Arcturus.
Com o objetivo de verificar qual a qualidade de nossos modelos, nossos espectros sintéticos
foram comparados com espectros observados dessas duas estrelas.
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