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Introdução
Imagens interferométricas em rádio do quasar NRAO 530 mostram a existência de um núcleo
compacto estacionário e múltiplas componentes se deslocando ao longo de um jato
relativístico. O modelamento numérico das imagens obtidas para esse jato se faz necessário
para o estudo do comportamento cinemático dessas estruturas.
Objetivo
O objetivo deste trabalho é estudar as componentes do jato do quasar NRAO 530 através do
modelamento de imagens interferométricas em ondas de rádio, determinando o número
ótimo de componentes em cada época considerada.
Metodologia
Foram usadas imagens interferométricas na frequência de 15 GHz do quasar NRAO 530,
entre os anos 1995 e 1998, disponibilizadas publicamente pelo projeto internacional
MOJAVE (Monitoring Of Jets in Active galactic nuclei with VLBA Experiments). Foram feitos
redimensionamentos das imagens originais com o objetivo de diminuir o tempo de
processamento computacional. Em seguida, foi aplicada a técnica de otimização global
Cross-Entropy para a modelagem estrutural dessas imagens, assumindo que o perfil de
intensidade das fontes é Gaussiano e variando o número de fontes em cada otimização (de
três a nove). A partir das características dos mapas residuais obtidos nesse processo, podese determinar o número ótimo de componentes para cada época estudada, comparando
também nossos resultados com aqueles já publicados na literatura.
Resultados
Até o momento foram realizadas a otimização de seis imagens em 15 GHz de NRAO 530,
obtidas entre os anos de 1995 e 1998, assumindo a presença de ao menos três e no máximo
nove fontes. A partir desses resultados, foram geradas imagens sintéticas do jato de NRAO
530 para cada época e para cada número de fontes assumido no processo de otimização.
No presente momento, os mapas residuais obtidos a partir da comparação dessas imagens
sintéticas com aquelas observadas estão sendo analisados com o objetivo de se determinar
o número ótimo de componentes presentes em cada imagem.
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