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Resumo
Observações recentes de explosões solares em altas freqüências têm fornecido evidências de
um nova componente espectral com fluxos crescentes com a freqüência na faixa de sub-THz
a THz. Essa nova componente ocorre simultaneamente mas é separada da bem conhecida
componente espectral em microondas que maximiza em freqüências da ordem de dezenas
de GHz. O objetivo deste trabalho é estudar em detalhe um mecanismo recentemente
proposto para descrever o duplo-espectro observado em explosões solares, baseado no
processo físico conhecido como microbunching instability que ocorre com feixes de elétrons
de alta-energia em aceleradores de laboratório. Esse processo é responsável pela produção
de radiação síncrotron com duplo-espectro semelhante ao observado em explosões solares,
exibindo uma componente coerente de banda larga (Coherent Synchrotron Radiation -
CSR) e uma componente incoerente distinta (Incoherent Synchrotron Radiation - ISR)
com máximo em freqüências maiores.

Palavras-chave: Radiação, Giromagnética, Sincrotrônica, Coerente, Incoerente, Micro-
bunching, Terahertz.



Abstract
Recent observations of solar flares at high-frequencies have provided evidence of a new
spectral component with fluxes increasing with frequency in the sub-THz to THz range.
This new component occurs simultaneously but is separated from the well-known microwave
spectral component that maximizes at frequencies of a few to tens of GHz. The aim of this
work is to study in detail a mechanism recently suggested to describe the double spectrum
observed in solar flares based on the physical process known as microbunching instability,
which occurs with high-energy electron beams in laboratory accelerators. Such a process is
responsible for the production of synchrotron radiation with a double spectrum similar
to that observed in solar flares, showing a broadband coherent synchrotron radiation
component (CSR) and a distinct incoherent synchrotron radiation component (ISR) with
maximum at higher frequencies.

Keywords: Radiation, Gyromagnetic, Synchrotron, Coherent, Incoherent, Microbunching,
Terahertz.
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1 Introdução

Explosões solares são eventos transientes e intensos que ocorrem nas chamadas
regiões ativas da atmosfera solar e envolvem a liberação de grandes quantidades de energia
(da ordem de 1027 - 1033 ergs), resultando em um abrilhantamento súbito observado
no disco solar ou no limbo (TANDBERG-HANSSEN; EMSLIE, 1988). As regiões ativas são
constituídas por um plasma magnetizado com intensos campos magnéticos estruturados
em configurações complexas de arcos magnéticos que se estendem através da coroa e da
cromosfera com pés de polaridades magnéticas opostas localizados na fotosfera.

Um evento de alta liberação de energia como uma explosão solar combina vários
processos de emissão de radiação eletromagnética que possuem características diferentes e
podem ser observados em diferentes fases da explosão solar (GOLUB; PASACHOFF, 2010).
A evolução temporal de uma explosão solar pode geralmente ser dividida em tres fases:
precursora, impulsiva e de decaimento. Durante a fase precursora, na qual a energia
magnética é armazenada, o plasma magneto-ativo se aquece, com emissão de raios-x moles
por bremsstrahlung térmico, ultravioleta e H-α (ASCHWANDEN, 2006). Na fase impulsiva, a
energia magnética é subitamente liberada através do processo denominado reconexão mag-
nética (GOOSSENS et al., 2002). Durante a reestruturação dos arcos magnéticos que ocorre
no processo de reconexão, elétrons e íons são aquecidos e/ou acelerados a altas energias
emitindo radiação que cobre praticamente todo o espectro eletromagnético, desde ondas
de rádio até raios gama, através de diferentes processos radiativos (BASTIAN et al., 1998).
Os elétrons acelerados (não-térmicos) emitem radiação girossincrotrônica/sincrotrônica na
faixa de rádio e microondas, raios-X duros e gama por bremsstrahlung (DULK; DENNIS,
1982; GOLUB; PASACHOFF, 2010). Os íons acelerados emitem raios gama por interações
nucleares com núcleos da atmosfera solar ambiente (MURPHY et al., 2008). Nesta fase
também ocorre emissão de radiação EUV (Extreme Ultraviolet Radiation), H-α e raios-X
moles por processos térmicos. Na fase de decaimento, que pode durar horas, ocorre a
diminuição gradual da emissão em todas as faixas do espectro (DULK, 1985).

Observações sistemáticas de explosões solares em altas freqüências (0.2 e 0.4 THz)
utilizando o SST (Solar Submillimeter Telescope), instalado no observatório de El Leoncito
nos Andes Argentinos, têm fornecido evidências claras de um nova componente espectral
com fluxos crescentes com a freqüência na faixa de sub-THz (KAUFMANN et al., 2002;
KAUFMANN et al., 2004; KAUFMANN et al., 2009a; KAUFMANN et al., 2009b; KAUFMANN et al.,
2011; KAUFMANN, 2012; SILVA et al., 2007; FERNANDES et al., 2015). Essa nova componente
ocorre simultaneamente mas é distinta da bem conhecida componente em microondas com
máximo em freqüências da ordem de dezenas de GHz.
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Mais recentemente, explosões solares impulsivas foram observadas na faixa do
infravermelho médio em 30 THz utilizando pequenos telescópios com montagem óptica
relativamente simples instalados no observatório de El Leoncito e no Centro de Rádio-
Astronomia e Astrofísica Mackenzie (CRAAM) (MARCON et al., 2008; KAUFMANN et al.,
2008; KUDAKA, 2015), exibindo fluxos significativamente maiores do que os medidos para
as faixas de frequencias em microondas e sub-THz concorrentes (KAUFMANN et al., 2013;
MITEVA et al., 2015; TROTTET et al., 2015). O mecanismo responsável pela emissão em
30 THz ainda é desconhecido, podendo ser de origem térmica ou não-térmica. Além
disso, a análise desses eventos sugere que a emissão em 30 THz pode ser parte da mesma
componente espectral observada na faixa de frequências em sub-THz.

A nova componente espectral THz cria sérias dificuldades para a interpretação
do espectro de emissão em explosões solares através dos modelos geralmente utilizados
para descrever a componente espectral em microondas observada na faixa de frequências
abaixo de 100 GHz (DULK; DENNIS, 1982). Várias interpretações baseadas em diferentes
mecanismos de emissão têm sido sugeridas para explicar a componente espectral THz
(KAUFMANN et al., 1986; KAUFMANN et al., 2004; KAUFMANN et al., 2009b; SILVA et al.,
2007; TROTTET et al., 2008; TROTTET et al., 2011; TROTTET et al., 2015; SAKAI et al., 2006;
SAKAI; NAGASUGI, 2007; FLEISHMAN; KONTAR, 2010; ZAITSEV et al., 2013; MELNIKOV et

al., 2013), mas nenhuma delas considera a componente espectral em microondas que é
observada simultaneamente. Uma revisão detalhada sobre os aspectos observacionais e
teóricos relacionados a esse tema pode ser encontrada em Krucker et al. (2013).

Uma possibilidade alternativa sugerida recentemente (KAUFMANN; RAULIN, 2006;
KLOPF et al., 2010; KLOPF et al., 2014) é que as duas componentes espectrais podem ser
produzidas por um único feixe de elétrons, segundo um mecanismo baseado no processo
físico conhecido como instabilidade de microbunching que ocorre com feixes de elétrons de
alta energia em aceleradores de laboratório. Feixes de fótons extremamente intensos são
produzidos em aceleradores de laboratório geralmente na forma de radiação síncrotron
incoerente (ISR) emitida por elétrons relativísticos acelerados em campos magnéticos
dipolares (GINZBURG; SYROVATSKII, 1965; SCHWINGER, 1949). Sob certas condições,
perturbações físicas tais como modulações do campo magnético e interações onda-partícula
podem produzir modulações de densidade no feixe de elétrons acelerados criando estruturas
espaciais denominadas microbunches (NODVICK; SAXON, 1954; BYRD et al., 2002; CARR
et al., 2002; STUPAKOV; HEIFETS, 2002; WILLIAMS, 2002; VENTURINI; WARNOCK, 2002).
A formação dessas estruturas resulta na emissão de radiação síncrotron coerente (CSR)
de banda larga por múltiplos elétrons em comprimentos de onda comparáveis ou maiores
do que a dimensão característica dos microbunches. Devido à alta eficiência do processo,
a intensidade espectral da componente CSR pode ser comparável ou maior do que a
da componente ISR que maximiza em freqüências mais altas, produzindo assim um
duplo-espectro semelhante ao observado em algumas explosões solares.
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O objetivo deste trabalho é estudar detalhadamente o mecanismo de produção de
radiação síncrotron incoerente (ISR) e radiação síncrotron coerente de banda larga (CSR)
baseado no processo de instabilidade de microbunching, visando obter uma interpretação
capaz de descrever consistentemente as estruturas de duplo-espectro observadas em várias
explosões solares na faixa de freqüências de GHz a THz. Para tanto, foram realizadas
simulações do mecanismo ISR/CSR utilizando parâmetros e distribuições de energia dos
elétrons acelerados típicos de explosões solares, comparando-se os espectros obtidos com
dados reais para eventos nos quais se observa as estruturas de duplo-espectro.

No Capítulo 2 são apresentados os fundamentos teóricos do processo de emissão
radiativa girossincrotrônica/sincrotrônica em explosões solares. No Capítulo 3 é apresentada
uma revisão da literatura relacionada à observação da nova componente espectral THz
e aos mecanismos de emissão propostos para a sua interpretação. No Capítulo 4 são
apresentados os principais aspectos relacionados ao mecanismo de emissão ISR/CSR
baseado no processo de instabilidade de microbunching. No Capítulo 5 são descritos os
métodos computacionais utilizados para implementar as simulações do espectro de radiação
girossincrotronica/sincrotronica em explosões solares baseadas no mecanismo ISR/CSR. No
Capítulo 6 são apresentados e discutidos os resultados obtidos nas simulações. Finalmente,
no Capítulo 7 são apresentadas as conclusões.
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2 Radiação Giromagnética

A radiação giromagnética é a emissão eletromagnética gerada por elétrons acelerados
que espiralam ao longo de um campo magnético. Essa radiação pode ser classificada em
três tipos, dependendo da energia dos elétrons envolvidos (RAMATY, 1969; DULK, 1985;
BASTIAN et al., 1998). Para elétrons não-relativísticos (fator de Lorentz γ ≈ 1) a emissão é
denominada ciclotrônica ou giroressonância. Para elétrons moderadamente relativísticos
(2 < γ < 5) a emissão é denominada girossincrotrônica. Para elétrons com energias ultra-
relativísticas (γ > 5) a emissão é denominada sincrotrônica. O fator de Lorentz é dado por
γ = 1/

√
1− β2, sendo β = v/c onde v é a velocidade do elétron e c é a velocidade da luz.

A teoria da radiação giromagnética é bem conhecida desde o trabalho pioneiro de
Schott (1912), tendo sido desenvolvida posteriormente por vários autores (SCHWINGER,
1949; TAKAKURA, 1960a; TAKAKURA, 1960b; LANDAU; LIFSHITZ, 1962; GINZBURG, 1964;
GINZBURG; SYROVATSKII, 1965; MELROSE, 1968; GINZBURG; SYROVATSKI, 1969). Um
formalismo matemático detalhado para a teoria da radiação giromagnética em um plasma
magneto-ativo com densidade homogênea, incluindo os efeitos de auto-absorção e de
supressão devida ao meio ionizado foi desenvolvido por Ramaty (RAMATY; LINGENFELTER,
1967; RAMATY, 1968; RAMATY, 1969). O formalismo foi aplicado em cálculos do espectro
de emissão girossincrotrônica/sincrotrônica em explosões solares utilizando o chamado
código Ramaty, baseado na solução numérica de equações integrais para os coeficientes de
emissão e auto-absorção (RAMATY, 1969; HOLT; RAMATY, 1969; RAMATY; PETROSIAN,
1972; RAMATY et al., 1994). Vários autores desenvolveram trabalhos relacionados à emissão
girossincrotrônica/sincrotrônica em explosões solares com base no formalismo apresentado
por Ramaty, bem como sua extensão para modelos não-homogeneos e tridimensionais
(TAKAKURA; SCALISE, 1970; TAKAKURA, 1972; DULK, 1973; TARNSTROM, 1976; MÄTZLER,
1978; DULK et al., 1979; PETROSIAN, 1981; DULK; MARSH, 1982; KLEIN; TROTTET, 1984;
KLEIN et al., 1986; KLEIN, 1987; HOLMAN et al., 2011; FLEISHMAN; MELNIKOV, 2003a;
FLEISHMAN; MELNIKOV, 2003b; SIMOES, 2005; SIMÕES; COSTA, 2006; SIMOES, 2009;
SIMÕES; COSTA, 2010; KUZNETSOV et al., 2011; COSTA et al., 2013).

Nas seções a seguir apresentamos uma revisão dos principais aspectos do for-
malismo teórico utilizado para descrever o processo de emissão radiativa girossincrotrô-
nica/sincrotrônica em explosões solares, baseada nas referências Ramaty e Lingenfelter
(1967), Ramaty (1969), Ginzburg e Syrovatskii (1965) e Pacholczyk (1970).
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2.1 Índices de Refração e Coeficientes de Polarização
Consideremos uma distribuição homogênea de elétrons acelerados movendo-se em

um plasma frio, homogêneo e sem colisões imerso em campo magnético externo estático
e uniforme. Se a densidade de elétrons no plasma é muito maior do que a densidade
de elétrons acelerados, a propagação de ondas eletromagnéticas no plasma será definida
somente pelas características desse meio (RAMATY, 1969; HOLT; RAMATY, 1969). Segundo
a teoria magneto-iônica (RATCLIFFE, 1959; GINZBURG, 1964), ondas eletromagnéticas
podem propagar-se neste meio em dois modos, denominados ordinário e extraordinário.

Para um plasma frio e sem colisões, os índices de refração para os dois modos de
propagação, como função da frequência ν e do ângulo θ entre a direção de propagação da
onda e o vetor campo magnético ~B, são obtidos a partir da equação de Appleton-Hartree
(RATCLIFFE, 1959; STIX, 1962; GINZBURG, 1964), sendo dados por:

µ2
±(ν, θ) = 1− 2X(1−X)

2(1−X)− Y 2 sen2θ ±
√
Y 4 sen4θ + 4(1−X)2Y 2 cos2 θ

, (2.1)

onde os símbolos subscritos (+) e (−) denotam, respectivamente, os modos ordinário e
extraordinário. As quantidades adimensionais X e Y são definidas em termos da frequência
de plasma νp e da girofrequencia do elétron νB:

X =
(
νp
ν

)2
, Y = νB

ν
. (2.2)

A frequência de plasma e a girofrequência do elétron são dadas por:

νp =
√
e2 ne
πme

, (2.3)

νB = 1
2π

eB

mec
, (2.4)

onde e é a carga do elétron, me é a massa do elétron, ne é a densidade de elétrons no
plasma, B é a intensidade do campo magnético e c é a velocidade da luz.

Os índices de refração µ± apresentam vários cutoffs (µ± = 0) e ressonâncias
(µ± =∞). Pode-se mostrar que (PAWSEY; BRACEWELL, 1955), para θ 6= 0, uma onda de
frequência ν escapa da fonte emissora somente se ν > νp no caso de propagação no modo
ordinário ou ν > νx no caso de propagação no modo extraordinário, onde

νx =
√
ν2
p + ν2

B

4 + νB
2 . (2.5)



Capítulo 2. Radiação Giromagnética 18

Os coeficientes de polarização transversal aθ± e longitudinal ak± são definidos em
termos das componentes do vetor campo elétrico da radiação, sendo dados por:

aθ±(ν, θ) = −j Eθ
Ex

= 2(1−X) cos θ
−Y sen2θ ±

√
Y 2 sen4 + 4(1−X)2 cos2 θ

, (2.6)

ak±(ν, θ) = −j Ek
Ex

= (aθ±Y cos θ − 1)XY senθ
1− Y 2 − (1− Y 2 cos2 θ)X , (2.7)

onde Eθ e Ex são as componentes transversais e Ek é a componente longitudinal do vetor
campo elétrico.

Para uma direção de propagação arbitrária, o coeficiente de polarização transversal
aθ± é finito e maior que zero. A radiação emitida é portanto elipticamente polarizada.
Para os casos específicos de propagação longitudinal (θ = 0) ou transversal (θ = π/2)
a radiação torna-se circularmente e linearmente polarizada, respectivamente. Conforme
mostram as Eqs. (2.6) e (2.7), o campo elétrico da radiação girossincrotrônica emitida
por um plasma magneto-ativo apresenta geralmente uma componente longitudinal Ek
não-nula. No entanto, a menos que seja levado em conta o acoplamento entre as oscilações
longitudinais e as ondas transversais, a energia associada à componente longitudinal não
escapa da fonte emissora, e portanto pode-se considerar ak = 0. Para os intervalos de
frequência de interesse em explosões solares (ν > νp e ν > νx), isso não introduz erros
significativos nos cálculos, uma vez que a energia associada à componente longitudinal é
desprezível em comparação com a energia total irradiada.

2.2 Coeficientes de Emissão e Absorção da Radiação Girossincro-
trônica
Considerando ak = 0, a emissividade (potencia emitida por unidade de frequência

por unidade de ângulo sólido) de um elétron acelerado espiralando ao longo do campo
magnético de um plasma homogêneo para os modos ordinário e extraordinário é dada por
(RAMATY, 1969):

η±(ν, θ, γ, φ) = 2πe2

c
ν2

∞∑
s=−∞

µ±
1 + a2

θ±

×
{
−β senφJ ′s(xs) +

[
aθ±

(
cotθ

µ±
− β cosφ

senθ

)
Js(xs)

]}2

× δ

(
ν − sνB

γ
− µ±νβ cosφ cos θ

)
, (2.8)
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onde β é a velocidade do elétron em unidades de c, γ é o fator de Lorentz, φ é ângulo
entre o vetor velocidade do elétron e o vetor campo magnético, denominado ângulo de
passo ("pitch-angle"), Js é a função de Bessel de ordem s, cujo argumento xs é dado por:

xs = sµ± senφ senθ
1− µ±β cosφ cos θ . (2.9)

A expressão para a emissividade η± dada pela Eq. (2.8) corresponde à apresentada por
(RAMATY, 1969) a menos do termo multiplicativo incorreto (1 + ∂µ±/∂ν), incorporando
dessa forma a correção apontada por Trulsen e Fejer (1970) e Ko e Chuang (1973).

Os coeficientes de emissão j± e absorção κ± para uma função de distribuição
de elétrons f(p) arbitrária em energia e ângulo de passo são dados por (BEKEFI, 1966;
MELROSE, 1968):

j±(ν, θ) =
∫
η±(ν, θ, γ, φ)f(p′)d3p , (2.10)

κ±(ν, θ) =
(

c2

µ±ν2

)∫
η±(ν, θ, γ, φ) 1

hν
[f(p)− f(p′)] d3p′ . (2.11)

Consideremos uma fonte emissora com volume total V contendo um número de
elétrons Ne com energia maior do que um dado valor mínimo. Considerando que a função
de distribuição f(p) pode ser separada em uma parte dependente apenas da energia u(γ)
e uma parte dependente apenas do ângulo de passo g(φ), os coeficientes de emissão j± e
absorção κ± podem ser escritos na seguinte forma (RAMATY, 1969):

j±(ν, θ) = 2πNe

V

∫ ∞
1

u(γ)dγ
∫ 1

−1
g(φ)η±(ν, θ, γ, φ)d(cosφ) , (2.12)

κ±(ν, θ) = 2π
meν2µ±

Ne

V

∫ ∞
1

u(γ)dγ
∫ 1

−1
g(φ)η±(ν, θ, γ, φ)d(cosφ)

×
[
− βγ

2

u(γ)
d

dγ

(
u(γ)
βγ2

)
+ µ±β cos θ − cosφ

γβ2 senφ
1

g(φ)
dg(φ)
dφ

]
. (2.13)

As integrais duplas em d(cos θ) e dγ nas equações 2.12 e 2.13 se reduzem a uma
integral simples devido à função Delta de Dirac na Eq.(2.8). Para θ 6= π/2, a função Delta
de Dirac é utilizada no cálculo da integral em d cosφ, enquanto para o caso θ = π/2 é
utilizada no cálculo da integral em dγ (RAMATY, 1969). Efetuando as integrais, obtemos:

j±(ν, θ) = BNe

V

e3

mec2 G±

(
ν

νB
, θ
)
, (2.14)

κ±(ν, θ) = Ne

BV
4π2e H±

(
ν

νB
, θ
)
. (2.15)
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Para θ 6= π/2 as funções G e H são dadas por:

G± = 2π
cos θ

∫ ∞
1

u(γ)
βγ

dγ
s2∑
s=s1

s

1− µ±β cos θ cosφs
g(φs)

1 + a2
θ±

×
[
−β senφs J ′s(xs) + aθ±

(
cot θ
µ±
− β cosφs

senθ

)
Js(xs)

]2

, (2.16)

H± = 2π
cos θ

∫ ∞
1

u(γ)
βγ

dγ
s2∑
s=s1

s

1− µ±β cos θ cosφs
g(φs)

1 + a2
θ±

×
[
−β senφs J ′s(xs) + aθ±

(
cot θ
µ±
− β cosφs

senθ

)
Js(xs)

]2

×

 1
µ±

(
νB
ν

)2
− βγ2

u(γ)
d

dγ

(
u(γ)
βγ2

)
+ µ±β cos θ − cosφs

γβ2 senφs
1

g(φs)

(
dg(φ)
dφ

)
φ=φs

 ,

(2.17)

onde

xs = sµ±β senθ senφs
1− µ±β cos θ cosφs

, (2.18)

s1,2 = ν

νB
γ(1± µ±β cos θ) , (2.19)

cosφs = 1− sνB/γν
µ±β cos θ . (2.20)

Para θ = π/2 as funções G e H são dadas por:

G± = 2πµ±
∞∑
s=1

sβ2
su(γs)

∫ 1

−1
Y±(φ)g(φ)d(cosφ), (2.21)

H± = 2πµ±
∞∑
s=1

sβ2
su(γs)

∫ 1

−1
Y±(φ)g(φ)d(cosφ)

×

 1
µ±

(
νb
ν

)2
− βsγ2

s

u(γs)
d

dγ

(
u

βγ2

)
γs

− cotφ
γsβ2

s

1
g(φ)

dg

dφ

 , (2.22)

onde

Y+(φ) = [Js(xs)]2 cos2 φ , Y−(φ) = [J ′s(xs)]2 sen2φ , (2.23)

γs = sνb/ν , βs = (1− γ−2
s )1/2 , xs = sβsµ± senφ . (2.24)
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2.3 Coeficientes de Emissão e Absorção da Radiação Sincrotrônica
A radiação sincrotrônica emitida por elétrons ultra-relativísticos concentra-se na

região de frequências correspondentes a harmônicos de ordem n mais alta,

νn = n νγB = n
eB

γmec
. (2.25)

Nessa região o espectro pode ser considerado praticamente contínuo, de modo que a potência
por unidade de frequência por unidade de ângulo sólido emitida por um elétron no vácuo
para os modos de propagação ordinário e extraordinário (equivalente à emissividade
η± definida para a radiação girossincrotrônica) pode ser escrita na forma (GINZBURG;

SYROVATSKII, 1965; PACHOLCZYK; JORDÁN, 1979):

pΩ+(ν, θ) = 3
4π2

e3B

mec2γ
(
ν

νc

)2
(1 + γ2ψ2)2K2

2/3 (gν) , (2.26)

pΩ−(ν, θ) = 3
4π2

e3B

mec2γ
(
ν

νc

)2
γ2ψ2(1 + γ2ψ2)K2

1/3 (gν) , (2.27)

onde ψ denota o ângulo entre a direção de propagação da onda e o vetor velocidade do
elétron, K1/3 e K2/3 são funções de Bessel modificadas de argumento imaginário e

gν = ν

2νc
(1 + γ2ψ2)3/2 . (2.28)

A chamada frequência crítica νc (que bissecciona o espectro de potência, isto é, metade da
potência é emitida em frequências ν < νc e metade em frequências ν > νc) é dada por:

νc = 3
4π

eB senϑ
mec

γ2 , (2.29)

onde ϑ = θ − ψ é o ângulo entre a direção de propagação da onda e o vetor campo
magnético, sendo θ o ângulo de passo entre o vetor velocidade do elétron e o vetor campo
magnético. Para um elétron ultrarelativístico a radiação é concentrada principalmente
no interior de um cone ao redor do vetor velocidade com pequeno ângulo de abertura
ψ ∼ 1/γ, de modo que θ ≈ ϑ.

Para uma fonte emissora contendo Ne elétrons em um volume V com energias
E = γmec

2 no intervalo Emin < E < Emax e distribuição isotrópica de velocidades,
os coeficientes de emissão j± para os modos ordinário e extraordinário são dados por:
(GINZBURG; SYROVATSKII, 1965; PACHOLCZYK; JORDÁN, 1979)

j±(ν, θ) = 1
4π

∫ Emax

Emin

N(E)p±(ν, θ)dE , (2.30)
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onde N(E) = (Ne/V )n(E) é a função de distribuição de energia (número de elétrons por
unidade de volume por unidade de frequência), com n(E) normalizada tal que

∫ Emax

Emin

n(E)dE = 1 . (2.31)

As funções de distribuição espectral de potencia p± de um elétron (potência emitida por
unidade de frequência) correspondem às integrais de p±Ω em dΩ sobre todas as direções,

p±(ν, θ) =
∫

4π
p±Ω(ν, θ)dΩ . (2.32)

Devido à grande anisotropia da radiação sincrotrônica, as integrações de p±Ω em dΩ
podem ser reduzidas ao setor anular definido pelo cone ao redor do vetor velocidade dentro
do qual a radiação emitida se concentra. Dessa forma, podemos considerar dΩ ∼= 2π senθ dψ
e estender os limites de integração em dψ de (−1/γ, 1/γ) para (−∞,+∞) de modo que

p±(ν, θ) ∼= 2π senθ
∫ +∞

−∞
p±Ω(ν, θ)dψ . (2.33)

Estas integrais podem ser escritas na forma (WESTFOLD, 1959; GINZBURG; SYROVATSKII,
1965; PACHOLCZYK; JORDÁN, 1979):

p±(ν, θ) =
∫

4π
p±Ω(ν, θ)dΩ =

√
3

2
e3

mec2B senθ [F (x)±G(x)] , (2.34)

onde as funções F (x) e G(x) são dadas por

F (x) = x
∫ ∞
x

K5/3(z)dz , G(x) = xK2/3(x) , (2.35)

com x = ν/νc. Dessa forma, a potência total por unidade de frequência emitida por um
elétron em ambos os modos de propagação é dada por:

p(ν, θ) = p+(ν, θ) + p−(ν, θ) =
√

3 e3

mec2B senθF (x) . (2.36)

Portanto, os coeficientes de emissão j± são dados por:

j±(ν, θ) = 1
2

√
3

4π
e3

mec2 B senθ
∫ Emax

Emin

N(E) [F (x)±G(x)] dE . (2.37)

O coeficiente de emissão total é dado por:

j(ν, θ) = j+(ν, θ) + j−(ν, θ) =
√

3
4π

e3

mec2B senθ
∫ Emax

Emin

N(E)F (x)dE . (2.38)
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Para o cálculo dos coeficientes de absorção κ± da radiação sincrotônica, considera-
se os processos de emissão e absorção estimulada de fótons de energia hν por elétrons
ultrarelativísticos em um campo magnético durante as transições entre dois níveis de
energia E e E + hν (PACHOLCZYK; JORDÁN, 1979). A taxa de variação da densidade de
fótons para uma distribuição isotrópica de elétrons é dada por:

[
B

(21)
± N(E + hν)−B(12)

± N(E)
]
p±(ν, θ), (2.39)

onde B(12)
± e B(21)

± são os coeficientes de Einstein para os modos ordinário e extraordinário.

Utilizando a relação de Einstein B(12)
± = B

(21)
± , obtemos:

κ±(ν) = − c2

2ν2

√
3

4π
e3

mec2B senθ
∫ Emax

Emin

E2 d

dE

(
N(E)
E2

)
[F (x)±G(x)] dE , (2.40)

O coeficiente de absorção médio é dado por:

κ(ν) = 1
2 [k+(ν, θ) + k−(ν, θ)] = − c2

2ν2

√
3

4π
e3

mec2B senθ
∫ Emax

Emin

E2 d

dE

(
N(E)
E2

)
F (x)dE.

(2.41)

2.4 Efeito Razin
O efeito de supressão da emissão girossincrotrônica/sincrotronica em explosões

solares para baixas frequências devido à influência do plasma magneto-ativo ionizado,
conhecido como Efeito Razin (RAMATY; LINGENFELTER, 1967; RAMATY, 1968; RAMATY,
1969), pode ser convenientemente descrito através do parâmetro αR definido como

αR = 3
2
νB
νp

. (2.42)

Em termos desse parâmetro, a radiação girossincrotrônica/sincrotronica emitida por um
elétron relativístico com fator de Lorentz γ será fortemente suprimida em baixas frequências
se αRγ < 1, não sendo afetada se αRγ >> 1. Dessa forma, o efeito de supressão devido à
influência do meio ionizado será significativo para frequências ν menores que a chamada
frequência de Razin νR, dada por:

νR = 2
3

ν2
p

νB senθ ≈ 20 N

B senθ . (2.43)
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No caso da radiação sincrotrônica emitida por um elétron ultra-relativístico, o
efeito Razin é incorporado modificando-se a Eq. (2.34) para a distribuição espectral de
potência (RAMATY; LINGENFELTER, 1967):

p′±(ν, θ) =
√

3
2

e3

mec2B senθ
(
γ′

γ

)
[F (ν/ν ′c)±G (ν/ν ′c)] , (2.44)

onde

γ′

γ
=
[
1 + 1− 1/γ2

α2
Rγ

2(ν/νc)2

]−1/2

=
[
1 + 9

4
γ2 − 1

α2
R(ν/νB)2

]−1/2

, (2.45)

ν ′c = νc

(
γ′

γ

)3

. (2.46)

Com essa modificação, a potência total por unidade de frequência emitida em ambos os
modos de propagação será dada por:

p′(ν, θ) = p′+(ν, θ) + p′−(ν, θ) =
√

3 e3

mec2B senθ
(
γ′

γ

)
F (ν/ν ′c) . (2.47)

Pode-se notar claramente a partir das Eqs. (2.47), (2.45) e (2.46) que a supressão devida à
influência do meio ionizado torna-se significativa quando γ′/γ << 1, o que ocorre para
α2
Rγ

2(ν/νc)2 << 1.

2.5 Transferência Radiativa
A propagação da radiação girossincrotrônica/sincrotrônica em um plasma magneto-

ativo ionizado pode ser descrita convenientemente utilizando-se os chamados parâmetros de
Stokes I, Q, U e V . Esses parâmetros são geralmente determinados a partir da solução das
equações de transferência radiativa para as intensidades específicas dos modos ordinário e
extraordinário, I+ e I−, e para as relações de fase Is = (I+I−)1/2 sen δ e Ic = (I+I−)1/2 cos δ,
onde δ é a diferença de fase entre os dois modos (RAMATY, 1969). Conforme observado
anteriormente, uma vez que a componente longitudinal do campo elétrico é considerada
nula o campo de radiação é determinado completamente pelas componentes transversais.

O acoplamento entre os modos ordinário e extraordinário, determinado pelas
relações de fase Is e Ic, torna a solução das equações de transferência radiativa bastante
complicadas. Para a radiação girossincrotrônica/sincrotrônica, que ocorre geralmente
em frequências ν comparáveis à frequência de plasma νp e à girofrequência νB e que
correspondem a comprimentos de onda λ muito maiores que as dimensões lineares da
fonte, a chamada rotação de Faraday é grande de modo que Is = Ic = 0. Nesse caso, os
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modos ordinário e extraordinário propagam-se independentemente e portanto as equações
de transferência radiativa para I+ e I− tornam-se desacopladas, podendo ser escritas de
forma simples em termos dos coeficientes de emissão e absorção j± e κ± (RAMATY, 1969):

dI±(ν, θ)
dz

+ κ±(ν, θ)I±(ν, θ) = j±(ν, θ) . (2.48)

Para um fonte homogênea, as soluções das Eqs. (2.49) são dadas por:

I±(ν, θ) = j±(ν, θ)
κ±(ν, θ) {1− exp [−κ±(ν, θ)L]} , (2.49)

onde L é dimensão da fonte ao longo da linha de visada.

No caso da radiação girossincrotrônica/sincrotrônica emitida em explosões solares,
a quantidade medida experimentalmente em observações realizadas na Terra é a densidade
de fluxo (potência por unidade de área por unidade de frequência). Consideremos uma fonte
homogênea com volume V = AL, sendo A = ΩR2 a área efetiva, onde Ω é o ângulo sólido
subentendido pela fonte conforme observada da Terra e R = 1 UA (unidade astronômica)
é a distância Sol-Terra. A densidade de fluxo observada na Terra para os modos ordinário
e extraordinário é dada por:

F±(ν, θ) = I±(ν, θ)Ω = A

R2
j±(ν, θ)
κ±(ν, θ) {1− exp [−κ±(ν, θ)L]} . (2.50)

O parâmetro τ± = κ±(ν, θ)L, denominado profundidade óptica, define a chamada opacidade
da fonte. Para τ± >> 1, a fonte é dita opticamente espessa tal que a densidade de fluxo é
dada por F±(ν, θ) = [j±(ν, θ)/κ±(ν, θ)]A/R2. Para τ± << 1, a fonte é dita opticamente
fina tal que tal que a densidade de fluxo é dada por F±(ν, θ) = j±(ν, θ)V/R2.
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3 Componente THz e o Duplo-Espectro em
Explosões Solares

Explosões solares tem sido investigadas em frequências cobrindo todo o especto
eletromagnético, de ondas de rádio até raios-γ, tanto através de observações terrestes
quanto espaciais, fornecendo informações consideráveis sobre os processos de liberação de
energia e aceleração de partículas em regiões ativas. No entanto, a emissão na faixa que
vai de ondas submilimétricas até o infravermelho (frequências sub-THz e THz) tem sido
observada de forma sistematica apenas recentemente (KAUFMANN et al., 2002; KAUFMANN

et al., 2004; KAUFMANN et al., 2009a; KAUFMANN et al., 2013; KAUFMANN et al., 2015;
SILVA et al., 2007; MITEVA et al., 2015; FERNANDES et al., 2015). Apesar disso, as poucas
observações realizadas nessa faixa de comprimentos de onda têm revelado resultados
inesperados, dando origem a problemas de interpretação e controvérsias que permanecem
sem solução.

O telescópio SST (Solar Submilimeters Telescope), instalado no observatório de
El Leoncito nos Andes Argentinos a 2550 m de altitude, foi desenvolvido para estender
as observações de explosões solares na faixa de rádio para frequências acima de 100 GHz
(KAUFMANN et al., 2001). Para complementar essas observações, posteriormente foram
desenvolvidos e instalados em El Leoncito dois rádio-polarímetros solares operando em 45
e 90 GHz (VALIO et al., 2013). Observações recentes de explosões solares realizadas com o
SST em frequências sub-THz (0.2 e 0.4 THz) e com os rádio-polarímetros têm mostrado
claras evidências de uma nova componente espectral com fluxos crescentes com a frequência
na faixa de sub-THz (KAUFMANN et al., 2002; KAUFMANN et al., 2004; KAUFMANN et al.,
2009a; KAUFMANN et al., 2009b; KAUFMANN et al., 2011; KAUFMANN, 2012; SILVA et al.,
2007; FERNANDES et al., 2015).

Essa nova componente ocorre simultaneamente mas é distinta da bem conhecida
componente em microondas com máximo em frequências de algumas dezenas de GHz.
Uma tendência espectral semelhante também foi sugerida durante certas fases da evolução
temporal em outros eventos observados (RAULIN et al., 2004; TROTTET et al., 2011; LÜTHI
et al., 2004). Observações anteriores de explosões solares na faixa de frequências abaixo de
100 GHz já sugeriam essa característica de duplo-espectro (SHIMABUKURO, 1970; CROOM,
1971; AKABANE et al., 1973; ZIRIN; TANAKA, 1973; ROY, 1979; KAUFMANN et al., 1985;
WHITE et al., 1992).

Os resultados surpreendentes obtidos nas observações em frequências sub-THz
motivaram o desenvolvimento de novos telescópios para observar explosões solares na faixa
superior de frequências THz (a banda 8 µm - 15 µm denominada infravermelho médio),
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para a qual a atmosfera terreste se torna transparente (LORD et al., 1992). A maioria
das observações em solo realizadas anteriormente para a banda do infravermelho médio
referem-se ao Sol calmo e regiões quiescentes (TURON; LÉNA, 1970; LINDSEY; HEASLEY,
1981; GEZARI, 1999; MARCON et al., 2008) bem como a medidas de campo magnético em
regiões ativas baseada em espectroscopia Zeeman (JENNINGS et al., 2002; SONNABEND et

al., 2006). Recentemente um telescópio óptico único e relativamente simples para detectar
explosões solares em 30 THz foi projetado e instalado no observatório de El Leoncito (MELO

et al., 2006; MELO et al., 2009; MARCON et al., 2008; KAUFMANN et al., 2008; CASSIANO et

al., 2010). Um telescópio semelhante também foi instalado no CRAAM (KUDAKA, 2015).
As observações com os dos dois telescópios são realizadas com cadência de 5 frames/s
e resolução espacial de aproximadamente 15” de arco, correspondendo ao disco de Airy
definido pelo limite do ângulo de difração do refletor primário.

A densidade de fluxo em 30 THz é derivada a partir do excesso de temperatura de
brilho observado com relação ao nível fotosférico, considerando que o tamanho da fonte é
da ordem ou menor que o disco de Airy e que a aproximação de Rayleigh-Jeans para a
lei de Planck é válida para a emissão em 30 THz. Três explosões impulsivas e contínuas
foram observadas em 30 THz utilizando esses telescópios (KAUFMANN et al., 2013; MITEVA

et al., 2015; KAUFMANN et al., 2015), com níveis de fluxo considerávelmente maiores que
os medidos para os mesmos eventos em frequências micro-ondas e sub-THz, confirmando
assim a presença da componente espectral THz.

A nova componente espectral THz cria sérias dificuldades para a interpretação
do espectro de emissão em explosões solares através dos modelos geralmente utilizados
para descrever a componente espectral em microondas observada na faixa de frequências
abaixo de 100 GHz (DULK; DENNIS, 1982), tais como o paradoxo do número de elétrons,
a estrutura temporal rápida e a polarização da emissão (KAUFMANN et al., 2004). Uma
revisão detalhada sobre os aspectos observacionais e teóricos relacionados a esse tema
pode ser encontrada em Krucker et al. (2013).
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3.1 Observações
Nesta seção descrevemos os dois eventos que serão analisados sob o ponto de vista

do mecanismo ISR/CSR baseado na instabilidade de microbunching na próxima etapa
deste trabalho: as explosões solares de 04 de Novembro de 2003 e 27 de outubro de 2014.

3.1.1 Explosão Solar de 04 de Novembro de 2003

A explosão solar de 04 de Novembro de 2003 (SOL2003-11-04 T19:44) ocorreu na
região ativa NOAA 0486 com coordenadas heliográficas S19W83, fornecendo a primeira
evidência indiscutível da nova componente espectral THz (KAUFMANN et al., 2004). Foi o
maior evento já detetado, com classificação estimada como sendo maior que X28 devido à
saturação dos detectores do Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES).
Na Fig. (1) são mostrados os perfis temporais correspondentes às observações do evento
em 15.6 GHz pelo Owens Valley Solar Array (OVSA) e em 212 GHz e 405 GHz pelo SST.

Figura 1 – Perfis temporais da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 correspondentes
às observações em 15.6 GHz pelo Owens Valley Solar Array (OVSA) e em 212
GHz e 405 GHz pelo SST. Adaptado de (KAUFMANN et al., 2004).
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Na Fig. (2) são mostrados os espectros em frequência para as estruturas temporais
P1 (19:44:00 UT) e P4 (19:48:20 UT) correspondentes às observações na faixa de 1.2 GHz
a 18 GHz pelo OVSA, em 212 GHz e 405 GHz pelo SST e em 44 GHz pelo rádio telescópio
de Itapetinga (apenas para a estrutura P4). Conforme pode-se observar, para ambas as
estruturas temporais P1 e P4 a densidade de fluxo em 405 GHz é significativamente maior
do que em 212 GHz, indicando claramente um fluxo crescente com máximo de emissão
espectral situado na faixa de THz.

Figura 2 – Espectros da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 para as estruturas
temporais P1 (19:44:00 UT) e P4 (19:48:20 UT) correspondentes às observações
na faixa de 1.2 GHz a 18 GHz pelo OVSA, em 212 GHz e 405 GHz pelo SST e
em 44 GHz pelo rádio telescópio de Itapetinga (apenas para a estrutura P4).
Adaptado de (KAUFMANN et al., 2004).
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3.1.2 Explosão Solar de 27 de Outubro de 2014

A explosão solar de 27 de Outubro de 2014 (SOL2014-10-27 T14:22) ocorreu na
região ativa NOAA 2192 com coordenadas heliográficas S18W57. Foi um evento classe
GOES X2.0, observado em 30 THz pelo telescópio óptico instalado no CRAAM durante
vários minutos em torno do seu máximo e simultaneamente em micro-ondas pelo Radio Solar
Telescope Network (RSTN), em raios-X de baixa e alta energia pelo Ramaty High Energy
Solar Spectroscopic Imager (RHESSI), em luz branca pelo Helioseismic and Magnetic
Imager do Solar Dynamics Observatory (SDO/HMI), em 212 e 405 GHz pelo SST e em
H-α pelo H-Alpha Solar Telescope of Argentina (HASTA). A densidade de fluxo em 30 THz
no pico de emissão, derivada a partir do aumento de temperatura de brilho observado com
relação ao nível fotosférico, foi estimado em ∼ 35000 SFU (1 SFU = 10−22 W.m−2.Hz−1)
com uma incerteza da ordem de 25 % (KAUFMANN et al., 2015).

Na Fig. (3) é mostrado o espectro em frequência completo na faixa de microondas
a THz para o máximo de emissão (14:22:00 UT), exibindo claramente uma estrutura de
duplo-espectro.

Figura 3 – Espectro completo em frequência da explosão solar de 27 de Outubro de 2014 na
faixa de microondas a THz para o máximo de emissão (14:22:00 UT). Adaptado
de (KAUFMANN et al., 2015).
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3.2 Mecanismos
A origem da nova componente espectral THz ainda é desconhecida, constituindo

um problema que transcende a aplicação dos modelos geralmente utilizados para descrever
o espectro de emissão em explosões solares. Nesses modelos, os processos de geração
de energia na fase impulsiva são geralmente atribuídos a uma população de elétrons
moderadamente relativísticos e relativísticos que produzem microondas por emissão giro-
síncrotron/síncrotron e raios-X por bremsstrahlung em regiões mais densas da atmosfera
solar (DULK; DENNIS, 1982).

Vários mecanismos, baseados em diferentes processos de emissão, têm sido sugeridos
para explicar a componente espectral THz, a maioria envolvendo a aceleração de partículas
até altas energias, tais como:

• efeito Compton inverso no campo da radiação sincrotrônica emitida por elétrons
ultra-relativísticos (KAUFMANN et al., 1986);

• emissão de radiação sincrotrônica por elétrons ultra-relativísticos (KAUFMANN et al.,
2004; SILVA et al., 2007; TROTTET et al., 2008; KAUFMANN et al., 2009b);

• emissão de radiação sincrotrônica por pósitrons ultra-relativísticos (SILVA et al., 2007;
TROTTET et al., 2008);

• emissão free-free (bremsstrahlung) por de elétrons térmicos (TROTTET et al., 2008;
KAUFMANN et al., 2009b; TROTTET et al., 2011; TROTTET et al., 2015);

• emissão de ondas de Langmuir geradas por feixes de elétrons ou prótons em regiões
ativas mais densas (SAKAI et al., 2006; SAKAI; NAGASUGI, 2007; FLEISHMAN; KONTAR,
2010; ZAITSEV et al., 2013);

• emissão de radiação Vavilov–Cherenkov por elétrons de alta energia em um plasma
cromosférico parcialmente ionizado (FLEISHMAN; KONTAR, 2010);

• emissão de radiação girossincrotrônica por elétrons moderadamente relativísticos,
incluindo o efeito Razin e efeitos devidos a inomogeneidades da distribuição espacial
de elétrons (MELNIKOV et al., 2013).

Conforme observado por Fleishman e Kontar (2010), é possível que a componente
espectral THz seja produzida por dois ou mais mecanismos atuando ao mesmo tempo. Além
disso, é importante notar que os mecanismos citados acima para interpretar a componente
espectral THz não consideram a componente espectral em microondas que é observada
simultaneamente.
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Uma possível interpretação assume um cenário particular para o local de aceleração
em que um feixe de elétrons é injetado em dois arcos magnéticos diferentes, emitindo
radiação girossincrotrônica em frequências de microondas no arco mais alto com campo
magnético menos intenso e radiação sincrotrônica em frequências sub-THz no arco mais
baixo com campo magnético mais intenso (SILVA et al., 2007). No entanto, esta interpretação
demanda uma seleção crítica de parâmetros, próximos de condições físicas limites para o
local de aceleração sugeridas por certas observações de explosões solares.

Uma possibilidade alternativa, explorada no desenvolvimento deste trabalho, é que
as duas componentes espectrais podem ser produzidas por um único feixe de elétrons
segundo um mecanismo baseado no processo físico conhecido como instabilidade de
microbunching, que ocorre com feixes de elétrons de alta energia em aceleradores de
laboratório. No capítulo seguinte, apresentamos uma discussão detalhada deste mecanismo.
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4 Microbunching e o Mecanismo ISR/CSR

Feixes de fótons extremamente intensos, geralmente na forma de radiação sin-
crotrônica incoerente (ISR), são produzidos em aceleradores de laboratório por elétrons
altamente relativísticos movendo-se através de um campo magnético dipolar (SCHWINGER,
1949; GINZBURG; SYROVATSKĬI, 1965). Muitas técnicas tem sido desenvolvidas com o
objetivo de aumentar ainda mais a intensidade dos feixes de fótons ISR, tal como o uso
de estruturas magnéticas períódicas conhecidas como dispositivos de inserção, que são
sistemas de múltiplos magnetos dipolares com polaridades alternadas (MOTZ, 1951; MOTZ;

WALSH, 1962; FRIEDMAN; HERNDON, 1973).

Sob certas condições, instabilidades devidas a não-homogeneidades do campo
magnético ou a interações onda-partícula que surgem do feedback entre o dispositivo
de inserção, o campo de radiação e o feixe de elétrons, podem produzir modulações da
densidade de elétrons, criando estruturas espaciais chamadas de microbunches (NODVICK;

SAXON, 1954; BYRD et al., 2002; CARR et al., 2002; STUPAKOV; HEIFETS, 2002; WILLIAMS,
2002; VENTURINI; WARNOCK, 2002). Conforme ilustrado na Fig. (4), em comprimentos de
onda comparáveis ou maiores que o tamanho do microbunch, o campo-próximo (near-field)
da radiação emitida por cada elétron envolve toda a estrutura de microbunch, resultando
em uma interação coerente de múltiplas partículas que produz a emissão de radiação
sincrotrônica coerente (CSR) de banda larga. Este processo é de tal eficiência que a
brilhância espectral da componente CSR produzida é comparável ou até maior que a da
componente ISR que maximiza em altas frequências, produzindo assim um duplo-espectro.

O espectro da radiação sincrotrônica emitida por um microbunch de elétrons ultra-
relativísticos acelerados em um campo magnético dipolar pode ser derivado generalizando-se
o resultado para a radiação de único elétron obtido a partir da teoria clássica da eletrodinâ-
mica (SCHWINGER, 1949; JACKSON, 1998; GINZBURG; SYROVATSKII, 1965; PACHOLCZYK;

JORDÁN, 1979) para o caso de um sistema com múltiplos elétrons (WILLIAMS et al., 1989;
HIRSCHMUGL et al., 1991; HULBERT; WILLIAMS, 1998; CARR et al., 2002; WILLIAMS, 2002;
WILLIAMS, 2006). Consideremos um feixe discreto de elétrons ultra-relativísticos mo-
noenergéticos movendo-se em órbita circular através de um campo magnético dipolar
perpendicular ao plano da órbita, como geralmente ocorre em aceleradores de laboratório.
A intensidade específica para a radiação sincrotrônica emitida por um único elétron (em
unidades do sistema CGS) é dada por:

Ie(ν) = 3e2

2πcγ
2
(
ν

νc

)2 [
(1 + γ2ψ2)2K2

2/3(gν) + γ2ψ2(1 + γ2ψ2)K2
1/3(gν)

]
, (4.1)

onde gν e νc são dados respectivamente pelas Eqs. (2.28) e (2.29) com o ângulo de passo
θ = π/2 (uma vez que o plano da órbita é perpendicular ao campo magnético).
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Figura 4 – Representação da interação coerente dos elétrons na estrutura de microbunch
que produz a emissão de radiação sincrotrônica coerente (CSR). Adaptado de
(MCNEIL; THOMPSON, 2010)

Desprezado-se os efeitos devidos ao tamanho finito e a divergência angular do feixe
de elétrons e considerando ψ = 0 (KIM, 2001) podemos escrever:

Ie(ν) = 3e2

2πcγ
2
(
ν

νc

)2
K2

2/3

(
ν

2νc

)
. (4.2)

Em um cenário típico de aceleradores de laboratório, com feixes de elétrons ultra-
relativísticos monoenergéticos emicrobunches discretos, a intensidade específica da radiação
sincrotrônica emitida por um microbunch contendo um número Ne de elétrons é dada por
(SCHIFF, 1946; NODVICK; SAXON, 1954):

d2W

dνdΩ =
{
Ne[1− f(ν)] +N2

e f(ν)
}
Ie(ν) , (4.3)

onde f(ν) é um fator de forma definido pelo tamanho e formato da estrutura de microbunch,
dado pelo quadrado da Transformada de Fourier da função normalizada de distribuição
espacial longitudinal de carga do microbunch, S(z):

f(ν) =
∣∣∣∣∣
∫ ∞
−∞

exp
[
i

2πν(n̂ · z)
c

]
S(z)dz

∣∣∣∣∣
2

. (4.4)
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Em aceleradores de laboratório geralmente considera-se que a estrutura de micro-
bunch possui forma gaussiana com escala de comprimento característica σb, tal que o fator
de forma f(ν) é dado por:

f(ν) = exp
[
−4π2ν2σ2

b

c2

]
= exp

[
−4π2σ2

b

λ2

]
, (4.5)

onde λ é o comprimento de onda da radiação correspondente à frequência ν. Em termos
de uma escala de largura temporal característica, definida por τb = σb/c, o fator de forma
gaussiano pode ser escrito como:

f(ν) = exp
[
−4π2ν2τ 2

b

]
. (4.6)

No caso da modelagem de explosões solares, as estruturas de microbunch podem
assumir formas mais complexas. Simulações foram realizadas utilizando-se estruturas de
microbunch com formas diferentes (KLOPF et al., 2010; KLOPF et al., 2014), obtendo-se bons
ajustes para fatores de forma do tipo secante hiperbólica:

f(ν) = sech
(
πνσb

2c

)
= sech

(
πντb

2

)
. (4.7)

O fator de forma do tipo secante hiperbólica é muito semelhante ao do tipo gaussiano mas
apresenta uma cauda maior, resultando em um pico menos acentuado para a componente
CSR que melhora o ajuste dos espectros. A Fig. (5) mostra a comparação entre os fatores
de forma do tipo gaussiano e do tipo secante hiperbólica calculados respectivamente com
τb = 10 ps e τb = 25 ps.

Uma análise simples da Eq. (4.3) fornece um entendimento claro do princípio básico
subjacente ao mecanismo ISR/CSR para a produção do duplo-espectro de emissão. O fator
de forma f(ν) determina a faixa de frequências em que ocorre o reforço coerente da emissão
sincrotrônica. Para frequências correspondentes a comprimentos de onda muito pequenos
em comparação com a escala de comprimento característica σb da estrutura de microbunch,
f(ν) → 0 tal que a intensidade específica é dominada pelo termo proporcional a Ne,
que corresponde à bem conhecida componente ISR. Para frequências correspondentes a
comprimentos de onda comparáveis ou maiores que a escala de comprimento característica
σb da estrutura de microbunch, f(ν)→ 1 tal que a intensidade específica é dominada pelo
termo proporcional a N2

e , que corresponde à componente CSR de banda larga.
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Figura 5 – Comparação entre os fatores de forma do tipo gaussiano e do tipo secante
hiperbólica calculados respectivamente com τb = 10 ps e τb = 25 ps.
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A Fig. (6) mostra o espectro ISR/CSR computado para um cenário típico de
aceleradores de laboratório, no qual um feixe monoenergético contendo Ne = 8 × 108

elétrons com energia E = 125 MeV acelerados em um campo magnético dipolar de
intensidade B = 1000 G é comprimido em um microbunch de formato gaussiano com três
valores diferentes para a escala de largura temporal característica, τb = 10 ps, 1 ps e 100 fs.
Conforme pode-se notar, o pico da componente espectral CSR se desloca para frequências
mais altas à medida que a escala de largura temporal característica τb diminui, enquanto a
componente espectral ISR permanece inalterada.

Figura 6 – Espectro ISR/CSR para um feixe monoenergético de elétrons acelerados em um
campo magnético dipolar, comprimido em um microbunch de formato gaussiano
com escalas de largura temporal característica τb = 10 ps, 1 ps, 100 fs.
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A Fig. (7) mostra o espectro ISR/CSR computado para o mesmo cenário, fixando a
largura temporal característica em τb = 1 ps e variando a intensidade do campo magnético,
B =300 , 1000 e 2000 G. Nesse caso, o pico da componente espectral ISR se desloca
para frequências mais altas à medida que a intensidade do campo magnético B aumenta,
enquanto a componente espectral CSR é apenas ligeiramente modificada.

Figura 7 – Espectro ISR/CSR para um feixe monoenergético de elétrons acelerados (Ne =
8 × 108; E = 125 MeV) em um campo magnético dipolar com intensidade
B =300, 1000 e 2000 G, comprimido em um microbunch de formato gaussiano
com escala de largura temporal característica τb = 1 ps.



Capítulo 4. Microbunching e o Mecanismo ISR/CSR 39

A Fig. (8) mostra uma comparação entre os espectros ISR/CSR computados para
um feixe monoenergético contendo Ne = 8 × 108 elétrons com energia E = 125 MeV
acelerados em um campo magnético dipolar de intensidade B = 1000 G, comprimidos em
microbunches de formato gaussiano e secante hiperbólica respectivamente com τb = 10 ps
e τb = 25 ps. Conforme pode-se notar, a cauda correspondente à estrutura de microbunch
com formato secante hiperbólica estende-se até valores maiores de frequência.

Figura 8 – Espectros ISR/CSR para um feixe monoenergético de elétrons (Ne = 8× 108;
E = 125 MeV) acelerados em um campo magnético dipolar (B =1000 G),
comprimido em microbunches de formato gaussiano e secante hiperbólica
respectivamente com τb = 10 ps e τb = 25 ps.
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5 Descrição dos Métodos Computacionais

Neste capítulo, descrevemos os principais aspectos dos dois códigos numéricos
desenvolvidos neste trabalho. O primeiro código consiste simplesmente em uma transcrição
para a linguagem Java do código original de Ramaty (RAMATY, 1969; RAMATY et al.,
1994) para o cálculo da densidade de fluxo da radiação girossincrotrônica/sincrotrônica em
explosões solares. O segundo, denominado código ISR/CSR, consiste em uma modificação
do primeiro para simular o mecanismo ISR/CSR baseado na instabilidade demicrobunching,
visando descrever as estruturas de duplo-espectro observadas em explosões solares.

5.1 Código Ramaty
O código original de Ramaty (RAMATY, 1969; RAMATY et al., 1994), escrito na lingua-

gem FORTRAN, calcula a densidade de fluxo da radiação girosincrotrônica/sincrotrônica
emitida por uma fonte homogênea de elétrons com distribuição isotrópica em ângulo
de passo e distribuição de energias do tipo lei de potências. Em uma etapa inicial do
desenvolvimento deste trabalho, esse código foi transcrito para a linguagem Java.

Uma das etapas para o desenvolvimento do código em Java é a remodelagem do
algoritmo para atender as premissas do desenvolvimento de software orientado-a-objetos,
em contrapartida ao desenvolvimento linear do FORTRAN. Além disso, é desejado que
o código possa ser reaproveitado por mais autores e pela comunidade cientifica. Nesse
sentido, os objetos de input e output foram abstraídos em Interfaces, para que as regras de
carga dos parâmetros iniciais e regras de exportação dos resultados dos dados ficassem
isolados e independentes do algoritmo. Dessa forma, o código pode ser reaproveitado para
exportar dados em diversos formatos.

Além do encapsulamento das regras de parâmetros iniciais do algoritmo e de expor-
tação de dados, outras modificações estruturais para atender o paradigma de orientação-
a-objetos foram realizadas: todas as regras de cálculo de emissão foram encapsuladas
dentro de uma classe, que representa um valor de frequência do espectro da radiação
girosincrotrônica/sincrotrônica; todas as fórmulas e métodos numéricos para o cálculo
das grandezas envolvidas, como por exemplo a polarização e os coeficientes de emissão e
absorção, foram encapsulados em classes filhas desse objeto. O algoritmo manipula então
uma coleção de objetos, um para cada frequência do espectro.
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A Fig.( 9) mostra um diagrama simplificado da modelagem implementada.

Figura 9 – Diagramas de classes da nova modelagem do Algoritmo de Ramaty.
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Um ponto que exigiu atenção na transcrição do código original de Ramaty em
FORTRAN para a linguagem Java foi a precisão numérica. Enquanto o código original
trabalha com precisão simples, o novo código desenvolvido em Java trabalha com precisão
dupla, o que poderia levar a resultados diferentes. Com o objetivo de aferir o novo código,
realizamos simulações com ambos os códigos para os parâmetros de entrada utilizados na
obtenção da Fig. 12 do artigo de Ramaty et al. (1994). Conforme mostrado na Fig. 10, os
resultados obtidos com ambos os códigos no cálculo da densidade de fluxo para os mesmos
parâmetros de entrada são equivalentes (com diferenças menores que 10−16).

Figura 10 – Comparação entre os resultados obtidos no cálculo da densidade de fluxo com
o código original de Ramaty em FORTRAN e o novo código em Java.
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Os parâmetros de entrada do código Ramaty em Java foram nomeados como:

• Ne: número total de elétrons da fonte emissora;

• Emin e Emax: energia mínima e energia máxima da distribuição de elétrons;

• Ω: tamanho da fonte emissora (ângulo subentendido conforme observado da Terra);

• δ, índice espectral da distribuição de energia dos elétrons;

• B: intensidade do campo magnético;

• etr: limiar de energia para calcular a emissão girossincrotrônica ou sincrotrônica;

• φ: ângulo de visada;

• α: parâmetro alfa de Razin.

Com o objetivo de compreender a influência dos parâmetros de entrada sobre
o espectro de emissão da radiação girossincrotrônica/sincrotrônica produzido por uma
distribuição de elétrons do tipo lei de potência, realizamos uma série de simulações para o
cálculo da densidade de fluxo com os mesmos parâmetros utilizados para a reprodução
da Fig. 12 do artigo de Ramaty et al. (1994). Em cada simulação variamos apenas um
dos parâmetros em uma escala controlada, de modo a poder comparar isoladamente sua
influência sobre o espectro de emissão obtido.
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Na Fig. (11) são mostrados os resultados obtidos em simulações com valores
diferentes para o número de elétrons Ne. Podemos notar que o número de elétrons não
exerce influência sobre o fluxo de radiação em baixas frequências. No entanto, para
frequências mais altas o fluxo aumenta com o número de elétrons. Além disso, o pico de
emissão se desloca para frequências maiores conforme aumenta o número de elétrons.

Figura 11 – Comportamento do espectro da radiação girossincrotrônica/sincrotrônica com
a variação do número de elétrons Ne.
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Na Fig. (12) são mostrados os resultados obtidos em simulações com valores
diferentes para o tamanho da fonte emissora Ω. Podemos constatar que para fontes
emissoras maiores o fluxo de radiação aumenta e o pico de emissão se desloca para
frequências menores.

Figura 12 – Comportamento do espectro da radiação girossincrotrônica/sincrotrônica com
a variação do tamanho da fonte emissora Ω.



Capítulo 5. Descrição dos Métodos Computacionais 46

Na Fig. (13) são mostrados os resultados obtidos em simulações com valores
diferentes para a intensidade do campo magnético B. Podemos observar que para campos
magnéticos mais intensos o fluxo de radiação aumenta e o pico de emissão se desloca para
frequências maiores.

Figura 13 – Comportamento do espectro da radiação girossincrotrônica/sincrotrônica com
a variação da intensidade do campo magnético B.
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Na Fig. (14) analisamos o comportamento do espectro de emissão com relação ao
efeito Razin. Conforme esperado, a supressão da emissão na região de baixas frequências
aumenta para valores menores do parâmetro α. Além disso, observamos que o espectro em
frequências mais altas não sofre influência da supressão de Razin.

Figura 14 – Comportamento do espectro da radiação girossincrotrônica/sincrotrônica com
a variação do parâmetro α de Razin.



Capítulo 5. Descrição dos Métodos Computacionais 48

Na Fig. (15) analisamos o comportamento do espectro de emissão com relação ao
índice espectral da distribuição de elétrons δ. Podemos observar que para distribuições
mais duras (valores menores de δ), que apresentam maior número de elétrons de alta
energia, o fluxo de radiação aumenta e o pico de emissão se desloca para frequências
maiores.

Figura 15 – Comportamento do espectro da radiação girossincrotrônica/sincrotrônica com
a variação do índice espectral da distribuição de energia dos elétrons δ.
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5.2 Código ISR/CSR
O código desenvolvido neste trabalho para realizar as simulações do mecanismo

ISR/CSR no contexto das explosões solares baseia-se no algoritmo original de Ramaty
(RAMATY, 1969; RAMATY et al., 1994) para o cálculo da densidade de fluxo da radiação
girossincrotronica/sincrotrônica. Consideramos uma fonte emissora homogênea contendo
um número total de elétrons Ne com distribuição isotrópica de velocidades e energias
cinéticas Ee = E −mec

2 = (γ − 1) mec
2 no intervalo entre Emin e Emax obedecendo uma

distribuição normalizada n(Ee) do tipo lei de potência,

n(Ee) = AE−δe , (5.1)

onde δ denota o índice espectral e A é uma constante de normalização tal que

∫ Emax

Emin

n(Ee)dEe = 1 . (5.2)

Considerando-se que devido à repulsão coulombiana apenas elétrons com energia
acima de um certo limiar Eth (da ordem de alguns MeV) podem formar estruturas de
microbunch (INGELMAN; SIEGBAHN, 1998), assumimos que o número de elétrons NCSR

que participam do processo CSR é dado por uma fração do número de elétrons de alta
energia Nhigh. O número de elétrons de baixa energia Nlow (Emin < Ee < Eth) e o número
de elétrons de alta energia Nhigh (Eth < Ee < Emax) são dados respectivamente por:

Nlow = Ne

∫ Eth

Emin

n(Ee) dEe , Nhigh = Ne

∫ Emax

Eth

n(Ee) dEe . (5.3)

O número total de elétrons que efetivamente participam do processo ISR é dado por
NISR = Nlow + Nhigh(1 − NCSR/Nhigh) = Ne − NCSR, incluindo dessa forma tanto os
elétrons de baixa energia quanto uma fração dos elétrons de alta energia.

Supondo que as componentes espectrais devidas aos processos ISR e CSR são
desacopladas, a densidade de fluxo total pode ser escrita na forma:

F (ν, θ) = FISR(ν, θ) + FCSR(ν, θ) , (5.4)

onde as densidades de fluxo FISR e FCSR para as componentes espectrais ISR e CSR são
dadas em termos das densidades de fluxo correspondentes F±ISR e F±CSR para os modos
de propagação ordinário e extraordinário:

FISR(ν, θ) = F+ISR(ν, θ) + F−ISR(ν, θ) , (5.5)

FCSR(ν, θ) = F+CSR(ν, θ) + F−CSR(ν, θ) . (5.6)
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As densidades de fluxo F±ISR, obtidas a partir da solução da equação de transfe-
rência radiativa para uma fonte homogênea, são dadas por:

F±ISR(ν, θ) = Ωs
j±ISR(ν, θ)
κ±ISR(ν, θ){1− exp[−κ±ISR(ν, θ)Ls]} , (5.7)

onde Ωs = As/R
2 denota o ângulo sólido subentendido pela fonte conforme observado da

Terra (sendo As a área efetiva e R = 1 UA) e Ls a dimensão da fonte ao longo da linha de
visada. Os coeficientes de emissão j±ISR e absorção κ±ISR são dados por:

j±ISR(ν, θ) = jlow±ISR(ν, θ) + jhigh±ISR(ν, θ) , (5.8)

κ±ISR(ν, θ) = κlow±ISR(ν, θ) + κhigh±ISR(ν, θ) , (5.9)

onde jlow±ISR e κlow±ISR correspondem às contribuições devidas aos elétrons de baixa energia
(Emin < Ee < Eth) e jhigh±ISR e κhigh±ISR correspondem às contribuições devidas à fração dos
elétrons de alta energia (Eth < Ee < Emax) que participam apenas do processo ISR (ou
seja, que não formam microbunches):

jlow±ISR(ν, θ) = Ne
1

4π

∫ Eth

Emin

p±(ν, Ee)n(Ee)dEe , (5.10)

κlow±ISR(ν, θ) = −Ne
c2

2µ±ν2
1

4π

∫ Eth

Emin

p±(ν, Ee)E2
e

d

dEe

[
n(Ee)
E2
e

]
dEe , (5.11)

jhigh±ISR(ν, θ) = Ne

(
1− NCSR

Nhigh

)
1

4π

∫ Emax

Eth

p±(ν, Ee)n(Ee)dEe , (5.12)

κhigh±ISR(ν, θ) = −Ne

(
1− NCSR

Nhigh

)
c2

2µ±ν2
1

4π

∫ Emax

Eth

p±(ν, Ee)E2
e

d

dEe

[
n(Ee)
E2
e

]
dEe . (5.13)

Seguindo o algoritmo de Ramaty (RAMATY, 1969; RAMATY et al., 1994), para elétrons com
energia Ee < 2.5 MeV utilizamos distribuições espectrais de potência p± que correspondem
às integrais em ângulo sólido das emissividades η± para a radiação girossincrotrônica,
dadas pela Eq. (2.8) sobre todas as direções, considerando uma distribuição isotrópica
em ângulo de passo g(φ) = 1/4π. Para elétrons com energia Ee ≥ 2.5 MeV utilizamos
distribuições espectrais de potência p± para a radiação sincrotônica que incorporam o
efeito Razin, dadas pela Eq. (2.44).
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As densidades de fluxo F±CSR são dadas por

F±CSR(ν, θ) = Ωb
j±CSR(ν, θ)
κ±CSR(ν, θ){1− exp[−κ±CSR(ν, θ)Lb]} , (5.14)

onde Ωb = Ab/R
2 denota o ângulo sólido subentendido pela estrutura de microbunch

conforme observado da Terra e Lb é a dimensão da estrutura de microbunch ao longo da
linha de visada. Consideramos que as estruturas de microbunch são cilíndricas, com área
efetiva e dimensão ao longo da linha de visada determinadas pela escala característica de
comprimento σb = cτb, tal que Ab = πσ2

b/4 e Lb = σb. Os coeficientes de emissão j±CSR
e absorção κ±CSR apresentam contribuição somente devida à fração dos elétrons de alta
energia (Eth < Ee < Emax) que participam do processo CSR, sendo dados por:

j±CSR(ν, θ) = {NCSR[1− f(ν)] +N2
CSRf(ν)} 1

4π

∫ Emax

Eth

p±(ν, Ee)n(Ee)dEe , (5.15)

κ±CSR(ν, θ) = −{NCSR[1− f(ν)] +N2
CSRf(ν)}

× Ne

Nhigh

c2

2µ±ν2
1

4π

∫ Emax

Eth

p±(ν, Ee)E2
e

d

dEe

[
n(Ee)
E2
e

]
dEe , (5.16)

onde f(ν) denota o fator de forma determinado pela função de distribuição de carga
espacial longitudinal da estrutura de microbunch, S(z).

Para a comparação entre os espectros de emissão girossincrotônica/sincrotrônica
obtidos nas simulações do mecanismo ISR/CSR e os observados experimentalmente em
explosões solares, as densidades de fluxo total calculadas devem ser expressas em unidades
de fluxo solar (SFU). O número total de elétrons, Ne = Nlow +Nhigh = NISR +NCSR , é
ajustado para definir a escala da densidade de fluxo FISR correspondente à componente
ISR. A fração dos elétrons de alta energia NCSR/Nhigh que participam do processo CSR e
a escala de largura temporal característica da estrutura de microbunch τb são ajustadas
para definir respectivamente a escala e a frequência de máximo da densidade de fluxo
FCSR correspondente à componente CSR.
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5.3 Código para o Ajuste dos Espectros
Após o desenvolvimento do código para simular o mecanismo ISR/CSR, baseado

no algoritmo original de Ramaty (RAMATY, 1969; RAMATY et al., 1994) para o cálculo da
densidade de fluxo da radiação girossincrotronica/sincrotrônica, desenvolvemos um outro
código que determina os parâmetros para o ajuste de espectros de eventos observados.

O código desenvolvido utiliza o método dos mínimos quadrados para determinar o
melhor conjunto de valores para os parâmetros, minimizando a raiz quadrada da soma
dos quadrados das diferenças entre os valores experimentais e os valores estimados pelo
código ISR/CSR da densidade de fluxo para um determinado conjunto de frequências.
Para implementar o método foi utilizado o pacote de minimização MINUIT, na sua
versão JMinuit (portabilidade para a linguagem JAVA). Para obter melhores resultados
com o pacote MINUIT é importante utilizar uma boa estimativa para os valores iniciais
dos parâmetros, além de limitar o intervalo de valores possíveis de forma a representar
corretamente as condições de contorno física para cada parâmetro. Sem essas condições,
o resultado da minimização pode convergir para valores de parâmetros que fazem pouco
sentido e/ou demandar um grande tempo de execução.

Os resultados das simulações preliminares realizadas com o código ISR/CSR para
cenários típicos de explosões solares sugerem que a determinação dos parâmetros para
o ajuste dos espectros pode ser realizado de forma independente para as componentes
espectrais ISR e CSR. Podemos observar que para a componente ISR a magnitude da
densidade de fluxo depende principalmente do número total de elétrons Ne e a frequência
correspondente ao pico de emissão depende mais fortemente do tamanho da fonte emissora
Ω, enquanto para a componente CSR a magnitude da densidade de fluxo depende princi-
palmente da fração de elétrons de alta energia NCSR/Nhigh que participam do processo
CSR e a frequência correspondente ao pico de emissão depende mais fortemente da escala
de largura temporal característica da estrutura de microbunch τb.

Dessa forma, optamos por realizar a determinação dos parâmetros em duas etapas:

1) Determinação do número total de elétrons Ne e do tamanho da fonte emissora Ω
para o ajuste apenas da componente espectral ISR, mantendo todos os outros parâmetros
(conforme a tabela 6.1) com valores fixos.

2) Determinação da fração de elétrons de alta energia NCSR/Nhigh que participam
do processo CSR e da escala de largura temporal característica da estrutura de microbunch
τb para o ajuste apenas da componente espectral CSR.
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A forma geral das funções de minimização utilizadas é dada por:

f =
√
|∆φ(ν1)|2+|∆φ(ν2)|2+...+ |∆φ(νn)|2 , (5.17)

onde ∆φ(νi) = [φ(ν)exp − φ(ν)sim] (i = 1, n) denota as diferenças entre os valores experi-
mentais e os valores estimados pelo código ISR/CSR da densidade de fluxo para o conjunto
de frequências especificado para o ajuste do espectro.

Para a estrutura P1 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003, foram utilizadas
as seguintes funções de minimização respectivamente para as componentes ISR e CSR:

fISR =
√
|∆φ(212GHz)|2+|∆φ(308GHz)|2+|∆φ(405GHz)|2 , (5.18)

fCSR =
√
|∆φ(6GHz)|2+|∆φ(10GHz)|2+|∆φ(14GHz)|2+|∆φ(18GHz)|2+ + |∆φ(44GHz)|2 .

(5.19)

Para a estrutura P4 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003, foram utilizadas
as seguintes funções de minimização respectivamente para as componentes ISR e CSR:

fISR =
√
|∆φ(212GHz)|2+|∆φ(308GHz)|2+|∆φ(405GHz)|2 , (5.20)

fCSR =
√
|∆φ(6GHz)|2+|∆φ(10GHz)|2+|∆φ(14GHz)|2+|∆φ(18GHz)|2 . (5.21)

Para a explosão solar de 27 de Outubro de 2014, foram utilizadas as seguintes
funções de minimização respectivamente para as componentes ISR e CSR:

fISR =
√
|∆φ(212GHz)|2+|∆φ(308GHz)|2+|∆φ(405GHz)|2+|∆φ(30THz)|2 , (5.22)

fCSR =
√
|∆φ(5GHz)|2+|∆φ(27GHz)|2+|∆φ(15.7GHz)|2+|∆φ(88GHz)|2 . (5.23)

É importante observar que, visando otimizar o processo de determinação dos
parâmetros, o ponto de frequência 308 GHz correspondente à média das frequências
211 GHz e 405 GHz observadas com o SST foi incluído nas funções de minimização da
componente ISR, considerando-se o valor interpolado entre essas duas frequências para a
densidade de fluxo.
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6 Resultados das Simulações e Discussão

6.1 Estudo Preliminar do Espaço de Parâmetros
Nesta seção descrevemos os resultados de simulações preliminares realizadas com o

código ISR/CSR para cenários típicos de explosões solares, visando compreender como
os parâmetros envolvidos afetam as componentes ISR e CSR do espectro de emissão. A
metodologia utilizada é semelhante à descrita na seção 5.1

Os parâmetros de entrada do código ISR/CSR são dados por:

• Ne: número total de elétrons da fonte emissora;

• δ: índice espectral da distribuição de energia dos elétrons;

• Emin e Emax: energia mínima e energia máxima da distribuição de elétrons;

• B: intensidade do campo magnético;

• Ω: tamanho da fonte emissora;

• φview: ângulo de visada;

• etr: limiar de energia para calcular a emissão girossincrotrônica ou sincrotrônica;

• np: densidade do plasma ambiente;

• Eth: limiar de energia a partir do qual os elétrons formam estruturas de microbunch;

• NCSR/Nhigh: fração do número de elétrons de alta energia que participam do processo
CSR;

• τb: escala de largura temporal característica da estrutura de microbunch.
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Na Fig. (16) são mostrados os espectros de emissão ISR/CSR obtidos para dife-
rentes valores do número total de elétrons Ne. Conforme esperado, a densidade de fluxo
aumenta com o número de elétrons tanto no caso da componente ISR quanto no caso da
componente CSR. Pode-se observar que o fluxo correspondente à componente CSR cresce
mais rapidamente, uma vez que é proporcional a N2

e .

Figura 16 – Espectros de emissão ISR/CSR obtidos para diferentes valores do número de
elétrons Ne.
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Na Fig. (17) são mostrados os espectros de emissão ISR/CSR obtidos para diferentes
valores da intensidade do campo magnético B. Podemos observar que para campos
magnéticos mais intensos o fluxo de radiação correspondente à componente ISR aumenta
e o pico de emissão se desloca para frequências maiores. A componente CSR, no entanto,
permanece inalterada.

Figura 17 – Espectros de emissão ISR/CSR obtidos diferentes valores da intensidade do
campo magnético B.
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Na Fig. (18) analisamos o comportamento do espectro de emissão ISR/CSR com
relação ao índice espectral da distribuição de elétrons δ. Podemos observar que as densidades
de fluxo de radiação correspondentes a ambas as componentes ISR e CSR aumentam para
distribuições mais duras. Além disso, observamos que o pico de emissão correspondente
à componente ISR se desloca para frequências maiores, enquanto o pico de emissão
correspondente à componente CSR não se altera significativamente.

Figura 18 – Espectros de emissão ISR/CSR obtidos para diferentes valores do índice
espectral da distribuição de elétrons δ.
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Na Fig. (19) são mostrados os espectros de emissão obtidos para diferentes valores
de energia máxima Emax para a distribuição de elétrons. Podemos observar que para
valores maiores de Emax a densidade de fluxo correspondente à componente ISR estende-se
até frequências maiores, enquanto a componente CSR permanece inalterada.

Figura 19 – Espectros de emissão ISR/CSR obtidos para diferentes valores da energia
máxima da distribuição de elétrons Emax.
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Na Fig. (20) são mostrados os resultados obtidos para diferentes valores do tamanho
da fonte emissora Ω. Podemos observar que para fontes emissoras maiores o fluxo de
radiação correspondente à componente ISR aumenta e o pico de emissão se desloca para
frequências menores. A componente CSR, no entanto, permanece inalterada.

Figura 20 – Espectros de emissão ISR/CSR obtidos para diferentes valores do tamanho
da fonte Ω.
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Na Fig. (21) analisamos o comportamento do espectro de emissão ISR/CSR com
relação à escala de largura temporal característica da estrutura de microbunch taub.
Podemos observar que para valores maiores de τb o pico correspondente à componente
CSR se desloca para valores de frequência menores.

Figura 21 – Espectros de emissão ISR/CSR obtidos para diferentes valores da escala de
largura temporal característica da estrutura de microbunch taub.
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Na Fig. (22) são mostrados os espectros de emissão ISR/CSR obtidos para diferentes
valores da fração de elétrons de alta energia NCSR/Nhigh que participam do processo CSR.
Conforme esperado, a densidade de fluxo correspondente à componente CSR aumenta com
a fração NCSR/Nhigh, mantendo-se o pico na mesma posição. Podemos observar também
que a componente ISR permanece inalterada.

Figura 22 – Espectros de emissão ISR/CSR obtidos para diferentes valores da fração de
elétrons de alta energia NCSR/Nhigh que participam do processo CSR.
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Na Fig. (23) são mostrados os espectros de emissão ISR/CSR obtidos para diferentes
valores de Ethr, o limiar de energia a partir do qual os elétrons podem formar estruturas
de microbunch. Podemos notar que para valores maiores de Ethr a densidade de fluxo
correspondente à componente CSR diminui, uma vez que um número menor de elétrons
de alta energia participa do processo CSR.

Figura 23 – Espectros de emissão ISR/CSR obtidos para diferentes valores do limiar de
energia Eth a partir do qual os elétrons formam estruturas de microbunch.
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6.2 Ajuste dos Espectros de Eventos Observados
Nesta seção apresentamos os resultados para o ajuste dos espectros das explosões

solares de 04 de Novembro de 2003 e 27 de Outubro de 2014, obtidos através de simulações
baseadas no mecanismo ISR/CSR. Em todos os casos consideramos feixes de elétrons
acelerados obedecendo uma distribuição de energia do tipo lei de potência e estruturas de
microbunch com formato secante hiperbólica.

6.2.1 Explosão Solar de 04 de Novembro de 2003

Na Fig. (24) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com valores diferentes
da energia mínima Emin, mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emax = 100 MeV ,
Eth = 5.0 MeV , δ = 2.5, B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 24 – Ajuste do espectro da estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de
Novembro de 2003 com valores diferentes da energia mínima Emin.
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Na Tabela 1 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
obtidos para cada valor de Emin.

Emin (keV ) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
50 1.500 x 1035 0.500 4.202 x 10−15 64.31
75 8.000 x 1034 0.500 3.949 x 10−15 64.31
100 5.000 x 1034 0.500 3.763 x 10−15 64.31
150 3.000 x 1034 0.500 3.736 x 10−15 64.31
200 2.000 x 1034 0.500 3.717 x 10−15 64.31

Tabela 1 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com
valores diferentes da energia mínima Emin.
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Na Fig. (25) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com valores diferentes
da energia máxima Emax, mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV ,
Eth = 5.0 MeV , δ = 2.5, B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 25 – Ajuste do espectro da estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de
Novembro de 2003 com valores diferentes da energia máxima Emax.

Na Tabela 2 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
obtidos para cada valor de Emax.

Emax (MeV ) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
50 6.000 x 1034 0.500 3.202 x 10−15 64.32
100 5.000 x 1034 0.500 3.763 x 10−15 64.31
125 4.800 x 1034 0.500 3.908 x 10−15 64.29
150 4.400 x 1034 0.500 4.642 x 10−15 58.43
200 4.200 x 1034 0.500 4.714 x 10−15 69.74

Tabela 2 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com
valores diferentes da energia máxima Emax.
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Na Fig. (26) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com valores diferentes
do limiar de energia Eth, mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV ,
Emax = 100 MeV , δ = 2.5, B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 26 – Ajuste do espectro da estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de
Novembro de 2003 com valores diferentes do limiar de energia Eth.

Na Tabela 3 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
obtidos para cada valor de Eth.

Eth (MeV ) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
3 5.000 x 1034 0.500 2.862 x 10−15 64.63
5 5.000 x 1034 0.500 3.763 x 10−15 64.31
8 5.000 x 1034 0.500 4.866 x 10−15 68.73
10 5.000 x 1034 0.500 5.722 x 10−15 65.70

Tabela 3 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com
valores diferentes do limiar de energia Eth.
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Na Fig. (27) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com valores diferentes
do índice espectral δ, mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV , Emax =
100 MeV , Eth = 5.0 MeV , B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 27 – Ajuste do espectro da estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de
Novembro de 2003 com valores diferentes do índice espectral δ.

Na Tabela 4 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
obtidos para cada valor de δ.

δ Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
2.2 3.300 x 1033 0.510 5.500 x 10−15 75.00
2.3 2.000 x 1034 0.500 4.093 x 10−15 61.47
2.4 3.000 x 1034 0.500 4.105 x 10−15 64.36
2.5 5.000 x 1034 0.500 3.763 x 10−15 64.31
2.6 7.000 x 1034 0.500 4.106 x 10−15 64.26

Tabela 4 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com
valores diferentes do índice espectral δ.
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Na Fig. (28) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com valores diferentes
do campo magnético B, mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV ,
Emax = 100 MeV , Eth = 5.0 MeV , δ = 2.5, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 28 – Ajuste do espectro da estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de
Novembro de 2003 com valores diferentes do campo magnético B.

Na Tabela 5 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
para cada valor de B.

B (G) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
1000 5.000 x 1034 0.500 3.763 x 10−15 64.31
1500 2.600 x 1034 0.500 7.287 x 10−15 64.69
2000 1.500 x 1034 0.500 1.273 x 10−14 65.24
2500 1.000 x 1034 0.500 1.924 x 10−14 65.44

Tabela 5 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P1 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com
valores diferentes do campo magnético B.
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Na Fig. (29) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com valores diferentes
da energia mínima Emin, mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emax = 100 MeV ,
Eth = 5.0 MeV , δ = 2.5, B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 29 – Ajuste do espectro da estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de
Novembro de 2003 com valores diferentes da energia mínima Emin.

Na Tabela 6 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
para cada valor de Emin.

Emin (keV ) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
50 1.800 x 1034 0.270 2.109 x 10−14 79.62
75 9, 000 x 1033 0,270 2.114 x 10−14 79.62
100 5.000 x 1033 0.270 2.267 x 10−14 79.62
125 3.000 x 1033 0.270 2.270 x 10−14 79.62
150 2.000 x 1033 0.270 2.389 x 10−14 79.62

Tabela 6 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com
valores diferentes da energia mínima Emin.
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Na Fig. (30) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com valores diferentes
da energia mínima Emax, mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV ,
Eth = 5.0 MeV , δ = 2.5, B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 30 – Ajuste do espectro da estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de
Novembro de 2003 com valores diferentes da energia máxima Emax.

Na Tabela 30 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
para cada valor de Emax.

Emax (MeV ) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
50 5.000 x 1033 0.270 2.314 x 10−14 79.62
100 5.000 x 1033 0.270 2.267 x 10−14 79.62
125 5.000 x 1033 0.270 2.259 x 10−14 79.59
150 5.000 x 1033 0.270 2.254 x 10−14 79.58
200 5.000 x 1033 0.270 2.250 x 10−14 79.56

Tabela 7 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com
valores diferentes da energia máxima Emax.
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Na Fig. (31) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com valores diferentes
do limiar de energia Eth, mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV ,
Emax = 100 MeV , δ = 2.5, B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 31 – Ajuste do espectro da estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de
Novembro de 2003 com valores diferentes do limiar de energia Eth.

Na Tabela 6.2.1 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e
τb para cada valor de Eth.

Eth (MeV ) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
3 5.000 x 1033 0.270 1.729 x 10−14 79.82
5 5.000 x 1033 0.270 2.267 x 10−14 79.62
8 5.000 x 1033 0.270 2.985 x 10−14 79.88
10 5.000 x 1033 0.270 3.459 x 10−14 79.98

Tabela 8 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com
valores diferentes do limiar de energia Eth.
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Na Fig. (32) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com valores diferentes
do índice espectral δ, mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV , Emax =
100 MeV , Eth = 5.0 MeV , B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 32 – Ajuste do espectro da estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de
Novembro de 2003 com valores diferentes do índice espectral δ.

Na Tabela 9 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
para cada valor de δ.

δ Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
2.2 1.700 x 1033 0.270 1.872 x 10−14 79.76
2.3 2.300 x 1033 0.270 2.112 x 10−14 79.72
2.4 3.750 x 1033 0.270 1.979 x 10−14 79.67
2.5 5.000 x 1033 0.270 2.267 x 10−14 79.62
2.6 7.000 x 1033 0.270 2.472 x 10−14 79.58

Tabela 9 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com
valores diferentes do índice espectral δ.
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Na Fig. (33) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com valores diferentes
do campo magnético B, mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV ,
Emax = 100 MeV , Eth = 5.0 MeV , δ = 2.5, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 33 – Ajuste do espectro da estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de
Novembro de 2003 com valores diferentes do campo magnético B.

Na Tabela 10 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
para cada valor de B.

B (G) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
1000 5.000 x 1033 0.270 2.267 x 10−14 79.62
1500 2.600 x 1033 0.270 4.403 x 10−14 79.97
2000 1.500 x 1033 0.270 7.728 x 10−14 80.38
2500 1.000 x 1033 0.270 1.170 x 10−13 80.55

Tabela 10 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
estrutura temporal P4 da explosão solar de 04 de Novembro de 2003 com
valores diferentes do campo magnético B.
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6.2.2 Explosão Solar de 27 de Outubro de 2014

Na Fig. (34) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores diferentes da energia mínima Emin,
mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emax = 100 MeV , Eth = 5.0 MeV , δ = 2.3,
B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 34 – Ajuste do espectro da explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores
diferentes da energia mínima Emin.

Na Tabela 11 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
para cada valor de Emin.

Emin (keV ) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
50 4.000 x 1035 0.031 1.019 x 10−17 82.95
75 1.950 x 1035 0.033 1.148 x 10−17 82.96
100 1.500 x 1035 0.031 1.053 x 10−17 82.95
125 9.000 x 1034 0.031 1.014 x 10−17 82.96
150 7.000 x 1034 0.031 9.664 x 10−18 82.95

Tabela 11 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores diferentes da energia
mínima Emin.
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Na Fig. (35) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores diferentes da energia máxima Emax,
mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV , Eth = 5.0 MeV , δ = 2.3,
B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 35 – Ajuste do espectro da explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores
diferentes da energia máxima Emax.

Na Tabela 12 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
para cada valor de Emax.

Emax (MeV ) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
50 2.000 x 1035 0.033 7.174 x 10−18 85.39
100 1.000 x 1035 0.033 1.230 x 10−17 80.00
125 1.000 x 1035 0.033 1.360 x 10−17 89.95
150 1.000 x 1035 0.033 1.417 x 10−17 82.81
200 1.000 x 1035 0.033 1.363 x 10−17 86.50

Tabela 12 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores diferentes da energia
máxima Emax.
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Na Fig. (36) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores diferentes do limiar de energia Eth,
mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV , Emax = 100 MeV , δ = 2.3,
B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 36 – Ajuste do espectro da explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores
diferentes do limiar de energia Eth.

Na Tabela 13 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
para cada valor de Eth.

Eth (MeV ) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
3 1.500 x 1035 0.031 9.013 x 10−18 70.18
5 1.500 x 1035 0.031 1.111 x 10−17 70.07
8 1.500 x 1035 0.031 1.316 x 10−17 72.96
10 1.500 x 1035 0.031 1.706 x 10−17 70.02

Tabela 13 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores diferentes do limiar de
energia Eth.
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Na Fig. (37) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores diferentes do índice espectral δ,
mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV , Emax = 100 MeV , Eth =
5.0 MeV , B = 1000 G, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 37 – Ajuste do espectro da explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores
diferentes do índice espectral δ.

Na Tabela 14 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
para cada valor de δ.

δ Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
2.2 7.300 x 1034 0.031 1.281 x 10−17 82.78
2.3 1.400 x 1035 0.031 1.100 x 10−17 77.20
2.4 2.000 x 1035 0.033 1.103 x 10−17 87.72
2.5 3.200 x 1035 0.033 1.000 x 10−17 85.74
2.6 4.800 x 1035 0.033 9.993 x 10−18 89.98

Tabela 14 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores diferentes do índice
espectral δ.
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Na Fig. (38) são mostrados os resultados obtidos para o ajuste do espectro da
explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores diferentes do campo magnético
B, mantendo-se os demais parâmetros fixos: Emin = 100 keV , Emax = 100 MeV , Eth =
5.0 MeV , δ = 2.3, φview = 60 deg e etr = 2.5 MeV .

Figura 38 – Ajuste do espectro da explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores
diferentes do campo magnético B.

Na Tabela 15 são apresentados os valores dos parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb
para cada valor de B.

B (G) Ne Ω (arcsec) NCSR/Nhigh τb (ps)
1000 1.200 x 1035 0.033 1.198 x 10−17 82.00
1500 6.000 x 1034 0.032 2.513 x 10−17 81.17
2000 4.000 x 1034 0.031 3.707 x 10−17 82.00
2500 2.500 x 1034 0.031 6.031 x 10−17 82.00

Tabela 15 – Parâmetros Ne, Ω, NCSR/Nhigh e τb obtidos para o ajuste do espectro da
explosão solar de 27 de Outubro de 2014 com valores diferentes do campo
magnético B.
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7 Conclusão

O objetivo deste trabalho foi estudar o mecanismo ISR/CSR baseado no processo
físico conhecido como instabilidade de microbunching que ocorre com feixes de elétrons
relativísticos em aceleradores de laboratório, visando obter uma interpretação para as
estruturas de duplo-espectro observadas em várias explosões solares na faixa de freqüências
de GHz a sub-THz. Com esse objetivo, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

• estudo detalhado do formalismo teórico utilizado para descrever o processo de emissão
de radiação girossincrotrônica/sincrotrônica em plasmas magneto-ativos;

• revisão da literatura relacionada às observações da nova componente espectral
THz em explosões solares e aos possíveis mecanismos de emissão sugeridos para
interpretá-la;

• estudo dos principais aspectos envolvidos no mecanismo de produção de radiação
síncrotron incoerente (ISR) e radiação síncrotron coerente de banda larga (CSR)
baseado no processo denominado instabilidade de microbunching;

• transcrição do chamado código Ramaty para a linguagem Java e desenvolvimento de
um código para simular o mecanismo ISR/CSR no contexto de explosões solares;

• realização de simulações preliminares com o código ISR/CSR para cenários típicos
de explosões solares com o objetivo de compreender a influência dos parâmetros
envolvidos sobre as componentes espectrais ISR e CSR.

• desenvolvimento de um código que implementa o ajuste dos parâmetros Ne, Ω,
NCSR/Nhigh e τb pelo método dos mínimos quadrados para o ajuste de espectros
de eventos observados, utilizando o pacote de minimização MINUIT na sua versão
JMinuit (portabilidade para a linguagem JAVA).

• ajuste dos espectros das explosões solares de 04 de Novembro de 2003 e 27 de Outubro
de 2014 através de simulações baseadas no mecanismo ISR/CSR, considerando
diferentes valores para os parâmetros fixos Emin, Emax, Eth, δ e B.

Os resultados das simulações mostram que o mecanismo ISR/CSR baseado na
instabilidade de microbunching observado em aceleradores de laboratório é capaz de
reproduzir satisfatoriamente as estruturas de duplo-espectro observadas nas explosões
solares de 04 de Novembro de 2003 e 27 de Outubro de 2014, utilizando-se parâmetros
físicos típicos de explosões solares e distribuições de energia do tipo lei de potência para o
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feixe de elétrons acelerados. A componente de alta frequência com máximo na faixa de
THz é produzida pela emissão ISR, enquanto a componente na faixa de micro-ondas com
máximo na faixa de GHz é produzida por uma pequena fração dos elétrons de alta energia
como resultado da instabilidade de microbunching.

O mecanismo ISR/CSR é extremamente eficiente e pode estar presente em todas as
explosões solares. Os resultados das simulações realizadas mostram que apenas uma fração
muito pequena dos elétrons de alta energia é necessária para produzir a componente CSR
(∼ 10−17− 10−15). No entanto, a observação da emissão CSR pode não ser sempre possível.
A frequência de plasma precisa ser menor ou igual à frequência crítica para que a radiação
em micro-ondas escape e seja observável. Para emissões com mãximo em torno de 10 GHz,
a densidade do plasma ambiente precisa ser menor que 1012 cm−3 na baixa cromosfera.

A formação dos microbunches em um feixe de elétrons acelerados de alta energia
é mais provável em locais onde os campos magnéticos são mais intensos e apresentam
topologias mais complexas, sendo mais eficiente para feixes de elétrons mais densos. Essas
condições sugerem que o mecanismo pode ser mais efetivo em estruturas magnéticas
situadas em camadas mais profundas da atmosfera solar (próximas das manchas solares)
do que em camadas mais altas (como no topo dos arcos magnéticos na coroa). A emissão
proveniente de regiões mais baixas é também consistente com o modelo em que as
explosões são iniciadas por arcos pequenos e compactos que emergem da fotosfera. De
fato, os resultados obtidos nas simulações mostram que para obter um ajuste satisfatório
dos espectros para as explosões consideradas são necessários campos magnéticos intensos
(> 1000 G) e fontes extremamente compactas (< 0.5′′). O número de elétrons Ne e o
tamanho da fonte Ω necessários para o ajuste dos espectros das explosões de 04 de Novembro
de 2003 e de 27 de Outubro de 2014 através do mecanismo ISR/CSR correspondem a
densidades do feixe de elétrons respectivamente da ordem de 1011 cm−3 e 1013 cm−3.

O mecanismo ISR/CSR não é incompatível com outros processos de emissão que
podem produzir a componente em microondas. De fato, o mecanismo ISR/CSR pode
eventualmente gerar uma importante contribuição para a emissão em microondas, ao
menos em certos eventos nos quais as condições físicas para a formação de microbunches
são possíveis, fornecendo uma interpretação plausível para as estruturas de duplo espectro
observadas em várias explosões solares.

É importante observar que uma cobertura espectral mais ampla das observações na
região de frequências sub-THz e THz é extremamente importante para a continuidade deste
e de outros estudos sobre mecanismos que visam explicar a nova componente espectral THz,
no sentido de fornecer melhores vínculos para os intervalos de parâmetros físicos envolvidos.
Devido a opacidade da atmosfera terrestre para quase toda a faixa de frequências THz,
são necessárias novas observações utilizando instrumentos operando no espaço como o
solar-T, desenvolvido para observações em 3 THz e 7 THz (KAUFMANN, 2012).
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