
Título:

“Suporte ao programa HATS (High Altitude Terahertz Solar photometers): Detecção de

explosões solares em frequências discretas THz a partir do solo”

Resumo do Projeto:

Suporte parcial para viabilizar observações de explosões solares em frequências discretas THz a

partir do solo em sítio de elevada altitude,  completando o espectro obtido por outras

observações realizadas pela mesma equipe em ondas submilimétricas (SST), infravermelho

médio e H-alfa (visível) e frequências milimétricas,  a partir do solo. Esta campanha deverá

coincidir com medidas discretas em THz a serem realizadas em balão estratosférico. Os projetos

em si já estão sendo parcialmente suportadas por agências externas de fomento (FAPESP,

CNPq, US AFOSR e CONICET). Em virtude de importantes progressos ocorridos o Projeto foi

reformulado em junho de 2013, e aprovado pelo Mackpesquisa. Destacamos a aprovação de

projeto do CNPq, Edital Universal, permitindo a construção completa da ótica e da montagem

mecânica automática do telescópio THz. Nova perspectiva de instalação do Projeto HATS para

a região do Atacama, Chile, a mais de 5000 m de altitude, para a qual existe grande número de

medidas de transmissão THz disponibilizadas tornando desnecessária a sua retomada. A

transmissão THz nas "janelas" mais críticas de 1.3 e 1.5 THz asseguram pelo menos uma

centena de dias com o telescópio em construção. Com base a estas justificativas, e excluindo os

itens previstos pelo projeto Universal do CNPq, a revisão do orçamento aprovado pelo

Mackpesquisa, viabilizam a construção completa to telescópio HATS, sua integração e

realização de testes de funcionamento no Brasil da estação. Estima-se a sua conclusão para

meados de 2014.

Objetivos alcançados:

O projeto se subdivide em duas frentes de desenvolvimentos:



1) O telescópio de 46 cm

Sub-projeto em desenvolvimento, com financiamento do CNPq (em realização no

CCS/Unicamp e no Observatório Solar "Bernard Lyot", Campinas SP)

- a estrutura de suporte do refletor de 46 cm,

- o sistema ótico, construção do refletor com foco curto, seguindo a concepção que permite

elevada sensibilidade, mantendo imagem de dimensão fixa sobre superfície de detecção (objeto

de depósito de patente pela Unicamp e Mackenzie),

- aquisição de posicionador robótico Paramount,

- a aplicação de rugosidade no refletor primário (para dispersão parcial do visível e infra-

vermelho próximo),

- aluminização do espelho primário

- estrutura de suporte do “front-end” no foco primário, consistindo no sensor a célula de Golay,

filtros e chopper

- fabricação de filtros passa-banda a malha ressonante, centrados nas frequencias de 0.22; 0.4;

0.67; 0.85 e 1.4 THz (pelo CCS/Unicamp)

- integração do “front-end” e alinhamento no foco primário do telescópio

- integração do telescópio ao posicionador robótico Paramount



2) Detector THz a múltiplas frequências

Sub-projeto realizado com o presente financiamento do Mackpesquisa (com a

participação da empresa  Propertech Ltda., Jacareí, SP)

- Desenvolvimento e construção de "front-end" consistindo em sensor a célula de Golay,

precedida de filtro passa-baixo (para supressão completa da luz e do infravermelho próximo),

filtro passa-banda a malha metálica ressonante, e "chopper" especialmente construído para

alternar aberturas a duas e até quatro malhas e frequencias distintas, em cada ciclo de rotação

frente ao detector.

- Acondicionamento mecânico, anti-vibração, com controle térmico, do sistema detector

completo, em acondicionamento completo, para ser integrado no foco primério do telescópio de

46 cm.

- Sistema técnico, e software apropriado, desenvolvidos para deteção e separação dos sinais de

distintas freqüências.

- Projeto e construção das sub-unidades elétricas e eletrônicas do sistema,

- Operações e testes em bancada do sistema detector a duas frequencias.

- Testes do sistema de aquisição, armazenagem e exibição de dados.

- Comparação dos primeiros resultados com o desempenho do experimento espacial SOLAR-T,

já concluído (Projeto FAPESP, para ser operado em  balões estratosféricos, em duas freqüências

mais elevadas, 3 e 7 THz).



- Instalação, testes operativos do posicionador robótico Paramount.

- Preparação (parcial) de manuais de operação do sistema.

- Preparação de especificações para etapas seguintes do projeto, que incluirão estação autônoma

de energia elétrica (a painéis solares) e redoma retrátil (para proteção do HATS  contra

intempéries nas operações de campo)

Os detalhes dos resultados alcançados estão descritos no Relatório de Progresso da

empresa sob-contratada Propertech, Ltda., em 25/02/2014 (anexo).

3) Recursos Humanos

Orientações:

Iniciação Científica:

Bruno Duarte (CRAAM)

Doutorandos:

Rodney V. da Silva (FEEC, Unicamp)

Luis Olavo T. Fernandes (CRAAM/CAGE, UPM)

Mestrado:

Luis Olavo T. Fernandes (completado 2013, FEEC, Unicamp)

4) Trabalhos que serão apresentados como resultados obtidos com o projeto em questão

URSI XXXI General Assembly (Beijing, China, August 2014)

Physical Questions Raised by Frequency-Increasing Sub-THz Solar Flare

Emissions and a New Tool to Reveal THz Spectral Shapes



Pierre Kaufmann1,2

1Escola de Engenharia, Centro de Rádio-Astronomia e Astrofísica Mackenzie - CRAAM, Universidade

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brazil (pierrekau@gmail.com)

2Centro de Componentes Semicondutores, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brazil

Abstract

Important emissions at higher frequencies have been suggested by some of the earlier flare

observations in the microwaves to mm-waves. Recent sub-THz and 30 THz observations revealed a new

spectral component, with fluxes increasing towards THz frequencies, simultaneously with the well known

spectral component peaking at microwaves, bringing challenging constraints for interpretation. The

knowledge of the complete THz flare spectrum is the essential requirement for understanding the origin

of this radiation. We present the concept, fabrication and performance of a double THz photometers

system, named SOLAR-T. Its innovative optical setup allows observations of the full solar disk with

enough sensitivity to detect small burst transients at the same time. It has been constructed to observe

solar flare THz emissions on board of stratospheric balloons. SOLAR-T uses two Golay cell detectors

preceded by low-pass filters made of rough surface primary mirrors and membranes, 3 and 7 THz band-

pass filters, and choppers. Its photometers can detect small solar bursts (tens of solar flux units) with sub

second time resolution. The system has been integrated to data acquisition and telemetry modules for this

application. Tests comprised the whole system performance, on ambient and low pressure and

temperature conditions. One artificial Sun setup was developed to simulate actual observations. The

experiment is planned to be on board of two long-duration stratospheric balloon flights over Antarctica

and Russia in 2014-2016.

Parker Workshop on Magnetic Reconnection (INPE, S. José dos Campos, SP, March

2014)



Analysis of solar flares from microwaves to THz frequencies and challenges for

interpretation

Pierre Kaufmann [1][2]

[1] Universidade Presbiteriana Mackenzie, Escola de Engenharia, CRAAM, São Paulo,

SP, Brazil.

[2] Universidade Estadual de Campinas, CCS, Campinas, SP, Brazil.

A number of solar bursts have been observed to have unexpected distinct spectral

components in the GHz to sub-THz range: one corresponds to the well known microwaves

emission maximizing at few to tens GHz, and another with fluxes increasing again for larger

sub-THz frequencies. Recently a dramatic double-spectral structure feature was observed

during an intense 30 THz impulsive burst with flux several times larger than the microwave

component.  These results raise serious problems to explain the simultaneous presence of the

sub-THz and the concurrent microwave component.  Authors have suggested explanations for

the sub-THz spectral component include emission by free-free collisions of thermal electrons,

synchrotron produced by high energy electrons; emission by Langmuir waves excited by beams

of electrons and protons at denser regions of the solar active centers and inverse-Compton effect

on the field of synchrotron electrons; inverse-Compton effect on field of photons produced by

Langmuir waves and the Vavilov-Cherenkov emission by high energy electrons on an assumed

partially ionized chromospheric gas. More than one mechanism might be acting at the same

time and that a free-free contribution might always be present to a certain level. Most

explanations used to explain the sub-THz spectral component do not account for the concurrent

microwaves spectral component that is also observed. One possibility is that both spectral



components can be produced by a single beam of high energy electrons undergoing processes

similar to those occurring in laboratory accelerators. Incoherent synchrotron radiation (ISR) is

produced by a beam of very high energy electrons (> MeVs) with flux maximizing somewhere

on the THz range of frequencies.  On the other hand physical perturbations may produce

multiple electrons closely in phase at microbunches in the electron beams, which could emit

broadband coherent synchrotron radiation (CSR) in the GHz range of frequencies and thus

bringing a simultaneous contribution to the low frequency spectral component. To improve our

understanding of the physical processes involved it is necessary to obtain a more complete

spectral description of emissions from microwaves to THz frequencies.

São Paulo, 10 de março de 2014.

Pierre Kaufmann

Pesquisador Principal

Anexo: Relatório de Progresso da Propertech, Ltda.
















































































































