
FIS02014 - Exer��ios sobre interferometriaProf. Bas��lio X. Santiago1) Calule a separa�~ao entre as fendas situadas sobre a objetiva do teles�opio, tal omo nomodelo de interferômetro estelar de Mihelson mostrado na �gura 2.5.1 do Kithin, neess�ariapara medir visualmente o diâmetro de Ganimedes quando na oposi�~ao . Fa�a o mesmo para oaso em que J�upiter est�a em onjun�~ao om o Sol. Dados: diâmetro de Ganimedes: 5000 km.Pio de sensitividade do olho: � = 550nm. Problema 2.5.1 do Kithin.2) Observa�~oes de um quasar uja distânia estimada �e 1500 Mp revelam estrutura nolimite da resolu�~ao de um VLBI na freq�uênia � = 50GHz. Se a linha de base m�axima doVLBI �e d = 9000km, qual a esala linear desta estrutura? Problema 2.5.2 do Kithin.3) Seja um interferômetro r�adio om apenas dois elementos (duas aberturas) operando noomprimento de onda � = 1m e uja separa�~ao seja d = 100m. Para gerar uma interferêniaonstrutiva entre os sinais reebidos pelos dois elementos, introduz-se eletroniamente umadiferen�a de fase entre as duas aberturas igual a �, de aordo om a equa�~aodsen� = �2� �Essa diferen�a de fase ompensa a diferen�a de fase ausada pelas diferentes distâniasperorridas pelo luz da fonte at�a hegar aos elementos.Mostre que, se � = 30o, um erro Æd = 0:1m na estimativa de distânia entre as aberturasproduz um erro de 0:1 � na fase. Ou seja, um erro relativo na distânia de Æd=d = 0:1% sepropaga omo um erro de 5% na fase, pois a separa�~ao �e muito maior do que o omprimentode onda. Ser�a que isso explia o maior suesso das t�enias de interferometria no r�adio doque no dom��nio �otio? Problema baseado no exer��io 4.3, p�agina 125, do livro ObservationalAstrophysis, de R. Smith.4) O r�adio teles�opio de Areibo, em Porto Rio, tem um prato de 305m diâmetro,enquanto que o Very Large Array, no Novo M�exio, tem 9 pratos parab�olios om 25m dediâmetro ada, em ada um de 3 bra�os que se estendem ao longo de dire�~oes que fazem 120oentre si. Cada bra�o tem um omprimento de 21km. Calule a raz~ao entre as �areas oletoras deradia�~ao EM entre os dois instrumentos. Calule tamb�em a raz~ao entre as resolu�~oes angularesm�aximas. Qual dos dois teles�opios voê esolheria para observar fontes de r�adio fraas?Qual deles voê esolheria para estudar a estrutura em pequena esala angular de uma fonte?Problema 4.4 do livro Observational Astrophysis, de R. Smith.
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