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Energia de um fóton E = hν = hc/λ erg
h: cste. Planck
c: velocidade da onda e.m. (luz, rádio, etc.)
λ: comprimento de onda; ν: freqüência

Radiação eletromagnética

Estado da radiação e.m. descrito pelo vetor de Poynting instantâneo:
P = E x H  (W m-2 = V m-1 x A m-1)

Função da direção e  grau de polarização



O rádio-telescópio de Parkes, na Austrália, contruido nos anos 60, recebeu
inovações tecnológicas avançadas para rastreio alt-azimute



Rádio-interferometria e geodésia espacial

Revendo conceitos

Difração e interferometria

Interferômetro a dois elementos



Traditional VLBI
Técnica de Very-Long 
Baseline Interferometry
(VLBI) (com gravação em fita 
magnética tradicional)

Rede Global de VLBI 
(até ~20 estações podem operar 
simultâneamente)



Chautauqua 2001

Quasars, hotspots, polarization

VLBI: Aplicações
Científicas

ASTRONOMIA
• Técnica com maior resolução angular 
disponível – dezenas de microsegundos de 
arco
• Permite estudos detalhados dos objetos mais
distantes (estruturas de quasares, exo-
planetas)

VLBI astronomy example

GEODESIA
• Técnica da mais elevada precisão

(milímetros) existente para medidas
tectônicas globais Highest spatial and time 
resolution of Earth’s motion in space for the 
study of Earth’s interior

•Medidas da rotação da Terra – essenciais
mara navegação civil/militar
•Calibrações fundamentais para
constelação GPS (GLONASS, Galileu) em
relação ao sistema celeste de referência
de posição.

Plate-tectonic motions from VLBI measurements



Efeitos perturbadores 
da rotação da Terra



Precessão e nutação

Irregularidades na
rotação da Terra e

na duração dos dias

Movimento de Chandler



Efeitos geofísicos afetando UT1 e 
precisão das medidas





Alguns Efeitos Geoespaciais



The Solar Wind
(Interplanetary Medium)

The Magnetosphere

Earth’s Space EnvironmentInfluência da Atividade Solar no “Clima Espacial



Duração dos dias e
momento angular da
atmosfera da Terra



Eventos El Niño e anomalias na duração dos dias (LOD)



Efeito da Duração dos Dias nas Órbitas dos Satélites

Monitoramento do planeta por VLBI é requisito essencial
para atualização das efemérides dos satélites Navstar

integrantes da constelação GPS: “calibração” do sistema de 
geoposicionamento espacial



Inferência do conteúdo de vapor de água precipitável



Termos componentes nas medidas de fase



Exemplos de estimativas de conteúdo de vapor de água precipitável
por VLBI e por GPS



Movimentação de frentes



Observações de VLBI pioneiras no Brasil (e América Latina)
CRAAM – Centro de Rádio-Astronomia e Astrofísica Mackenzie

1971-75



Primeiros resultados obtidos com VLBI no Brasil

Rede VEGA-VLBI

Balões VEJA na
atmosfera de Vênus

Itapetinga

Imagem de quasar com linha de base N-S

Com Itapetinga Sem Itapetinga

Navegação das sondas VEGA a Vênus



Rádio-Observatório Espacial do Nordeste, Eusébio, CE, 1993
VLBI e Geodésia Espacial

Rádio-telescópio de 14.2-m, operando nas bandas S e X

Aquisição de dados VLBI Mk III

Relógio atômico de hidrogênio

Suporte:
FINEP, INPE, 
Mackenzie,
NASA, USNO,
NOAA. Acordo AEB-NASA.
Contrato Mackenzie-NASA



TIGO
Concepcion



VLBI: Very Long Baseline Interferometry por Internet 2. Mesmos conceitos e
diferentes tecnologias

Taxas de aquisição de dados: 120-240 Mbps; até 30 Terabits em 24 hs

Para e-VLBI necessita-se idealmente taxas ≥ 1 Giga bps



Vantagens Científicas do “e-VLBI”
• Aumento potencial de sensibilidade com bandas passantes maiores

– Sensibilidade VLBI (SNR) é proporcional a raiz quadrada da 
banda passante – levando em grande aumento de objetos 
observáveis (A outra e única alternativa é o uso de antenas 
maiores, opção muito mais cara!) 

– Aumento potencial da banda passante de e-VLBI  excede de 
muito a capacidade de gravação (taxas práticas de gravação de 
dados limitadas a ~1 Gbps) 

• Rapido processamento das observações
– Astronomia

• Possibilita estudo de fenomenos transientes com imediata 
realimentação para re-orientar as observações. 

– Geodesia
• Maior precisão para pesquisas em geofísica 
• Melhoria na previsão da orientação da Terr, e especialmente

de UT1 – importantes para navegação civil e militar. 



Vantagens Práticas do “e-VLBI”
• Aumento da confiabilidade

– Remoção de equipamentos de gravação, seu transporte, processamento
posterior, etc. 

– Monitoramento remoto do desempenho e seu controle possível em tempo 
quase real. 

– Menores custos. 
– Possibilidade de operações automatizadas. 
– Eliminação de manipulações manuais, armazenamentos, e transporte de 

dados. 
– Processamento em tempo-real, ou quase real. 
– Aumento previsto na capacidade de armazenagem, com aumentos de banda 

passante.
– forestalls growth of storage-capacity requirements with bandwidth growth 
– Eliminação dos meios de gravação (economia de milhões de US$).

• Eliminam-se riscos inesperados de interrupções nos embarques ou perdas de 
dados.



Extensão de e-VLBI 
para comunidade global

• Possibilidades de inter-conexões:

– Surfnet – U.S. to Europe at 2.5 Gbps 
– TransPAC – U.S. to Japan at 655 Mbps (upgrade to 1.2 Gbps planned)
– GEMnet – currently ~20 Mbps, planning to upgrade to 2.2 Gbps
– APAN – U.S. to Japan at 655 Mbps
– AMPATH – possible connections to telescopes in Chile and Brazil
– A sample of others under construction

• TEIN – Paris to Seoul
• EUMEDCONNECT – Europe to Mediterranean
• NeDAP – Europe to Russia
• ALIS – Europe to Latin and South America

– One of the most interesting!
• IEEAF – new Europe/U.S. link at 10 Gbps! 
• Donated by Tyco, Inc.



IMPACTO EDUCACIONAL: Internet Educational Equal 
Access Foundation

METAS (Concomitantes)

• Contrubuir para acelerar o crescimento global de Internet2 com 
objetivo de proporcionar “acesso educacional universal” para:

– Permitir e estimular a rápida expansão da colaboração em
pesquisa e educação, sob várias formas, entre instituições de 
ensino e aprendizado em todo o mundo.

– Promover e consolidar soluções práticas para fornecimento de 
acesso equitativo, dimensionável e universal com bandas
adequadas e recursos em redes necessárias para apoiar estas
colaborações. 



Planos para e-VLBI Intensivo UT1
(duração dos dias/intra-dias)

Variabilidade na Rotação da Terra

• Daily ~1 hour VLBI sessions between Kokee Park, Hawaii and Wettzell, Germany 
are used for UT1 measurements

• Data are time sensitive since they are used for predicting UT1
• Currently requires ~4 day turnaround shipping media
• These measurements are an ideal candidate for routine e-VLBI

– Short daily session collect <100 GB of data
– Even 100 Mbps will allow transfer in a few hours

• Work now in progress to make necessary connections
– Network being organized from Kokee Park to USNO;

connection speed OC-3
– Data from Mark 5 system in Wettzell will be carried to Univ. of Regensberg, 

about 1 hour drive; connection speed OC-3
– Negotiations ongoing for extension of MAX network to USNO with GigE

connection



Haystack

Westford

NASA/GSFC
USNO

(correlator)

(correlator)

Primeira demonstração do 
conceito:

Bossnet 1 Gbps e-VLBI 
demonstration experiment
(Phase 2)

Initial experiment

Future



AMPATH: Research and Education Network and 
International Exchange Point for the Americas

Iniciativa Panamericana:

• Launched in March 2000 as a project led by 
Florida International University (FIU), with 
industry support from Global Crossing (GX), 
Cisco Systems, Lucent Technologies, 
Juniper Networks and Terremark Worldwide

• Enables wide-bandwidth digital 
communications between the Abilene 
network and 10 National Research and 
Education Networks (NRNs) in South and 
Central America, the Caribbean and Mexico

• Provides connectivity to US research 
programs in the region

• AMPATH is a project of FIU and the National 
Science Foundation’s Advanced Networking 
Infrastructure & Research (ANIR) Division

Nota: Na América Latina existe telescópio para
VLBI no Brasil (ROEN-Eusébio), e
sistema recente menor no Chile (TIGO,
Concepcion)
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O ROEN É CONSIDERADO PARA GEODÉSIA ESPACIAL
O EQUIVALENTE A GREENWICH PARA GEODÉSIA TRADICIONAL

SUA CONEXÃO À REDE DE BANDA LARGA TRARÁ
EXTRAORDINÁRIO IMPACTO PARA AS PESQUISAS E SERVIÇOS

REALIZADAS NO PAÍS E NO EXTERIOR
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