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Resumo

O presente projeto visa a caracterização de um detector bolomé-

trico baseado em célula de Golay para ser utilizado em freqüências

da faixa THz. Como segundo objetivo prevê-se a conclusão do es-

pectrógrafo e imageador óptico solar de alta cadência. Problemas no

processo de importação impediram que a célula de Golay fosse en-

tregue no praço de vigência do projeto, portanto os testes previstos

não puderam ser realizados. No entanto, o espectrógrafo foi instalado

com sucesso, e já está realizando observações de explosões solares do

novo ciclo 24.

1 Célula de Golay

O detector a célula de Golay funciona na determinação de variações pneu-
máticas em um gás neutro, usualmente xenônio, encapsulado em recipiente
negro, fechado em um dos lados por fino filme de metal, usualmente ouro,
sob o qual incide uma radiação luminosa. Com a incidência de radiação
eletromagnética, o gás se expande fazendo com que a peĺıcula metálica flex-
ione e, conseqüentemente, desloque o sinal de luz refletido a distâncias fáceis
de serem medidas, como em arranjo de fotodetectores. O detector de célula
de Golay é extremamente senśıvel e cobre a banda de espectro THz que
vai dos 10 µm at os 1000 µm com resposta praticamente uniforme. Outro
motivo para a popularidade desse detector é a sua repetibilidade e estabili-
dade. As células de Golay são usualmente utilizadas como detectores padrão
em espectrógrafos Fourier utilizados para a determinação de parâmetros de
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subsistemas no infravermelho e na faixa THz. As células de Golay podem
funcionar a temperaturas criogênicas, apresentando sensibilidade ainda mais
acentuada. Funcionam também à temperatura ambiente com sensibilidade
muito satisfatória. Estes sensores já foram utilizados no espaço com muito
boa tolerância aos regimes extremos de temperatura e pressão existentes.
Uma restrição natural da célula de Golay refere-se a sua dimensão f́ısica,
uma vez que tanto a cápsula contendo gás como a peĺıcula metálica, neces-
sitam de uma dimensão f́ısica da ordem de miĺımetros. Por este motivo se
trata de um fotômetro de detector de um pixel só ou se quisermos montar um
imageador, o arranjo de células e sistema óptico teria dimensões acentuadas.

Recentemente as células de Golay receberam aprimoramentos técnicos im-
portantes fazendo com que passassem a apresentar uma constante de tempo
muito menor, cerca de 10 vezes menos do que os modelos tradicionais, po-
dendo responder a sinais em uma escala de tempo da ordem de 2 milisegundos
na subida e de 20 milisegundos na descida. Seu uso ficou particularmente
interessante para certas aplicações envolvendo detecção fotométrica de tran-
sientes rápidos com taxas de repetição relativamente elevadas (várias dezenas
por segundo). Esta nova geração de células de Golay também apresenta uma
sensibilidade, cerca de 100 vezes superior aos microbolômetros a tempera-
tura ambiente, estudados anteriormente, em termos da unidade conhecida
por NEP ou Noise Equivalent Power (Riedl, 2001).

Com a finalidade de construir um telescópio solar a freqüências acima de
1 THz, o presente projeto objetiva a caracterização de uma Célula de Go-
lay fabricada pela firma rusa Tydex. Os testes envolvem o uso de filtros a
malha resonante e espelho rugoso que funcionam como filtros passa-banda, e
que são construidos no laboratório do Centro de Componentes Semicondu-
tores (CCS) da Unicamp, parceiro das pesquisas do CRAAM.

No entanto, problemas no processo de importação acabaram atrasando a
entrega da célula até o momento de escrever o presente relatório.

2 Espectrômetro de Alta Cadência

O espectrômetro de alta cadência pode trabalhar em bandas espectrais que
vão do azul até o vermelho. Originalmente foi construido pelo Instituto de
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F́ısica Aplicada da Universidade de Berna e estava instalado na Specola So-
lare Ticinese (Wülser e Marti, 1989, Rolli e Magun, 1995). Ele foi transferido
ao Complexo Astronômico El Leoncito (CASLEO, Argentina), parte de seus
equipamentos renovados, o sistema de aquisição de dados adaptado e insta-
lado no foco de um celostato provisto pelo Observatório do Valongo (UFRJ).
No entanto a instalação completa nunca foi concluida.

2.1 Instalação do Espectrógrafo

Entre 4 e 11 de outubro de 2009, realizamos uma campanha para concluir
a instalação do espectrógrafo. No anexo, encontra-se o relatório da viagem.
Citamos aqui os resultados logrados:

1. Nova Configuração. O espectrógrafo agora conta com um sistema
newtoniano f/12 para criar imagem na fenda. Um divisor de feixe per-
mite projetar uma segunda imagem sobre uma tela o que facilita o
apontamento, toda vez que o campo de visada é menor que o Sol com-
pleto. Um monitor de TV é também utilizado para ver o espectro sem
precisar do computador. A configuração permite ainda a observação
por meio de câmera Infra-Vermelha.

2. Resolução Espacial. A partir do tamanho do Sol, a resolução espacial
foi determinada, resultando no valor de 1′′,15 (detector inteiro) ou 2′′,30
(detector em modo interlaçado).

3. Resolução Espectral (R
e
). Utilizando espectros em diferentes regiões

da banda eletromágnetica conseguimos determinar R
e

= 0, 011 nm/pixel
gerando uma banda de 1,408 nm em modo de alta cadência. Determi-
namos ainda que a linearidade do espectrógrafo chega até a terceira
casa decimal.

4. Iluminação. O espectrógrafo sofre de um problema que faz com que a
iluminação não seja uniforme sobre o detector. Este problema precisa
ser corrigido.

5. Redução e Calibração de Dados. O programa de aquisição de
dados foi atualizado, incluindo nos arquivos cabeçalhos (headers) com
informações relevantes à observação. Também foram escritos progra-
mas em linguagem IDL para ler, extrair e calibrar espectros.
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Figura 1: Imagem em Hα do Sol inteiro obtida pelo Observatório de
Kanzelhöhe na Austria, mostrando a Região Ativa 11043 no centro do disco
no dia 2 de Fevereiro de 2010. No quadro destacado, o magnetograma da
Região Ativa obtido pelo instrumento MDI a bordo do satélite SoHO.

6. Imageamento. O sistema imageador não foi completado. Ainda assim
o espectrógrafo utiliza uma fenda longa (long slit) dando informação
espacial em uma direção.

Durante a campanha de outubro de 2009, o Sol não mostrou nenhuma carac-
teŕıstica particular, por esse motivo não registramos mas que espectros de
Sol Calmo e do limbo.

2.2 Campanha de Observação

Entre 1 e 8 de Fevereiro de 2010 realizamos uma segunda campanha no
CASLEO com fundos provistos pelo projeto Mackpesquisa Atividades experi-
mentais em heliogeof́ısica em laboratório de montanha nos Andes Argenti-
nos liderado pelo Prof. Jean-Pierre Raulin. Nesta campanha realizamos
operações com o Telescópio Solar em Ondas Submilimétricas (SST), com a
câmera Infra-Vermelha (FLIR) e com o espectrógrafo.
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Figura 2: Esquerda: imagem do Sol obtida em luz branca por meio do instru-
mento MDI no dia 7 de Fevereiro. Direita: imagem projetada do Sol obtida
pelo espectrógrafo solar de CASLEO. Se indicam os eixos de Ascenção Reta
e Declinação bem como a posição da fenda. Para facilitar a identificação,
colocamos a Região Ativa fora da fenda, destacada por meio de uma elipse.
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Figura 3: Superposição de fotos da Região Ativa 11045: em azul, obtida
pelo instrumento MDI, embaixo, em cores falsas, obtida por meio da tela do
espectrógrafo solar de CASLEO.

Os primeiros dias foram utilizados para realizar calibrações e alterações
menores aos programas do espectrógrafo. Acompanhamos a atividade da
Região Ativa 11043 (Figura 1), porém esta região produziu eventos muito
fracos classificados como B pelo satélite GOES de observação em raios X
mole. No dia 6 de Fevereiro se formou a maior Região Ativa do presente ci-
clo 24, a 11045, que ao longo dos dias se mostrou altamente ativa, produzindo
algumas explosões de tipo M e muitas de tipo C (Figura 2). A orientação
das manchas, permitiu obter espectros de quase todas elas simultaneamente,
o que é claramente uma vantagem já que nunca se sabe onde acontecerá uma
explosão.

No dia 6 de fevereiro, entre as 15 e as 24 hs UT (12 e 21 hs LT) três
explosões solares de diversa intensidade aconteceram na RA 11045, sendo

6



15  17  19  21  23  
UT

0

1•10-5

2•10-5

3•10-5

S
of

t X
-R

ay
s 

F
lu

x 
[W

m
-2
]

M

C

Figura 4: Fluxo em raios X mole obtido pelo satélite GOES em 6 de Fevereiro
de 2010.

duas delas classificadas como M3 e M1.4 respectivamente. Na Figura 4
representamos o fluxo em raios X mole observado pelo detector a bordo do
satélite GOES, para esse lapso. Durante o dia inteiro, aproveitando as boas
condições de tempo, seguimos a RA 11045, sendo que pudemos observar as
explosões das 19 e das 21:30 UT. A linha de Hα normalmente aparece em ab-
sorção no Sol Calmo, mas durante uma explosão o centro da linha na região
emissora fica em emissão sendo que as assas são assimétricas por causa das
diferentes velocidades de movimento nas regiões de formação. Na Figura 5
vemos uma imagem espectral durante o máximo da explosão. No eixo das
abscissas representamos o comprimento de onda, e no eixo das ordenadas
a posição espacial ao longo da fenda. A linha vertical preta, é Hα em ab-
sorção, condição que se interrompe acima da região emissora onde fica mais
brilhante e em emissão. As duas curvas em branco são uma extração de
um perfil espectral em duas posições diferentes: acima Sol Calmo, embaixo,
região emissora. Na Figura 6 mostramos uma superposição da emissão em
raios X mole (curva vermelha) e a intensidade relativa do centro da linha de
Hα (curva preta), que revela o caráter essencialmente térmico da emissão em
Hα durante explosões. A análise detalhada desta explosão, e da seguinte (∼
21:30 UT) está ainda começando dado o curto tempo que tivemos, mas as
primeiras avaliações mostram que os dados são de grande qualidade.
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Figura 5: Imagem espectral centrada em Hα durante a explosão de 6 de
Fevereiro de 2010. Nas abscissas representamos o comprimento de onda, nas
ordenadas, a posição espacial na fenda. As curvas em branco representam
perfis espectrais extraidos em duas posições diferentes.
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Figura 6: Superposição da emissão em raios X mole (vermelho) e o centro
da linha Hα (preto).

3 Conclusões, Futuros Trabalhos

A célula de Golay está em processo de desembaraço na alfândega. Quando ela
nos for entregue daremos proseguimento aos testes de caracterização. Esta
célula poderá ser o detector do Solar-T, um experimento que voará em balão
para observação do Sol na região THz do espectro. O Solar-T se encontra
ainda em fase de desenho, esperando ser lançado em torno de 2014 - 2015,
época do máximo solar do ciclo 24.

A experiência com o espectrógrafo foi muito bem sucedida, mesmo sem
ter acabado a análise. A potencialidade do instrumento é muito grande e ele
poderá servir não apenas como instrumento de apoio aos outros equipamen-
tos, mas também para gerar pesquisa própria (vide por exemplo Kašparová
et al., 2009). Considerando o tempo que passou desde que o espectrógrafo foi
desenhado (em torno a 10 anos) acreditamos que se faz necessária uma atu-
alização. No momento estamos desenhando o novo espectrógrafo que passará
a contar com uma câmera de maior taxa de amostragem, intensificador lu-
minoso e conexão de 1 Gbps que facilitará a leitura dos dados, além de novos
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computadores mais rápidos. Contaremos também com um sinal de GPS para
ter uma boa base temporal. Por último será completado o espectroheliógrafo
por meio de coordenação entre o shifter e a leitura dos dados permitindo a
obtenção de imagens.
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ANEXO 1

Relatório de Instalação do espectrógrafo de

alta cadência

Carlos Guillermo Giménez de Castro

Rogério Marcon

1 Introdução

Entre os dias 4 e 11 de outubro visitamos o Complexo Astronômico El
Leoncito (CASLEO) na provincia de San Juan (Argentina) para instalar
definitivamente o espectrógrafo solar de alta cadência, ISS. A maior parte
das peças foram adquiridas anteriormente, incluindo o sistema de leitura e
digitalização dos dados. No entanto, nos últimos anos foi desenvolvido um
sistema de observação no infra-vermelho (IV) que utiliza também a luz do
celostato como fonte. E ainda está em instalação uma nova câmera com
filtro passabanda centrado na linha Hα. A compatibilização de todos estes
equipamentos era o maior desafio. Ele foi bem resolvido e obtivemos exce-
lentes resultados. A câmera IV continua operando sem perda de qualidade, o
espectrógrafo trabalha com a performance para a qual foi desenhado e ainda
sobrou espaço para instalar a nova câmera Hα.

No CASLEO trabalhamos junto com os engenheiros Adolfo Marún e
Pablo Pereyra e o técnico Rubén Domı́nguez que nos auxiliaram em todo
momento. Nas seguintes seções damos detalhes da instalação bem como a
caracterização do espectrógrafo.
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2 O novo setup

A instalação devia ser feita de forma tal que a câmera FLIR (IV) que também
recebe luz do celostato continuasse funcionando sem perda de qualidade.
Com essa finalidade foram desenhados os seguintes espelhos:

1. SM: Primário do Espectrógrafo. Espelho esférico f/12 de 150 mm de
diâmetro.

2. PM1: Secundário do Espectrógrafo. Espelho plano.

3. Pr1: Primário da câmera FLIR. Espelho Parabólico de 200 mm de
diâmetro.

4. PM2: Espelho plano.

5. PM5: Secundário da câmera FLIR. Espelho plano.

A figura 1 mostra o novo setup, incluindo as peças novas especialmente
construidas. A luz do celostato (Figura 2) entra na sala óptica onde ficam
tanto o espectrógrafo quanto a câmera IV. Os espelhos SM e PM1 formam
um sistema newtoniano. O divisor de feixe PBS desvia 10% da luz 90◦

em direção de uma lente convexa para formar imagem sobre uma pequena
tela (Figura 3), o 90% restante continua em direção do shifter e da fenda.
Uma lente colimadora projeta a luz sobre uma grade de difração de 1.200 li-
nhas mm−1. A luz volta pelo mesmo caminho em direção da mesma lente
colimadora e por meio de dois pequenos espelhos planos PM3 e PM4 o
espectro é projetado no arranjo detector CCD da câmera Cohu 4110. Desta
câmera sai um cabo BNC com sinal analógico para mostrar a imagem em
um monitor de TV e um segundo cabo RS-422 ligado ao computador de
adquisição de dados trurl (Figura 4). O celostato possui um controle fino de
posição que permite apontar a diferentes posições sobre o disco solar (Figura
3). Detalhes dos subsistemas, como espelhos, grade de difração e câmera,
podem ser vistos na figura 5.

Para projetar luz sobre a câmera FLIR, foi construido um espelho plano,
PM2, que desvia parte do feixe de luz que sai do celostato em direção do
espelho parabólico PrM que atúa como primário da câmera e envia a luz em
direção do espelho plano PM5, secundário da FLIR.
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Figura 1: Acima: Esquema (fora de escala) do novo setup óptico. Abaixo:
foto do setup instalado e em funcionamento.
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Figura 2: Fotografia do celostato Jensch 300 da Zeiss Jena com a radoma
aberta, utilizado para enviar a luz do Sol no sistema óptico.

Figura 3: Tela de projeção da imagem do Sol. As retas inclinadas repre-
sentam os eixos N-S e E-O em coordenadas equatoriais, a caixa vermelha
representa a fenda do espectrógrafo. A direita a posição relativa do Sol foi
mudada e a fenda agora fica posicionada sobre o limbo E do Sol.
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Figura 4: Esquerda, monitor de TV onde é projetado espectro observado
pela câmera Cohu 4110. Aqui se trata de um espectro centrado na linha
de Hα. Direita, computador utilizado para leitura e digitalização dos dados
(trurl).

Figura 5: Subsistemas do espectrógrafo. De cima para abaixo, de esquerda
para direita: espelho esférico (primário), especho plano (secundário), grade
difratora e câmera Cohu 4110.
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3 Caracteŕısticas do espectrógrafo

3.1 Resolução Espacial

O valor teórico da resolução espacial pode ser obtido da seguinte forma.
O espelho primário (SM) tem uma distância focal f1 = 1.784 mm. No
dia 7 de outubro o tamanho aparente do Sol na superf́ıcie da Terra era
φ⊙ = 32′ 01′′ = 1.921′′ = 0◦533. Por tanto a imagem do Sol gerada pelo
espelho SM tem um diâmetro φ1 = tan (0, 5333)× 1784 mm = 16, 6067 mm.
Entre tanto a lente colimadora entre a fenda e a grade não modifica o tamanho
da imagem.

O manual da câmera Cohu indica que o CCD tem um tamanho de 6, 4×
4, 8 mm onde acomoda 739×484 pixeis. A partir destes valores determinamos
o tamanho efetivo de um pixel na direção vertical (que é o eixo espacial do
espectrógrafo) ps = 4800 µm/484 = 9, 9174 µm. Então temos a seguinte
relação para o tamanho da imagem do Sol criada pelo espelho esférico:

16, 6067 mm = 16.606, 7 µm/9, 9174 µm/pixel = 1.674 pixel .

A partir da última relação obtemos o tamanho equivalente do pixel compa-
rando o tamanho da imagem do Sol através do sistema óptico com o tamanho
aparente do Sol

1.674 pixel ≡ 1.921′′ ⇒ 1 pixel = 1, 15′′

A câmera Cohu trabalha em modo interlaçado, ou seja transferindo ape-
nas as linhas pares ou as ı́mpares de cada quadro para leitura. Quando o
espectrógrafo opera em modo de alta cadência, só metade de cada quadro
é utilizada e assim a resoluação espacial fica reduzida à metade. Também
quando operamos em alta cadência apenas um quadrado de 128×128 pixeis é
gravado, resultando em um comprimento projetado no céu de L = 128×2, 3 =
294′′ ∼ 3′ o que representa um tamnaho comparável ao de regiões ativas ca-
racteŕısticas.

O valor da resolução espacial encontrado poderia ter sido checado por
meio de uma medida direta de alguma caracteŕıstica sobre a superf́ıcie do
Sol, como região ativa, filamento, plage, etc. Infelizmente o Sol não apre-
sentou nenhuma particularidade durante aquela semana. A comprovação
experimental do valor achado fica então para uma época solarmente mais
ativa.
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3.2 Resolução Espectral

A grade de difração utilizada tem um ângulo de blaze para dar o máximo
a primeira ordem sobre a linha de Hα em 656,3 nm. No entanto, vari-
ando o ângulo da grade podemos observar a primeira ordem diferentes ban-
das do espectro. Para determinar a resolução espectral e verificar a line-
aridade da grade, ajustamos o ângulo para centrar os espectros em três
posições diferentes: a) em torno da linha Hα, b) em torno do dubleto do
Sódio e c) em torno de uma linha do Magnésio. Para realizar as cali-
brações utilizamos o catálogo de linhas solares Base de Données Solaire

Sol (BASS) do Observatoire de Paris com acesso por Internet no endereço:
http://bass2000.obspm.fr/solar spect.php.

A figura 6 mostra uma imagem do espectro centrado na linha de Hα, e
um espectro unidimensional calibrado, embaixo destas figuras, a calibração.
Utilizamos em primeira aproximação uma relação linear entre pixel e com-
primento de onda, no entanto no painel interno da mesma figura, os residuos
do ajuste mostram que um polinômio de maior gráu deveria ser utilizado. A
dispersão espectral resultante da calibração deu

R
e

= 0, 011 nm/pixel , χ2 = 0, 0011 .

A figura 7 mostra uma imagem do espectro centrado no dubleto do Sódio,
linhas conhecidas como D1 e D2; o espectro unidimensional que foi utilizado
para obter a calibração mostrada no quadro inferior da figura. Notamos que
o ajuste, apesar de piorar nos extremos, é de muito boa qualidade resultando
nos seguintes valores:

R
e

= 0, 0113 nm/pixel , χ2 = 8, 1 × 10−5 .

Por último, a figura 8 mostra a calibração na região da linha do magnésio.
O ajuste linear parece ser adequado para a calibração toda vez que os reśıduos
não apresentam uma tendência definida. O resultado para esta calibração:

R
e

= 0, 0115 nm/pixel , χ2 = 5, 9 × 10−5 .

A linearidade da grade difratora foi compravada até a terceira casa deci-
mal resultando numa resolução

R
e

= 0, 011 nm/pixel

e numa banda efetiva máxima de 0, 011× 739 = 8, 129 nm embora no modo
de alta cadência esta banda fica reduzida a 0, 011 × 128 = 1, 408 nm.
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Figura 6: Acima, imagem do espectro centrado em Hα e espectro unidimen-
sional calibrado. Abaixo, calibração do espectro unidimensional utilizando
uma relação linear. No painel interno se mostram os reśıduos do ajuste.
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Figura 7: Acima, imagem do espectro centrado no dubleto do sódio e espectro
unidimensional calibrado. Abaixo, calibração do espectro unidimensional
utilizando uma relação linear. No painel interno se mostram os reśıduos do
ajuste.
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Figura 8: Acima, imagem do espectro centrado na linha do magnésio e espec-
tro unidimensional calibrado. Abaixo, calibração do espectro unidimensional
utilizando uma relação linear. No painel interno se mostram os reśıduos do
ajuste.
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Figura 9: Imagem obtida por meio de uso de um difusor de luz branca. As
cores são falsas e representam apenas a intensidade normalizada da luz. A
barra a esquerda mostra a escala de intensidades. Podemos notar a existência
de um gradiente de brilho.

3.3 Iluminação

Para verificar posśıveis problemas de iluminação nos espectros, utilizamos
um difusor de luz branca que colocamos na frente da fenda do espectrógrafo.
Desta forma as linhas espectrais desapareceram e ficou apenas um espectro
cont́ınuo. Um exemplo pode ser apreciado na figura 9 onde se vê que há um
gradiente de esquerda para direita e de cima para abaixo. Esta imagem pode
ser usada para corrigir os espectros obtidos e atualmente estamos trabalhando
em rotinas espećıficas.

4 Observações

Como já foi relatado, durante nossa estada no observatório, o Sol não apre-
sentou estruturas para observar. Apenas o primeiro dia de trabalho o limbo
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Figura 10: Espectro obtido acima de uma proeminência no limbo Leste do
Sol, esquerda, centrado em Hα, a direita, centrado em He. Quando a fenda
fica acima da estrutura, o espectro fica em emissão.

Leste tinha uma proeminência. Pudimos observa-la com o espectrógrafo sin-
tonizado em Hα e posteriormente em uma linha do He. Na figura 10 vemos o
espectro da proeminência em emissão enquanto que o resto, originado acima
de uma atmosfera calma, está em absorção. Da mesma forma observamos a
linha do He em emissão acima da estrutura cromosférica.

Outros espectros obtidos correspondem as linhas do Ca, no centro do
disco e no limbo (figura 11). No centro do disco o espectro é dominado pela
absorção, enquanto que no limbo, partes do mesmo ficam em emissão devido
que a temperatura das camadas inferiores é mais fria. Justamente no limbo
podemos ver a linha de Hǫ em emissão bastante intensa. Os problemas de
iluminação são, por outra parte, mais marcados nos espectros no ultravioleta.
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Figura 11: Espectros obtidos na região do ultravioleta, centrados na linha H
do Ca. A esquerda o espectro sobre o centro do disco, a direita o espectro
sobre o limbo. As linhas horizontais pretas são erros de leitura do CCD.

5 Adaptação do sistema de adquisição de da-

dos

O programa para fazer a leitura dos dados foi escrito tempo atrás rodando
em computador tipo Pentium com 128 MBytes de memória RAM e disco SCSI

de 20 GBytes com sistema operacional GNU/Linux modificado para operar
em tempo real (RTAI). O programa de adquisição de dado é baseado em um
driver da placa de captura, modificado para nossas necessidades. É capaz de
ler até 16 imagens de 128×128 pixeis e transferi-las para o disco ŕıgido do
computador em um formato RAW, quer dizer, sem perda de qualidade nem
redução do tamanho. As imagens são gravadas de forma contigua, uma atrás
da outra, intercalando o horário da leitura. A cada 5 minutos, um novo ar-
quivo é criado automaticamente.

Pretendemos ainda usar o formato FITS nos arquivos, o que daria maior
universalidade aos dados. Visando este objetivo modificamos o software para
que guarde um cabeçalho com informações sobre a observação. O cabeçalho
contém as seguintes informações:
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Conffile: /usr/local/spectrographs/conf/Cohu4110.cam

FCNT: 0

Board: 0

Module: 32

Camera: 0

Depth: 8

Scales: 64

Buffer: 1

X0: 0

Y0: 0

XSize: 738

YSize: 240

SPos: 60

Frames: 1

Zoom: 1

Rate: 60.00

Opmode: mmap

Syncmd: signal

Sacqmd: no special

END HEADER

Dentre as informações guardadas estão os pixeis iniciais (X0, Y0), o
número de pixeis lidos (XSize, YSize) o arquivo de configuração da câmera
(Conffile), a taxa de leitura (Rate), etc. No entanto não descartamos re-
alizar outras modificações no cabeçalho para incluir outras informações.

6 Câmera no infra-vermelho FLIR

Como relatado anteriormente, parte da problema da implantação do es-
pectrógrafo era compatibiliza-lo com a câmera FLIR. As amostras de ima-
gens obtidas mostram que o novo setup não degradou a qualidade da câmera,
pelo contrário foi observado que é necessário diafragmar o espelho parabólico
primário para evitar a saturação do sensor. A figura 12 mostra um exemplo
de imagem tomada com o novo setup.
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Figura 12: Imagem em 10 µm obtida com a câmera FLIR utilizando o novo
setup.

7 Futuros trabalhos

O espectrógrafo também é capaz de fazer imagens usando um shifter. Este
dispositivo é uma lâmina de vidro de faces paralelas que gira em torno de
um eixo vertical e é colocado na frente da fenda do espectrógrafo. A função
do shifter é desviar o feixe de luz; ao gira-lo em torno de seu eixo ele faz uma
varredura espacial e o resultado é que diferentes regiões do céu são obser-
vadas pelo espectrógrafo. Uma simulação do efeito do sifter pode ser vista
na figura 13, onde cada linha azul vertical representa uma direção diferente
do céu observada, entanto que as linhas tracejadas vermelhas são as posições
extremas do shifter.

O novo setup exige algumas adaptações no banco óptico. Dentre elas
destacamos que deve ser elevada a altura em meio cent́ımetro (atualmente
foram colocados calços que inclinam o banco e podem ser a causa da ilu-
minação não uniforme). Os espelhos devem ser fixados de forma mais ŕıgida
na mesa, e o espectrógrafo deve ser fechado para evitar o ingresso de luz con-
taminante. O técnico Rubén Domı́nguez ficou incumbido de realizar estas
adaptações nas oficinas do CASLEO.

O controle do shifter por meio de um motor de passo já está em funciona-
mento, porém falta ainda fazer o sincronismo com a adquisição de dados. O
Eng. P. Pereyra trabalhará junto a nós para resolver essa questão. Por meio
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Figura 13: Simulação do efeito do shifter sobre o espectrógrafo. A lâmina
de vidro tem uma espessura de 5 mm, o motor gira 0.72◦ por passo. A linha
azul mais intensa no centro representa o feixe de luz que sai do shifter em
direção da fenda (linha horizontal preta partida ao meio), as linhas azuis
finas representam as diferentes direções de origem da luz.

do shifter podemos conseguir montar uma imagem a cada segundo com um
tamanho de 3′× 3′ e resolução espacial de 2, 3′′. O engenheiro Pablo Pereyra
se comprometeu também a estudar a adaptação do software para fazer a
gravação em formato FITS.

Mesmo sem capacidade de imageamento o espectrógrafo é um instru-
mento útil que pode começar a fazer observações. No entanto todo o sistema
de adquisição de dados foi desenhado e comprado quase 10 anos atrás. Uma
atualização se faz necessária. Com equipamentos atuais mais rápidos seri-
amos capazes de capturar o CCD inteiro a uma taxa alta de leitura. Também
seria interessante utilizar uma câmera não interlaçada para trabalhar no li-
mite da resolução óptica. Nesse caso um sistema redutor do efeito de seeing
seria necesário.
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