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Atividades 2012-2013

● Participação em desenvolvimento instrumental 
(PDI) - BDA;

● Instrumento BSS;

● Programa EMBRACE;

● Tópicos de pesquisas



PDI

● Participação na fase II do BDA

Participação na caracterização das linhas de base
(LB) do arranjo de 26 antenas – tamanho e
coordenadas AH e DEC (325);

● A partir das posições geográficas (Lat, Long) e
altitudes das antenas medidas por GPS em relação
ao nível do mar, e considerando o modelo
geodésico que melhor representa o formato da
Terra pode-se determinar as coordenadas (AH e
DEC) de todas as linhas de base do arranjo,
caracterizando-se assim a geometria do arranjo.





Coordenadas das antenas



Caracterização de LB arranjo

• A partir de latitude, longitude e altitude das antenas e do

modelo geodésico determina-se o comprimento de todas LB

do arranjo de antenas.

• Modelo geodésico do elipsóide usado (WGS 84 atualizado

p/ ano 2000 – SIRGAS-South American Geocentric

Reference System):

Semi-eixo maior (SM) - 6378160 m

Semi-eixo menor (sm) – 6356774.719 m

Achatamento – f = (SM-sm)/SM

Latitude elemento central: 22o 41’ 33.75448’’

Longitude elemento central: 45o 00’ 13.16487’’

Altitude elemento central: 548,756 m (acima nível

mar)







● Medidas tamanho linhas de base a partir das franjas
indicam erros 0,04% – 4,8%;

● HPBW p/ os elementos encontrado foi de 5,35o em
1405 MHz;

● Foram obtidas coordenadas (AH, DEC) linhas base
das antenas;

● Comparação franjas simuladas mostrou estão
grande acordo com franjas das observações;

● Estes resultados são importantes – constituem a
informação exigida p/ ajustes dos atrasos usados p/
ajustes novo correlacionador, imageamento, etc.



BSS

● Confecção-subst. das barras de posicionamento
do suporte do alimentador da antena do
instrumento BSS;

● Confecção/subst. novo suporte p/ alimentador da
antena, com possibilidade de ajuste do
alinhamento do eixo do alimentador;

● Manutenção do instrumento com: subst. peças
mecânicas do sistema rastreio da antena, subst.
correia do motor, lubrificação e manutenção
partes periféricas do instrumento;

● Reinício operação



EMBRACE

• Preparação boletins e planilhas diários de
atividade solar;

• Participação reuniões semanais do
“briefing” referentes à atividade solar
última semana e previsão atividade p/
semana vigente;

• Atual coordenador do grupo solar do
EMBRACE



Pesquisas

• Investigações de fenômenos solares na
banda de ondas decimétricas (rádio) –
Investigações de explosão tipo N “dot-like”;



• Investigações de fenômenos de ejeção de
massa coronal (CMEs) usando dados do
catálogo CDAW – Investigação
periodicidade(s) na ocorrência de CMEs;



FIM

Obrigado !


