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Esta pesquisa foi motivada pelo interesse em se detectar o fenômeno denominado ondas gravitacionais. Segundo
a Teoria da Relatividade Geral (RG), essas ondas são distorções da métrica do espaço-tempo que se propagam
à velocidade da luz e possuem duas polarizações que são independentes uma da outra e transversais à direção
de propagação. As fontes de ondas mais intensas são objetos astronômicos, pois geralmente envolvem grandes
quantidades de massa variando assimetricamente a grandes acelerações.

A comunidade internacional tem investido na detecção direta deste fenômeno há décadas e, quando ele ocorrer,
constituirá um teste direto não somente para a RG como também para outras teorias da gravitação que
prevêem o fenômeno. Além disso, detectar as ondas gravitacionais emitidas por sistemas astrof́ısicos permitirá
obter informações sobre esses sistemas inacesśıveis por outras vias, uma vez que esse tipo de radiação pode
atravessar o espaço praticamente sem interagir com nada em seu caminho.

O detector brasileiro de ondas gravitacionais, o SCHENBERG, constrúıdo na Universidade de São Paulo
(capital), tem uma antena esférica de CuAl (6% Al) com 65cm de diâmetro, 1150 kg. Suas câmaras criogênicas
foram constrúıdas visando-se atingir temperaturas da ordem de 0,015 K. O detector será senśıvel a freqüências
na faixa de 3,0 - 3,4 kHz e já se encontra na fase dos primeiros testes de funcionamento.

Para que esse detector funcione a contento um dos trabalhos necessários refere-se à análise dos sinais detectados.
Dentro do conjunto de providências indispensáveis para que se realize essa análise inclui-se: desenvolvimento das
expressões matemáticas que modelem o detector; definição de filtros digitais apropriados; solução de equações
que conduzam a deconvolução do sinal da onda (solução do “problema inverso”); a elaboração dos softwares que
aplicarão as expressões obtidas teoricamente ao sinal que sai do detector. Nesta comunicação serão apresentados
os primeiros resultados desta pesquisa, que visa o desenvolvimento de um sistema de análise de sinais para o
SCHENBERG adequado não apenas à RG (como o que já existe) mas a qualquer teoria métrica de gravitação.


