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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem o propósito de estudar características aparentemente 

estocásticas das explosões solares, a partir de dados observacionais na faixa dos 

comprimentos de ondas submilimétricos procurando identificar a forma como elas evoluem. 

Aplicaremos para esse estudo a transformação “wavelet” como ferramenta matemática. Os 

coeficientes “wavelet” são elevados ao quadrado e normalizados para obter índices 

específicos denominados de Medida de Intermitência Local (LIM = Local Intermittence 

Measure). Estes geram gráficos em um plano com eixos temporal e escalar, onde podemos 

identificar episódios durante uma explosão que definitivamente representem 

comportamentos intermitentes permitindo visualizar ao longo do desenvolvimento da 

explosão os mecanismos de evolução das explosões solares: seja a partir de pequenas 

estruturas que aumentando em número e dimensões terminam formando uma grande região 

explosiva, seguindo um modelo do tipo “Avalanche”; ou no caminho inverso, onde uma única 

explosão segue se fragmentando em regiões cada vez menores seguindo a tendência de 

um modelo do tipo “Cascata”. Em ambos os casos procuraremos notar se a evolução das 

explosões segue comportamentos determinísticos ao invés de simplesmente aleatórios. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Explosões Solares, Wavelets, Intermitência, Ondas Submilimétricas, 

Modelos de Avalanche.



 

ABSTRACT 

 

 

 

This work aims the study of the stochastic characteristics of solar flares with 

data in the sub millimeter wavelength range, in order to identify the flare evolving 

mechanisms. We shall apply the wavelet transformation, as a mathematical tool. The wavelet 

coefficients are squared and normalized by the squared wavelet coefficient mean to get 

specific indices known as Local Intermittence Measure (LIM). We generate 2D graphics with 

time and timescale axes to identify episodes that can represent intermittent behavior over the 

flare development, trying to find participative structures that could be associated to energy 

release models: either from small structures increasing in number and size resulting in a 

large explosive region, the so called “Avalanche” models; or on the other way, when a single 

energy release fragments into smaller and smaller regions, recognized as a “Cascade”. In 

both cases we try to verify whether the flare evolution follows a deterministic behavior rather 

than simply random episodes. 

 

 

 

 

Keywords:  Solar flares, Wavelets, Intermittency, Submilimeter waves, Avalanche 

models 
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1. OS FENÔMENOS SOLARES 
 

Os arcos magnéticos que se acredita sejam originados por movimentos 

convectivos do plasma solar, se apresentam com bases visíveis na fotosfera solar, e estas, 

devido a incessantes movimentos das massas solares ao redor, e a inumeráveis variações 

de densidade e pressão nas vizinhanças, estão teoricamente sujeitas a uma enorme 

quantidade de forças que obrigam as bases a manterem-se migrando para novas posições 

com movimentos aparentemente estocásticos. Acreditando-se que os movimentos 

aleatórios, uma vez que podem gerar torções (stress) do campo magnético e conseqüente 

adensamento das linhas de campo, resultarão na geração de grandes volumes de energia 

armazenadas nos campos magnéticos ditos “estressados”. Quando essas torções atingem 

os limites de cisalhamento das linhas de campo, com o rompimento são liberadas grandes 

quantidades de energia armazenada nas linhas de campo magnético de forma a 

provocarem a aceleração de partículas, os movimentos de plasma e as emissões 

eletromagnéticas, resultando em abrilhantamentos na forma de explosões solares. 

Por estar submetida a temperaturas suficientemente elevadas, a matéria no meio 

solar apresenta seus átomos ionizados, que é uma das condições para que um gás seja 

denominado como um plasma, ou seja, a matéria solar está toda ela no estado de plasma. 

Embora como um todo o plasma solar se apresente como uma massa eletricamente neutra, 

os movimentos das massas solares causados por gradientes de densidade e pressão, uma 

vez apresentando regiões com acúmulo de cargas e com tamanho característico menor que 

o comprimento de Debye (ver Tandberg-Hanssen e Emslie, 1988), gerando imensas 

correntes elétricas que por sua vez originam campos elétricos e magnéticos, e que se 

apresentam como fenômenos monumentais observados através de erupções na fotosfera 

solar e de tubos magnéticos que emergem desde as regiões convectivas, transpõem a 

camada fotosférica, elevam-se pelas regiões cromosféricas e coronais, em geral formando 

estruturas em forma de arco, que podem ser observadas durante algum tempo. 

Portanto, os campos magnéticos revestem-se de uma importância primordial 

na formação e no desenvolvimento dos fenômenos solares. A reconexão magnética é um 

modelo teórico utilizado para o âmbito solar, extensivo para o estelar, na tentativa de 

explicar os processos e causas pelos quais se desenvolvem os magníficos fenômenos 

observados. 
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Figura 1:  Imagem dos arcos magnéticos na atmosfera solar. Fonte: 

http://sunearthday.gsfc.nasa.gov/2008/images/gal_023a_art.jpg (acesso em 16/10/15). 

 

Os tubos de fluxo magnético (figura 1), observados principalmente nas 

regiões de maior atividade solar e com suas bases ou “footpoints” a nível fotosférico (figura 

2) deslocam-se aleatoriamente devido aos movimentos convectivos de plasma. 

Eventualmente causam armazenamento de energia devido ao aumento de densidade das 

linhas do campo magnético, e além dos limites de estabilidade, ocorrem rupturas das linhas 

excessivamente pressionadas pela torção (stress), e refundindo-se (reconexão) a linhas 

magnéticas de outros arcos (circuitos) magnéticos, provocando a liberação de energia 

(Priest, 1982), e nestes casos, podendo expelir plasma junto com a energia liberada pelas 

linhas de campo magnético. 

Modelos sobre a participação das linhas de campo magnético nos fenômenos 

solares têm sido delineados a partir dos fatos observacionais, a exemplo das imagens 

obtidas das emissões de raios-X apresentando grandes quantidades de linhas de campo 

magnético na superfície solar, como ilustrado na figura 3. 

 

http://sunearthday.gsfc.nasa.gov/2008/images/gal_023a_art.jpg
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Figura 2:  Imagem sobre vista de arcos magnéticos na atmosfera solar com um quadro 

ampliado mostrando detalhes ilustrativos de “footpoints”. Fonte (acesso em 16/out/2015): 

https://plus.maths.org/content/sites/plus.maths.org/files/articles/2010/magnetic/trace.png  

 

 

 

Figura 3:  Composição teórica das linhas de campo magnético solar obtida a partir de dados 

observacionais. Fonte: http://www.nasa.gov, acesso em 03/09/2014 

 

https://plus.maths.org/content/sites/plus.maths.org/files/articles/2010/magnetic/trace.png
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1.1.  AS EXPLOSÕES SOLARES (SOLAR FLARES) 

As explosões solares, segundo observações espectroscópicas, ocorrem na 

atmosfera solar muito acima das manchas solares. São basicamente fenômenos solares 

iniciados na cromosfera, também frequentemente encontrados nas regiões coronais. As 

explosões solares mostram-se como fenômenos que emitem imensas quantidades de 

energia em algumas dezenas de minutos. A altíssima energia magnética liberada promove a 

aceleração das partículas no seu raio de ação, em geral elétrons, prótons, e eventualmente 

núcleos pesados, atingindo altas velocidades na atmosfera solar com aumentos expressivos 

de temperatura, o que se pode observar através do brilho excessivo em regiões ativas do 

Sol, de onde são emitidas grandes quantidades de radiação e partículas. Acredita-se que a 

maior parte da emissão nesses processos explosivos seja causada por elétrons (Lin e 

Hudson, 1976; MacKinnon, 2006), devido ao predomínio em número em relação às demais 

partículas e sua maior mobilidade.  As emissões das explosões solares são registradas da 

Terra em ampla faixa do espectro, desde comprimentos de ondas longas, passando aos 

comprimentos de onda submilimétricos, o infravermelho, as faixas da luz visível, incluindo 

nesta a linha de emissão do Hα (6563 Ǻ), o ultravioleta, e estendendo-se aos raios-X, e 

raios Gama.  

Das bases da Física, sabe-se que uma partícula portadora de carga elétrica 

gera ao seu redor um campo elétrico. Havendo movimento da partícula, então deverão ser 

acrescentados os efeitos de geração de campo magnético, que será constante quando o 

movimento for uniforme, variável quando ocorrem variações do movimento (aceleração), ou 

oscilatório caso o movimento também apresente com essa característica. Verifica-se nos 

dois últimos casos a variação ou oscilação dos campos, elétrico e magnético, com direções 

ortogonais entre si, formando uma composição conhecida como radiação de onda 

eletromagnética. 

A teoria da Relatividade prevê que cargas aceleradas emitem energia 

eletromagnética. No contexto astrofísico, fenômenos deste tipo envolvem não simplesmente 

uma partícula, mas um número imenso delas. No ambiente solar as emissões de radiação 

têm sido estudadas para melhor entender os fenômenos que se fazem conhecidos através 

das vias observacionais, podendo-se citar como exemplo as teorias em torno das emissões 

coerentes devido às oscilações eletrônicas de um plasma; ou devido às emissões causadas 

pelo espalhamento de elétrons livres de alta energia por ação de partículas ionizadas; ou 

devido às emissões girossincrotron causadas por movimentos eletrônicos helicoidais sob 

ação de campos magnéticos intensos. 
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1.2.  BREMSSTRAHLUNG 

 
Bremsstrahlung é um termo alemão que significa “radiação de freio” ou “de 

desaceleração” (de brems = freio; e de strahlung = radiação). Ele representa um mecanismo 

de emissão muito importante que pode ser a fonte mais comum de radiação nas explosões 

solares em ampla faixa do espectro eletromagnético.  Esse tipo de radiação eletromagnética 

produzida pela aceleração (ou desaceleração) de partículas carregadas, em geral elétrons 

de alta energia, que ao atingirem plasmas de maior densidade na atmosfera solar, tem 

maior probabilidade de sofrerem colisões “coulombianas” com outras partículas carregadas, 

tais como os núcleos atômicos, onde são defletidos e consequentemente desacelerados 

nessas colisões, causando a emissão de energia eletromagnética compatível em magnitude 

com a energia perdida na desaceleração.  Esse processo é denominado “free-free”, quando 

a distribuição em energia das partículas corresponde a um sistema em equilíbrio 

termodinâmico. 

Os fenômenos do tipo “Bremsstrahlung não térmico”, são assim denominados 

porque as partículas emissoras não seguem a distribuição de Maxwell-Boltzmann em 

energia. O “Bremsstrahlung” tem sido explicado a partir de teorias que procuram estudar o 

movimento de elétrons dentro de tubos magnéticos que se formam na atmosfera solar. Os 

elétrons se movem ao longo desses tubos magnéticos aprisionados por suas linhas de 

campo, assim como demais partículas do plasma solar confinadas dentro dos tubos, embora 

algumas partículas movendo-se em direção transversal ou perpendicular à borda do tubo 

magnético possam ter energia suficiente para vencer a contenção imposta pelas linhas de 

campo. As bases desses tubos situam-se na fotosfera solar, onde são visualizadas. 

Grandes massas de elétrons e outras partículas ionizadas, conforme a elevação 

movimentando-se dentro dos arcos magnéticos justificam dois modelos de emissão 

“Bremsstrahlung”: o de alvo espesso e o de alvo fino. Assim, partículas de alta energia em 

movimento na região coronal ao longo dos tubos magnéticos em direção às regiões 

inferiores, nos limites cromosféricos da atmosfera solar são freadas de forma severa ao 

atingir as camadas de alta densidade dessas regiões, causando a termalização das 

partículas aceleradas, recebendo esse caso a denominação de “Bremsstrahlung” de alvo 

espesso.  Esse mesmo processo ocorrendo nas partes mais elevadas dos arcos 

magnéticos, as partículas de alta energia colidem com plasmas de menor densidade do que 

as encontradas nas regiões inferiores e apresentam fenômenos de frenagem menos 

intensos onde, devido à perda desprezível, a energia do conjunto de partículas aceleradas 

praticamente não varia, e nesse caso, o fenômeno é classificado como “Bremsstrahlung” de 
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alvo fino. Os dois modelos são aproximações que apenas representam os casos extremos 

de perda da energia.  

 

1.3.  RADIAÇÃO POR GIROEMISSÃO 

Outro fenômeno radiativo relacionado com a parte prática deste trabalho é a 

radiação “Sincrotron”, que se apresenta como um dos casos de giroemissão. Para entender 

como ocorre esse tipo de radiação, suponhamos que uma partícula carregada descreve 

uma trajetória retilínea, e quando submetida a um campo magnético, por ação da força de 

Lorentz passa a apresentar uma aceleração perpendicular à velocidade que obriga a 

partícula a compor trajetórias helicoidais. Tendo em conta que uma carga acelerada emite 

energia e no caso de partículas carregadas, que seguem movimentos espiralados devido à 

composição de aceleração radial por efeito de um campo magnético, estarão gerando 

radiações designadas como processos de giroemissão. 

Por esse mecanismo são geradas as radiações denominadas “Ciclotron”, 

“Girossincrotron” e “Sincrotron”. As subclassificações diferentes para cada tipo ocorrem por 

conta que as radiações “Ciclotron” (ou girorressonantes) são emitidas a partir de elétrons de 

menor energia, atingindo velocidades não relativísticas, enquanto radiações 

“Girossincrotron” se manifestam a partir de limites relativísticos, e finalmente, as radiações 

“Sincrotron” são geradas por elétrons com velocidades altamente relativísticas. 

 

1.4.  OBSERVATÓRIOS NO SUBMILIMÉTRICO 
 

À medida que o conhecimento científico avança, os fenômenos astrofísicos, a 

princípio observados na faixa da luz visível, ampliam-se cada vez mais descortinando novas 

possibilidades observacionais através de faixas cada vez mais amplas no espectro 

eletromagnético, desde as faixas de rádio até as dos raios-X e raios gama. Nosso estudo foi 

desenvolvido na faixa das ondas milimétricas (212 GHz) e submilimétricas (405 GHz) para 

pesquisar a evolução dos processos de alta energia envolvidos nas explosões solares.  

Dois observatórios conhecidos por operarem com vistas aos fenômenos 

solares utilizando-se de faixas submilimétricas, um deles o “Solar Submillimeter-wave 

Telescope” (SST; Kaufmann et al, 2008), projeto conjunto entre Brasil e Argentina situado a 

uma altitude de 2550 metros, no “Complejo Astronómico El Leoncito” (CASLEO), em San 

Juan, Argentina, e outro, o “Kölner Observatorium Für Submillimeter und Millimeter 

Astronomie” (KOSMA), situado na Suiça a 3135 m de altitude (Lüthi et al, 2003 e 2004). Os 
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trabalhos tratando das observações solares por parte do observatório submilimétrico 

“KOSMA” foram efetuados entre 2001 e 2004 aproximadamente, embora o observatório 

tenha operado em outros trabalhos por 25 anos até encerrar as atividades em 02 de junho 

de 2010. 

 

1.5.  MODELOS DE LIBERAÇÃO DE ENERGIA 

Neste trabalho vamos considerar dois modelos, o de Avalanche e o de 

Cascata, que têm sido estudados com a utilização de dados na faixa de raios-X duros 

obtidos do satélite BATSE (Dinkelaker e MacKinnon, 2013). 

Modelos mais complexos para simulação da evolução dos fenômenos dos 

arcos coronais foram desenvolvidos, através de estudos magnetohidrodinâmicos (MHD), 

apresentando como resultado o desenvolvimento do tipo Avalanche (Galsgaard e Nordlund, 

1997; Galsgaard, 2002). Sob outro aspecto, o trabalho de Georgoulis e Vlahos (1996) tem 

denotado indícios de uma sequência de atividades do tipo Cascata, devido à posterior 

liberação de energia secundária. 

Para este nosso estudo, vamos buscar seguir o mesmo procedimento de 

análise efetuado por Dinkelaker e MacKinnon (2013), com a diferença de estarmos tratando 

dados na faixa do submilimétrico. 

 

1.5.1. MODELO TIPO AVALANCHE  

Supondo um evento explosivo em uma pequena região disparando outros 

pequenos eventos nas regiões circunvizinhas, e que desta feita dão a mesma sequência nas 

respectivas circunvizinhanças até que, somando-se todos os fenômenos isolados, resulta na 

observação de uma grande explosão solar, trata-se este de um modelo denominado 

Avalanche (Vlahos, 1996). 

O modelo de avalanche assume processos elementares na parte inferior da 

escala que evolui para estruturas complexas numa avalanche (Lu e Hamilton, 1991; Cargill 

et al, 2006; MacKinnon, MacPherson e Vlahos, 1996; Consolini e Chang, 2002). 
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1.5.2. MODELAGEM TIPO CASCATA 

No modelo tipo Cascata, de forma inversa ao caso anterior, supomos a 

atuação de um intenso campo magnético em uma dada região solar, que devido à 

aceleração de partículas, mantém uma explosão solar de largas proporções, e ao longo do 

tempo passa a diminuir a intensidade rompendo-se em regiões menores, que seguem a 

mesma sequência indefinidamente multiplicando-se em regiões cada vez menores. 

Em outras palavras, este será o caso de uma grande explosão que devido a 

instabilidades em uma grande estrutura magnética, se desenvolve em estruturas de escalas 

cada vez menores à medida que a explosão solar avança em uma cascata turbulenta, 

migrando a energia das escalas maiores para as menores associando-se a uma imagem do 

tipo “top-down”. 

Neste quadro o perfil temporal da produção de elétrons rápidos deve refletir o 

desenvolvimento de redemoinhos (vórtices) em escalas cada vez menores (Dinkelaker e 

MacKinnon, 2013). 
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2.  WAVELETS 

Desde a década de 1980 as “wavelets” passaram a ser aplicadas para análise 

de dados obtidos de registros de fenômenos sísmicos. Receberam na língua francesa a 

denominação de “ondelettes”, e como “ondaletas” na tradução para a língua portuguesa.  Os 

trabalhos iniciados com Morlet et al. (1982), Morlet (1983), e o crescente interesse nessa 

ferramenta matemática ao longo do tempo, motivaram a utilização das “wavelets” em 

aplicações diversas, tornando-as objeto de atenção cada vez maior nos meios científicos e 

de engenharia, na análise de variações de potência localizadas em uma série temporal, e no 

estudo de fenômenos onde ocorrem fluxos turbulentos. 

 

2.1.  LIMITAÇÃO DA ANÁLISE DE FOURIER 

Transformação de Fourier:      dtetf=F ti .

2π

1      (1) 

Anti-transformada de Fourier:    
   deF=tf ti .

    (2) 

Além de ser uma excelente ferramenta para análise de fenômenos que se 

apresentem de forma ondulatória em regime permanente, a transformada de Fourier 

também pode ser aplicada a funções não periódicas, desde que a localização no tempo não 

seja necessária.  

Uma função pode ser decomposta em uma combinação linear de vetores de 

Fourier, e definida pelos respectivos coeficientes de Fourier    xfekf ikxˆ , e dessa 

forma o conteúdo da informação de  xf  fica perdido ao longo de todos os coeficientes 

espectrais  kf̂ . Na Realidade, a transformada de Fourier não perde as informações acerca 

da  xf , mas ao invés disso espalha-as, sendo então muito difícil, ou mesmo impossível 

localizar a partir do que é apresentado por  kf̂ , um evento isolado de  xf . Portanto não 

há como localizar as singularidades (ou pontos de intermitências) no espaço de Fourier e a 

única solução será reconstruir  xf  a partir de  kf̂  (FARGE, 1992). 

Assim, em funções representativas de fenômenos que se apresentam através 

de turbulências eventuais onde a referência de tempo é um fator importante para a 

localização de um evento, a transformada “Wavelet” deverá substituir a de Fourier. 
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2.2.  TRANSFORMADA WAVELET CONTÍNUA  
 

Se a uma função ψ(t) contínua no tempo, seja ela complexa ou real, 

satisfizer as seguintes condições: 

1) Ao ser integrada no tempo obtém-se o valor zero, ou:  

    



 0dtt ;      (3) 

2) Quando essa função, elevada ao quadrado, for integrada ao longo do 

tempo e resultar um valor finito, ou seja: 

    



dtt

2
 ,      (4) 

então a função ψ(t), satisfazendo as duas condições acima, poderá ser utilizada como uma 

função “wavelet”, que então será capaz de dar origem a uma transformada “wavelet” 

contínua. 

Seja agora uma função f(t) qualquer, integrável, e cujo quadrado seja 

também integrável, pode-se definir como sendo a transformada “wavelet” contínua de f(t) 

em relação à ψ(t), à expressão de W(a, b), real ou complexa, dada por: 

       










 
 dt

a

bt
tf

a
batfTbaW WAV *

1
,,  ,   (5) 

onde a, necessariamente diferente de zero, é responsável pela dilatação (ou contração) da 

“wavelet” (ψ), e b, define os níveis de translação da “wavelet”, representando ψ* o 

conjugado complexo de ψ. 

Em Daubechies (1992) são encontradas expressões da antitransformada 

“wavelet” em forma reduzida, assim, também a expressão da transformada “wavelet” pode 

ser apresentada em forma simplificada, ou seja: 

       



 dtttfbaW ba,*,  ,     (6) 

sendo, para este caso, a expressão de  tba,*  é dada por:  
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* ,       (7) 

A função original f(t) pode também ser reconstruída a partir da respectiva 

transformada “wavelet” a partir da expressão: 

      







 dadbtbaW

aC
tf ba,2

,
11




,    (8) 

onde Cψ é dado por: 

    
 





 




 dC

2
ˆ

2 ,      (9) 

e neste caso,  ̂  é o coeficiente de Fourier da “wavelet” ψ(t), dada pela expressão:  

     




  dtet ti



2

1
ˆ      (10) 

 

2.3.  A TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA 

Para a transformação “wavelet” discreta, são válidas as mesmas expressões 

anteriores, entretanto, ocorrendo mudanças em alguns aspectos, a exemplo da expressão 

de ψa,b(t), onde a e b passam a assumir valores discretos, e naturalmente, as operações 

de somatórias substituem as de integração nas expressões representadas por valores 

discretos. 

Tem sido visto que a e b podem ser assumidos com base em valores fixos, 

como “a0” e “b0”, onde o valor de dilatação a, neste caso estritamente positivo, pode ser 

determinado por 
maa 0 , sendo m  , e o parâmetro de translação b, positivo ou 

negativo, ser determinado como um múltiplo de b0 > 0, obtendo-se agora “wavelets” 

dependentes de (m,n) em vez de (a,b). Com a escolha estratégica da expressão de 

mabnb 00 , permitirá simplificar a expressão da “wavelet”, e facilitar a escolha de b0 de 

forma a permitir que a “wavelet” possa abranger toda a escala a ser tratada (Daubechies, 

1992), resultando na expressão: 
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Assim, a expressão da transformada “wavelet” discreta W(m,n), poderá ser 

obtida a partir da convolução entre o sinal f(t) e a “wavelet” ψm,n(t), na forma: 

        
t

nmnm ttffnmW ,,,,      (12) 

2.4.  MEDIDA DE INTERMITÊNCIA LOCAL (LIM)  
Para obter os valores de Medida de Intermitência Local (LIM, por sua sigla em 

inglês) conforme foi definida por Farge (1992) deve-se antes fazer a transformação “wavelet” 

do conjunto de dados onde cada coeficiente “wavelet” será resultado da integral ao longo do 

tempo da função perfil temporal f(t) dos dados em estudo, convoluída ao longo do intervalo 

da escala de tempo “τj” com o conjugado da função “wavelet” ψ(ti, τj) no momento ti. 

        dtttψtf=,tW jiji  ,      (13) 

 

Cada coeficiente “wavelet” terá um valor característico para uma dada 

posição no tempo e na escala, ou Wt, τ = W(t, τ). O valor absoluto de cada coeficiente 

elevado ao quadrado para um ponto tempo-escala (τ, t), fornece os valores para o espectro 

de potência da “wavelet” (WPS): 

WPSt, τ = WPS(t, τ) = |CWT|2(τ, t) = |W(a, b)|2 = |Wa, b|
2 = |Wτ, t|

2,        (14) 

onde o parâmetro de translação t corresponde à posição da “wavelet” e, por conseguinte, ao 

momento no qual se analisa a função, e o parâmetro τ à dilatação da escala. 

Em se tratando de uma série de dados finita, surgirão erros ao final e ao início 

de cada série de tempo porque a transformada de Fourier supõe que a série é periódica. 

Uma solução para evitar tais erros é preencher os limites terminais da série de tempo com 

zeros antes de fazer a transformada “wavelet” e removê-los depois, de maneira que o “efeito 

de bordas” fique longe dos dados. Além deste motivo, adicionando zeros pode-se criar uma 

série temporal com um número de elementos igual a uma potência de 2 exata, acelerando o 

processo da transformada de Fourier, que é utilizada no cálculo (Torrence e Compo, 1998). 

Mesmo assim, os locais no plano tempo-escala onde se verificam esses erros apresentarão 

valores que não são confiáveis, portanto, serão regiões identificadas como estando fora do 
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“Cone de Influência” (COI) e, por conseguinte, só serão considerados confiáveis resultados 

situados fora do COI. A figura 4 ilustra o COI no gráfico LIM2.  

 

Figura 4 – Cone de influência visto nas laterais superiores do gráfico de LIM2 (abaixo) montado com 

base no perfil temporal (gráfico acima) da explosão SOL2001-08-25, usando “wavelet” de 

Morlet. À direita a barra vertical com codificação de cores dos valores de LIM2. 

Define-se LIM como: 

   
 

 
t

tWPS

tWPS
tLIM






,

,
,  ,     (15) 

onde o valor     
t

τt,WPS  é o valor médio entre todos os valores do espectro de 

potência “wavelet” para a escala τ. Se em um dado momento t e escala τ o coeficiente 

   
t

tWPStWPS  ,,  , denota a ocorrência de intermitência. 

Pode-se usar o valor ao quadrado da Medida de Intermitência Local (LIM2), 

com o fim de se ter uma melhor percepção com maior contraste do que da medida “LIM”. O 

quadrado da Medida de Intermitência local é uma estimativa do momento de quarta ordem 

“K4” que caracteriza a curtose do sinal, podendo-se usá-la como uma medida de 

achatamento em comparação a uma gaussiana de mesma média e mesmo desvio padrão 

onde o momento K4 = 3. Pode-se, assim, estabelecer a condição limite LIM2 > 3 para 
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identificar os tempos e as escalas que contribuem para a saída do sinal da gaussianidade 

(Dinkelaker e MacKinnon, 2013). 
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3. METODOLOGIA 
 

Para este estudo foram utilizados dados de explosões solares do telescópio 

SST. As explosões solares a serem abordadas apresentam-se com os dados devidamente 

calibrados. Os programas de cálculo da transformada “wavelet” foram escritos por Torrence 

e Compo (1998) em linguagem IDL apropriado para aplicar a transformação “wavelet”. 

A “wavelet” de Morlet foi uma das prováveis funções, aplicada inicialmente 

por ser uma onda plana na forma complexa e modulada por uma gaussiana, dada pela 

expressão: 

    24
1

0

2

0





 ee

i
,     (16) 

onde “η” é um parâmetro adimensional de tempo, e “ω0” a freqüência adimensional. Essa 

função “wavelet” comporta-se muito bem no estudo de eventos que necessitam melhor 

definição no domínio da frequência. 

Outra função apresentada na forma complexa é a “wavelet” de Paul, com 

expressão dada por: 
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 ,    (17) 

onde “m” é um número de ordem. Esta “wavelet” favorece a localização temporal, podendo 

caracterizar melhor o estudo de eventos ao longo do tempo. Esta função foi utilizada neste 

trabalho com o valor de “m=3”.  

A terceira “wavelet” é uma função real, denominada “DOG” (“Difference Of 

Gaussians”), dada pela expressão: 
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onde “m” indica a ordem da derivada.  

Uma vez determinada a função “wavelet”, efetua-se a transformação nos 

dados a serem estudados obtendo-se os coeficientes “wavelet”. Posteriormente os 
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coeficientes “wavelet” serão elevados ao quadrado e normalizados pelo valor médio dos 

respectivos valores quadráticos. A partir da normalização quadrática dos coeficientes 

“wavelet” serão encontrados os valores “LIM”, onde para cada ponto “t” da série de tempo, 

os valores de “LIM” são calculados para diferentes escalas de “τ”.  Para maior contraste os 

valores de “LIM” serão elevados ao quadrado, e o “LIM2” abrangendo diferentes escalas de 

“τ” e diferentes valores de “t”, formarão pontos de um espaço com dois eixos, o de “tempo” e 

o de “escala”, a serem apresentados graficamente, com os valores de “LIM2” identificados na 

forma de código de cores.  Na figura 6 pode-se observar o gráfico LIM2 com a “escala de 

tempo” (em segundos) no eixo vertical a e o tempo na escala horizontal 

  

 
Figura 6 – Ilustração mostrando o perfil temporal (acima) com o eixo das ordenadas dado em 

unidades de temperatura (K); o gráfico LIM2 (abaixo) com eixo das ordenadas dado em 

segundo; e à direita, a barra vertical mostrando escala de cores do LIM2. 

Com os valores “LIM2” na forma gráfica o próximo passo será a análise dos 

processos com flutuações em escalas menores mostrando comportamentos intermitentes 

que permitam identificar a evolução das explosões e o caráter dos processos, quer para os 

quadros de “Avalanche” como para os do tipo “Cascata”. 

Ainda para interpretação e análise dos resultados, em qualquer dos dois 

casos, deverão ser bem detalhadas as escalas menores, bem abaixo da duração da 

explosão, cujos dados em mais alta resolução de tempo devem fornecer melhor 

possibilidade de pesquisa.  
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Na figura 6 observa-se as linhas na cor “salmão-claro” referenciando os 

intervalos de confiança que delimitam regiões do gráfico LIM2 de forma a estabelecer 

aquelas que podem ser aceitas para análise ao nível de confiança de 95%. Os dados que 

deverão gerar a linha limite de confiança são obtidos conforme descrito a seguir: 

- A partir dos dados da explosão a ser estudada e escolhido o tipo de “wavelet” com os 

respectivos parâmetros, incluído o nível de significância, é calculada a matriz dos 

coeficientes “wavelet” usando o programa em IDL nomeado como ‘wavelet.pro’, 

disponibilizado por Torrence e Compo (1998) através do site: 

paos.colorado.edu/research/wavelets/software.html; 

- Para obter a matriz de significância calculada a partir do desvio padrão pré-calculado, e da 

“wavelet” com respectivos parâmetros, é utilizado o programa ‘wave_signif.pro’ também 

disponibilizado por Torrence e Compo no mesmo site; 

- Os dados que formam a linha de significância são resultantes da divisão da “matriz dos 

coeficientes “wavelet” elevados ao quadrado” pela “matriz de significância” que antes 

dessa operação é transposta e redimensionada para as dimensões de tempo e de escala. 

Para a análise dos gráficos LIM2 de cada uma das explosões pretendíamos 

de início encontrar como ocorriam os desenvolvimentos das interligações entre as escalas 

de tempo (eixo vertical dos gráficos) ao longo do tempo (eixo horizontal), mas seguimos a 

orientação de proceder às análises com base nas características apresentadas pelo trabalho 

de Dinkelaker e MacKinnon (2013a), relacionadas no quadro comparativo a seguir: 

Características para o tipo “AVALANCHE” 

(Figura 7d) 

Características para o tipo “CASCATA”  

(Figura 7b) 

Grandes manchas nas escalas maiores com 
formato irregular e curvilíneo. 

Grandes manchas nas escalas maiores com 
formato mais regular e compacto 

Interligações inclinadas e curvilíneas entre 
as escalas 

Interligações retas e aproximadamente 
verticais entre as escalas 

Bifurcações não simétricas e curvilíneas das 
escalas maiores às menores 

Bifurcações simétricas, retas e verticais em 
direção às menores escalas 

Estruturas nas escalas menores similar a 
“estalagmites” (= Δ), que apontam para as 
escalas maiores 

Estruturas que lembram “estalactites” (= ▼), 
das escalas maiores apontando para as 
menores 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 7 – (a) Perfil temporal simulando efeito tipo “Cascata” com dados teóricos da taxa de 

contagem de fótons em função do número de passos de tempo; (b) Correspondente gráfico 

LIM2 para a simulação de “Cascata”; (c) Perfil temporal simulando efeito tipo “Avalanche” com 

dados teóricos da taxa de contagem de fótons em função do número de passos de tempo; (d) 

Correspondente gráfico LIM2 para a simulação de “Avalanche” (fonte: Dinkelaker e 

MacKinnon, 2013a). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1.  EXPLOSÃO SOL2001-08-25 

 
A explosão SOL2001-08-25 foi um evento de grande magnitude, relacionada 

dentre as cinqüenta maiores explosões solares desde junho de 1996 (fonte: 

http://www.spaceweatherlive.com/solar-activity/top-50-solar-flares, acesso em 14/10/2015), 

tendo sido classificada como um evento de nível X5.3 (Raulin et al, 2004, 2005).  

↓(SOL2001-08-25) 

 

Figura 8 – Imagem do gráfico de fluxo de RXM do sistema GOES dos dias 23, 24 e 25/ago/2001 

Fonte: http://www.spaceweatherlive.com/en/archive/2001/08/25/xray (acesso em 14/10/2015).  

 

Na figura 8 é apresentado gráfico ilustrativo de fluxo em RXM da explosão 

SOL2001-08-25 da base de dados do conjunto de satélites GOES. 

http://www.spaceweatherlive.com/solar-activity/top-50-solar-flares
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Para estudo da explosão SOL2001-08-25 foram usados dados fornecidos 

pelo SST, com resolução temporal de 20ms. Na figura 9 estão apresentados os perfis de 

tempo dos canais de recepção em 212 GHz e de 405 GHz, permitindo visualizar a saturação 

do sinal no canal de 212 GHz que ocorreu no intervalo entre 16:31:13 e 16:32:10 UT. A 

escala vertical está em unidades de temperatura de antena (K). Devido à saturação do sinal 

em 212 GHz não foi possível efetuar os cálculos de localização da fonte das erupções, nem 

tampouco a determinação da densidade de fluxo absoluto da fonte, impedindo assim de 

expor o perfil temporal com a escala vertical em unidades de fluxo “S.F.U.” (Raulin et al, 

2004). 

 

 

Figura 9 – Perfis temporais da explosão SOL2001-08-25 recebida em: 212 GHz (em azul); e 405 GHz 

(em amarelo). Escala vertical dada em unidades de temperatura de antena (Kelvin), e a 

horizontal dada em UT. 

 

Apresentando-se a explosão em quatro estruturas visualizadas em ambas as 

freqüências, 212 GHz e 405 GHz, correspondendo a quatro picos com respectivas 

amplitudes máximas mostrando-se de forma ascendente, embora em 212 GHz o terceiro e o 

quarto pico tenham sido cortados devido à saturação ocorrida aproximadamente em 1,23 x 

104 (K). Antes desse momento, a partir de 16:29:00 UT, observa-se em ambas as 

freqüências uma leve ascensão nas medidas de fluxo, cuja inclinação se acentua pouco 
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mais em 16:30:45 UT, e, ainda mais notório no gráfico de 405 GHz, em uma faixa que 

denota os momentos que antecedem o fenômeno explosivo.  

O primeiro pico começa com uma subida abrupta em momento próximo às 

16:31:10 UT, e mais acentuada no gráfico de 212 GHz, com máximo em 16:31:15 UT, e 

decrescendo depois até 16:31:20 UT. A segunda estrutura apresenta-se como uma onda 

iniciada logo a seguir, mas que quando visualizada em escala expandida, observa-se nas 

proximidades de 16:31:25 UT, onde se poderia supor ser um ponto de máximo, uma banda 

com redução no nível de fluxo, tanto no caso de 212 como em 405 GHz, que permite formar 

duas cristas como máximos dessa segunda estrutura, em 16:31:23,5 UT, e em 16:31:26,3 

UT, decrescendo a seguir até um momento de mínimo aproximadamente em 16:31:30 UT.  

A terceira estrutura que em 212 GHz apresenta-se com a crista cortada por uma saturação 

devido à excessiva amplitude do sinal recebido. Neste caso não se pode visualizar a 

localização do máximo dessa estrutura, que logo após se apresenta com mínimo nas 

cercanias de 16:31:42 UT.  A quarta estrutura em 212 GHz, a maior delas, inicia-se em 

cerca de 16:31:42 UT, prolongando-se até aproximadamente 16:32:02 UT, e, devido à maior 

amplitude, apresenta-se ceifada de forma ainda mais severa comparada à anterior.  Com 

vistas em 405 GHz, as quatro estruturas apresentam-se similares no tempo em relação às 

suas correlatas em 212 GHz, e seguindo a mesma tendência crescente de intensidades de 

cada estrutura, mas, por se apresentar com intensidades menores que as de 212 GHz, não 

ocorrem as saturações observadas no primeiro caso. Após as quatro estruturas observa-se 

o decaimento do sinal da explosão, que em 212 GHz assemelha-se a um gráfico que segue 

uma acomodação exponencial no sentido de se estabilizar após os efeitos da explosão. Em 

405 GHz o decaimento se inicia de forma mais abrupta, e embora mostrando a mesma 

tendência à extinção dos efeitos explosivos, ainda apresenta estruturas de pequena monta 

que serão comentados nas análises dos gráficos de LIM2. 

A explosão SOL2001-08-25 apresenta no gráfico de LIM2 (figura 10) fortes 

sinais de intermitência com início alinhado à fase impulsiva aproximadamente em 16:31:00, 

principalmente nas escalas mais elevadas, onde se visualiza uma grande mancha irregular 

que se une às escalas menores. Nas figuras que apresentam os gráficos de LIM2, as linhas 

de cor “salmão-claro” descrevem curvas que delimitam as regiões de confiança, montadas a 

partir do cálculo estatístico do espectro de potência “wavelet”, com o nível de confiança 

estabelecido em 95%. Após a faixa branca que aparece devido à saturação do sinal em 212 

GHz, entre 16:31:42 e 16:32:00 UT aproximadamente, fica patente a diminuição tanto das 

intensidades como das escalas de intermitência no gráfico de LIM2, atenuando-se de forma 

correlata com a fase de decaimento do gráfico de fluxo, fato que não deverá ser dada maior 

importância por estar ocorrendo abaixo da linha salmão-claro. Essa linha apresenta 
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concentração de valores mínimos locais no momento explosivo em cerca de 1 s, como 

menor nível de confiança para a escala vertical do gráfico LIM2. 

 

 

Figura 10 – Perfil temporal do canal de 212 GHz (acima), e correspondente LIM2 (abaixo). À direita 

barra vertical com escala de cores. Explosão solar SOL2001-08-25. 

 

O canal de 405 GHz, onde não ocorre a saturação, nota-se no gráfico de LIM2 

(figura 11) nas proximidades de 16:31:00 UT o início de intermitências alinhado com início 

da fase impulsiva, onde também se visualiza nas escalas mais elevadas uma mancha 

irregular neste caso muito atenuada quando comparada à mesma região do gráfico LIM2 de 

212 GHz. Na fase de decaimento, com a diminuição abrupta do sinal, também diminuem de 

maneira repentina os níveis de intermitência, denotando a correlação entre os gráficos. 
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Tomando apresentação mais completa do gráfico LIM2 em 405 GHz, supomos 

que o canal de 212 GHz poderia se apresentar com uma estrutura não idêntica, mas ao 

menos similar a 405 GHz, se não houvesse saturado o sinal. 

Comparando os dois canais, 212 e 405 GHz, para a explosão SOL2001-08-

25, ao observar-se o aspecto geral apresentado nos gráficos LIM2 do canal de 212 GHz 

(figura 10) e do canal de 405 GHz (figura 11), nota-se claramente a diferença não só nos 

contornos como também nas intensidades das figuras. Nas escalas mais elevadas o gráfico 

de 212 GHz apresenta na posição temporal de 16:31:10 uma grande mancha com 

colorações correspondentes a valores elevados de LIM2 (preto, verde, azul) que denotam 

grande liberação de energia na fase impulsiva da explosão. Para essa mesma posição no 

gráfico de 405 GHz encontra-se uma mancha menor tanto nas dimensões como na 

intensidade de LIM2, onde predomina o vermelho, correspondendo a uma menor variação da 

fase impulsiva que é vista no perfil temporal desse canal. Na fase de decaimento a situação 

está invertida com uma grande e intensa mancha denotando brusca variação em 405 GHz, 

e mancha com predomínio de menor intensidade correspondendo a uma variação menor e 

gradual no gráfico temporal de 212 GHz. 

Nos gráficos LIM2 das figuras 10 e 11, são vistas as curvas que delimitam as 

regiões representativas dos intervalos de confiança, mostrando no canal 212 GHz que as 

escalas inferiores a 1s devem ser rejeitadas ao nível estabelecido de significância. Para o 

canal de 405 GHz a curva “salmão-claro” desce até as escalas menores permitindo incluir 

nas análises as estruturas das escalas menores. Mesmo com os aspectos gráficos distintos 

apresentados por cada um dos canais, ambos apresentam o mesmo resultado, inferindo que 

a explosão SOL2001-08-25 tenha maiores possibilidades de se apresentar como uma 

evolução do tipo “Avalanche”. 
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Figura 11 – Gráfico do perfil temporal do canal de 405 GHz (acima), e gráfico correspondente de LIM2 

(abaixo). À direita barra vertical com escala de cores. Explosão solar SOL2001-08-25. 

 

Na figura 12 temos o gráfico LIM2 do canal de 212 GHz, com escala de tempo 

expandida entre 16:31:10 e 16:31:45 UT para melhor visualizar os detalhes. Podemos notar 

próximo à fase impulsiva, a grande mancha de forma irregular e curvilínea, que desce para 

escalas menores através de bifurcações assimétricas e em geral curvilíneas. Não serão 

levadas em conta as estruturas das escalas menores por estarem abaixo do nível de 

confiança, entretanto a grande mancha assimétrica e curvilínea acima dessa linha indica a 

possível caracterização de ocorrência do tipo “Avalanche”. Assim como para os demais 

intervalos em 212 GHz, a linha “salmão-claro” na figura 12 apresenta mínimos nas 
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proximidades de 1 segundo da escala vertical, indicando que o que está abaixo da linha está 

fora do intervalo de confiança.  

 

 

Figura 12 - Gráfico do perfil temporal do canal de 212 GHz (acima), e gráfico correspondente de LIM2 

(abaixo). À direita barra vertical com escala de cores. Explosão solar SOL2001-08-25. 
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Figura 13 - Gráfico com perfil temporal do canal de 405 GHz (acima), e correspondente LIM2 (abaixo). 

À direita barra vertical com escala de cores. Explosão solar SOL2001-08-25. 

Por outro lado, o gráfico LIM2 em 405 GHz (figura 13) com intervalo de tempo 

entre 16:31:10 e 16:32:10 UT nos mostra manchas nas escalas mais altas, com valores 

elevados de intermitências (cores representativas “preto”, “verde”, e “azul”), mas por 

estarem interligadas entre si por imagens na cor “rosa”, denotam pertencerem a uma 

mesma estrutura maior, curvilínea, que desce para as escalas menores através de várias 

interligações em formações bifurcadas e assimétricas. A linha “salmão-claro” acompanha as 

figuras de intermitência até as menores escalas, mistura-se às figuras do LIM2 como um 

sinal de maior freqüência, e identicamente ao que foi visto para 212 GHz, encontra-se para 

o canal de 405 GHz (figura 13) indícios similares da predominância de evoluções que 

sugerem o modelo do tipo “Avalanche”. 
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Figura 14 - Gráfico do canal de 212 GHz (acima), e gráfico correspondente de LIM2 (abaixo). À direita 

grade com escala de cores. Explosão solar SOL2001-08-25. 

 

No gráfico LIM2 para 212 GHz (figura 14), com intervalo entre 16:32:00 e 

16:32:20 UT, já na fase de decaimento, não são encontradas manchas com elevados 

valores de LIM2 nas escalas maiores. Interligações entre escalas menores com máximo em 

torno de 1s, que não devem ser consideradas por estarem abaixo da linha de confiança. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 15 - Gráficos sequenciais do sinal de 405 GHz com correspondentes LIM2, em intervalos de 

tempo expandidos entre: (a) 16:31:12 a 16:31:21 UT; (b) 16:31:21 a 16:31:28 UT; (c) 16:31:28 

a 16:31:46 UT; (d) 16:31:47 a 16:31:55 UT. Explosão SOL2001-08-25. 

 

O canal de 405 GHz (figura 15) apresenta um gráfico LIM2 extremamente 

ruidoso nas baixas escalas. Para melhor visualizar o fenômeno nas escalas menores foi 

ampliada a escala do tempo, com apresentação em quatro quadros. Embora as figuras 

sejam distintas entre si, todas elas têm em comum a mesma aparência: 
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- Grandes manchas de formatos irregulares e curvilíneos; 

- Bifurcações não simétricas e curvilíneas descem em direção às escalas menores; 

 

 
Figura 16 - Gráfico do perfil de 405 GHz com correspondente LIM2, para intervalo de tempo entre: (a) 

16:31:55 a 16:32:05 UT. Explosão SOL2001-08-25. 

 

O gráfico da figura 16, sequência dos gráficos da figura 15, está colocado em 

destaque dos demais para realçar estruturas do tipo “estalagmites” nas escalas menores e 

está diferenciado dos anteriores pela presença da grande mancha de elevada intensidade 

de LIM2 em região das escalas mais elevadas, que apresenta uma interligação com escalas 

menores que por estar truncada pela linha de confiança não deve ser analisada. Também as 

estruturas de menor escala estão abaixo da linha de confiança, mas as estalagmites que 
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estão envolvidas dentro de regiões de confiança são importantes para a análise, 

possibilitando inferir a ocorrência de modelo tipo “Avalanche”. 

Levando em conta os resultados observados nos gráficos LIM2 para todo o 

momento explosivo do evento, caracterizamos a explosão SOL2001-08-25 como sendo 

constituída predominantemente por “Avalanches”. 

 

4.2. EXPLOSÃO SOL2003-11-04 

 
A explosão solar SOL2003-11-04, um dos maiores eventos registrados desde 

junho de 1996 (fonte: http://www.spaceweatherlive.com/solar-activity/top-50-solar-flares, 

acesso em 14/10/2015), foi muito significativo uma vez que necessitou ser classificada 

estimativamente com nível “X28” porque o instrumento sensor RXM do satélite GOES 

permaneceu saturado ao nível de “X17,5” por cerca de 12 a 15 minutos (Kane et al, 2004), 

exigindo o uso dos dados históricos de explosões e modelagem matemática para compor a 

explosão e definir a estimativa de intensidade.  Foi constatado por Kaufmann et al (2004) 

que, para a explosão SOL2003-11-04, o perfil temporal no canal de 405 GHz apresenta, ao 

longo do fenômeno explosivo, maior intensidade de fluxo que o de 212 GHz, denotando um 

espectro ascendente que indica haver um pico espectral em intervalo na ordem do 

submilimétrico mais curto, em direção às faixas THz, com componente emissor ainda 

desconhecido. Esse fato pode ser uma indicação de que elétrons participam com energias 

consideravelmente maiores do que as energias assumidas para explicar a emissão de 

microondas segundo Kaufmann et al (2004). Portanto, deverão seguir leis de potência 

através de mecanismos de emissão não térmica, não só por emissões de raios-X por 

colisões de elétrons nas regiões mais densas da atmosfera solar, como por emissões 

“Sincrotron”, ambos os casos devido a acelerações ultra relativísticas (Kaufmann et al, 2009; 

Kaufmann & Raulin, 2006). Esse comportamento indica que a explosão SOL2003-11-04 se 

apresenta altamente energética, por se mostrar ascendente em uma região elevada do 

espectro conforme Kaufmann et al. (2004). 

Esse novo componente de emissão que aponta para um máximo espectral 

em direção à faixa dos THz pode atingir intensidades consideravelmente maiores no 

infravermelho distante, com um espectro que se estende para a emissão de luz branca 

observada para essa explosão, e pode estar associado com a parte opticamente espessa da 

radiação sincrotron emitida por elétrons altamente energéticos (> 10 MeV) movendo-se em 

um campo magnético forte (> 1000 Gauss), fisicamente distinto do componente GHz, 

mostrando-se as observações no submilimétrico (405 GHz) incapazes de apresentar 

http://www.spaceweatherlive.com/solar-activity/top-50-solar-flares
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detalhes que favoreçam a descrição do novo mecanismo de emissão, requerendo, talvez, 

novas técnicas, ou até mesmo obtendo melhores resultados se operando fora da atmosfera 

terrestre (Kaufmann et al. 2004 e 2009; Kaufmann & Raulin, 2006). 

Para fins ilustrativos na figura 17 pode-se visualizar o gráfico de fluxo em 

RXM de GOES. 

.↓(SOL2003-11-04) 

 

Figura 17 – Imagem do gráfico de fluxo de raios-X do sistema GOES dos dias 02, 03 e 04/nov/2003, 

Fonte: http://www.spaceweatherlive.com/en/archive/2003/11/04/xray (acesso em 14/10/2015). 

 

Para estudo da explosão SOL2003-11-04 foram também utilizados os dados 

fornecidos pelo rádio telescópio SST, com resolução temporal de 20ms. Na figura 18 estão 

os perfis temporais dos canais de recepção em 212 GHz e de 405 GHz. A apresentação 

gráfica mostra três estruturas em ambas as freqüências, 212 GHz e 405 GHz com as 

amplitudes máximas dos 3 picos apresentando-se de forma descendente. Os gráficos dos 

dois canais visualizados na figura 18 se apresentam tão similares a ponto de sugerir que os 

resultados da aplicação da técnica LIM sejam também similares.  

http://www.spaceweatherlive.com/en/archive/2003/11/04/xray
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O primeiro pico tem início logo após uma subida abrupta identicamente em 

ambos os gráficos próximo a 19:42 UT, e apresentando máximo de 1,2 x104 SFU para 212 

GHz e 2,0 x104 SFU para 405 GHz em cerca de 19:44 UT. Após o primeiro momento de 

máximo, o sinal decresce nos dois canais até o mínimo em 19:44:40 UT, com novos 

máximos em 19:45:20 UT, mínimos em 19:46:08, e máximos próximos a 19:46:47 UT. A 

partir do último pico, ambos os canais apresentam decaimento com taxas similares com 

pequenas diferenças visuais no gráfico de fluxo, aparecendo uma quarta estrutura como 

pico de intensidade muito menor que as três iniciais.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 18 – Perfis temporais da explosão SOL2003-11-04 nos canais: (a) 212 GHz; e (b) 405 GHz. As 

escalas verticais estão em unidades fluxo (S.F.U.) 

 

O gráfico LIM2 da figura 19b, embora com escala expandida em relação à 

figura 19a, ainda apresenta as escalas menores sem boa definição dos detalhes devido à 

aparência ruidosa. Ainda assim, pode-se observar a predominância de figuras que indicam 

características do tipo “Avalanche” nas formas irregulares e curvilíneas das grandes 

manchas com interligações assimétricas que unem as altas e baixas escalas. Nota-se o 

aparecimento de intermitências no gráfico LIM2 da figura 19a, que se faz de forma repentina 

e alinhada à subida abrupta do sinal de fluxo, e também a descida acentuada do sinal na 

fase de decaimento tem alinhado o desaparecimento quase total das figuras LIM2. 

A linha de cor “salmão-claro”, utilizada para delimitar as regiões de confiança 

nos gráficos LIM2 da figura 19 se apresenta ruidosa durante o fenômeno explosivo, 

acompanhando a apresentação das intermitências nas escalas médias e menores, e 

apresentando níveis mínimos na escala vertical do gráfico LIM2 em torno de 0,1 a 0,2s.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 19 - Gráficos de 212 GHz com: (a) uma visão geral do sinal (acima), e correspondente de LIM2 

(abaixo); e (b) o mesmo gráfico em intervalo de tempo expandido entre 19:43 a 19:49 UT, 

com escala de cores à direita que define intensidade de LIM2. Explosão SOL2003-11-04 

 

Diante da questão que busca abordar o motivo de não haver saturação em 

212 GHz para o evento SOL2003-11-04, se comparativamente, ele é muito mais intenso em 

raios-X que o evento anterior, pode-se argumentar que: 

a) Devido às respostas das curvas espectrais que caracterizam cada uma das 

explosões, as intensidades observadas através dos dados obtidos em raios-X 

não necessariamente deverão estar correlacionadas com as intensidades 

observadas através dos dados do submilimétrico; 

b) Entretanto, é perfeitamente viável o redimensionamento dos sistemas de recepção 

para evitar que os sensores apresentem indesejáveis ocorrências de saturação. 

 

Para o canal de 405 GHz o gráfico LIM2 da figura 20b não é exatamente igual 

ao do canal de 212 GHz, mas apresenta estruturas muito similares onde predominam as 

formas irregulares e curvilíneas das grandes manchas, e as interligações assimétricas que 

unem as altas e baixas escalas. Da mesma forma que para 212 GHz, em 405 GHz a linha 

“salmão-claro” apresenta-se ruidosa durante o fenômeno explosivo, com a diferença de 

levar os intervalos de confiança abaixo do anterior, chegando até 0,1s. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 20 - Gráficos de 405 GHz com: (a) uma visão geral do sinal (acima), e correspondente de LIM2 

(abaixo); e (b) o mesmo gráfico em intervalo de tempo expandido entre 19:42 a 19:49 UT, 

com escala de cores à direita que define intensidade de LIM2, Explosão SOL2003-11-04. 

 

Para melhor visualização dos detalhes, o canal de 212 GHz foi expandido no 

tempo, com a figura 21 mostrando o intervalo entre 19:43:20 e 19:44:50 UT, onde se podem 

relacionar as características: 

- Destaca-se nesse intervalo uma grande mancha com formato irregular e curvilíneo; 

- Consegue-se identificar algumas interligações entre regiões de maior e de menor escala 

com características retas e verticais, entretanto predominam as interligações 

assimétricas, inclinadas e curvilíneas; 

- Da mesma forma identifica-se algumas manchas, das médias escalas para as menores, 

com formato regular, reto e compacto, não propriamente isoladas, mas interligadas 

através de estruturas com valores menores de intermitência, participando, assim, da 

estrutura geral; 
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Figura 21 - Gráfico expandido no tempo do canal de 212 GHz (acima) e correspondente gráfico de 

LIM2 (abaixo) com intervalo entre: 19:43:20 e 19:44:50 UT. À direita escala de cores que define a 

intensidade de LIM2, Explosão SOL2003-11-04. 

 

Nota-se, nas escalas próximas a 1s e menores, que figuras compactas com 

elevados valores de LIM2 são envolvidas pelas curvas “salmão-claro” que determinam nelas 

níveis elevados de significância, com mínimos nas proximidades de 0,2s. 

 

Utilizando o gráfico da figura 22 para o canal de 405 GHz, com intervalo entre 

19:43:00 e 19:44:10, anota-se que: 

- Grande mancha com formato irregular e curvilíneo se destaca nas escalas elevadas; 
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- Os mesmos tipos de interligações entre regiões de maior e de menor escala são 

observados em 405 GHz, predominando as interligações assimétricas, inclinadas e 

curvilíneas. 

Os gráficos LIM2 do canal de 212 GHz (figura 21) e de 405 GHz (figura 22) 

não são exatamente iguais entre si, mas apresentam características gerais muito similares, 

com alguma diferença nos níveis de escala das curvas de significância que em 405 GHz 

mostram os pontos de mínimos locais da curva de confiabilidade das figuras LIM2 abaixo de 

0,1s na escala vertical, enquanto em 212 GHz a maior parte dos casos está nas 

proximidades de 0,2s. 

 

 
Figura 22 - Gráfico do canal de 405 GHz (acima), e correspondente LIM2 (abaixo) com intervalo entre: 

19:43:00 e 19:44:10 UT. À direita escala de cores que define intensidade de LIM2, para a 

explosão SOL2003-11-04. 
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No gráfico da figura 23 para o canal de 405 GHz, com intervalo entre 19:44:00 

e 19:45:10 UT, pode-se anotar do gráfico LIM2 que: 

- Grande mancha com formato irregular e curvilíneo se destaca nas escalas elevadas como 

sequência do intervalo anterior; 

- Os mesmos tipos de interligações entre regiões de maior e de menor escala são também 

observados em sequência ao intervalo anterior, predominando as interligações 

assimétricas, inclinadas e curvilíneas. 

 

 

Figura 23 - Gráfico do canal de 405 GHz mostrando o perfil temporal (acima), e correspondente LIM2 

(abaixo) para intervalo entre: 19:44:00 e 19:45:10 UT. À direita escala de cores que define 

intensidade de LIM2. Explosão SOL2003-11-04. 
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Figura 24 - Gráfico do canal de 212 GHz (acima), e correspondente LIM2 (abaixo) com intervalo entre 

19:44:50 e 19:46:10 UT. À direita, gráfico de escala de cores de LIM2, para a Explosão 

SOL2003-11-04. 

 

Dando sequência à visualização do comportamento do LIM2 ao longo do 

tempo em 212 GHz, notam-se nas figuras 24 e 25 as mesmas características gerais 

podendo-se anotar que: 

- Ainda são visualizadas grandes manchas nas escalas mais elevadas, com valores de LIM2 

muito atenuados, e sem interligações com as escalas menores; 

- As interligações passam a existir entre regiões de média e menor escala, mas as 

estruturas continuam a se apresentarem de forma inclinada e curvilínea; 
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- As bifurcações são assimétricas e irregulares ao descerem em direção às menores 

escalas; 

- Na apresentação ruidosa das baixas escalas identifica-se a presença de algumas 

estruturas tipo estalagmites apontando para as escalas maiores. 

 

As curvas de significância continuam a mostrar em 212 GHz, como ocorre 

nos intervalos de tempo anteriores, que a confiabilidade na maior parte das estruturas LIM2 

continua apresentando mínimos em escalas acima de 0,1s.  

 

 

Figura 25 - Gráfico do canal de 212 GHz (acima), e correspondente LIM2 (abaixo) com intervalo entre 

19:46:10 e 19:47:40 UT. À direita, escala de cores de LIM2. Explosão SOL2003-11-04. 
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Figura 26 - Gráfico do canal de 405 GHz (acima), e correspondente LIM2 (abaixo) com intervalo entre 

19:45:00 e 19:46:10 UT. À direita, gráfico de escala de cores de LIM2, para a explosão 

SOL2003-11-04. 

 

Comparando-se as figuras 26 e 27, que apresentam o canal de 405 GHz para 

intervalos de 19:45:00 a 19:46:10 UT e 19:46:00 a 19:47:10 UT respectivamente, às figuras 

24 e 25, relativas ao canal de 212 GHz, é possível estabelecer alguma relação de 

similaridade entre as estruturas LIM2 de cada canal denotando que as mesmas 

características anotadas para 212 GHz valem para os gráficos LIM2 do canal de 405 GHz. 

Pode-se ressaltar que as curvas de significância seguem as mesmas diferenças 

encontradas nos intervalos de tempo anteriores entre os dois canais. 
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Figura 27 - Gráfico do canal de 405 GHz (acima), e correspondente LIM2 (abaixo) com intervalo entre 

19:46:00 e 19:47:10 UT. À direita, gráfico de escala de cores de LIM2, para a explosão 

SOL2003-11-04. 

 

Pelo que foi visto em cada um dos intervalos que foram detalhados com a 

expansão das escalas horizontais, para todos os casos vistos, as características anotadas 

apresentam forte indicação de evolução de fenômeno do tipo “Avalanche”, tanto nas escalas 

mais elevadas como nas menores, e ao longo de todo o fenômeno explosivo manteve 

características concordantes. Buscamos nos detalhamentos verificar indícios que pudessem 

indicar a ocorrência de evoluções do tipo “Cascata”, que não foram encontrados. Com base 

em Dinkelaker e MacKinnon (2013) de que grandes escalas em “Avalanches” têm uma 

amplitude que parece ser independente da amplitude de pequenas escalas; além disso, elas 
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também têm um valor máximo muito mais aleatório, então supomos confirmar o que está 

caracterizado nos detalhes LIM2 dessa explosão, visto que a amplitude da escala do gráfico 

LIM2 atinge um valor elevado, próximo de 1000s, e com regiões irregulares que se 

expandem ao longo do tempo de forma independente das escalas menores. 

 

 

Figura 28 - Gráfico do canal de 212 GHz (acima), com correspondente LIM2 (abaixo) em intervalo 

entre 19:47:40 e 19:48:40 UT. À direita, gráfico de escala de cores de LIM2, para a explosão 

SOL2003-11-04. 

 

Por terem sido encontradas nos gráficos LIM2 somente características que 

indicam o predomínio absoluto de modelo tipo “Avalanche”, utilizamos a figura 28, que 

mostra gráfico LIM2 do canal de 212 GHz da explosão SOL2003-11-04, com intervalo entre 
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19:47:40 e 19:48:40 UT, para destacar uma faixa de tempo que é apresentada na figura 29 

a fim de verificar uma possível ocorrência do tipo “Cascata”. 

 

 

 

               

 

A figura 29 (ao lado) mostra o perfil temporal (superior) e 

o correspondente gráfico LIM2 (inferior) para o intervalo aproximado 

entre 19:47:50 e 19:48:00 UT, selecionado da figura 28, onde são 

observados dois mínimos locais (19:47:53,4 e 19:47:58,2) que no 

gráfico LIM2 do canal 212 GHz correspondem a figuras LIM2 que por 

estarem isoladas entre si pelas linhas de cor “salmão-claro” podem ser 

analisadas como estruturas indicativas de dois casos do tipo “Cascata”. 

Caso as linhas “salmão-claro” não separassem as duas estruturas, a 

figura LIM2 seria tomada como um conjunto na forma de uma bifurcação 

assimétrica que seria tomada como representativa de um caso do tipo 

“Avalanche”. 

Nesse caso podemos supor que em meio a fenômenos 

altamente turbulentos ocorram uma infinidade de variações onde diante 

de indicações dominantes de “Avalanche” eventualmente seja possível 

verificar que parte de uma região ativa passe a se fragmentar 

apresentando isoladamente ocorrências do tipo “Cascata”. 

Na figura 30 pode-se observar a estrutura abordada com 

base na figura 29, com detalhes de: escala vertical; expansão da escala 

horizontal; e apontamento dos mínimos locais que geram as estruturas 

comentadas.  

Figura 29 - Gráficos da explosão SOL2003-11-04 tomados de uma faixa vertical da figura 28 no 

intervalo de tempo entre 19:47:50 e 19:48:00 UT referindo-se a: (acima) perfil temporal do 

canal de 212 GHz; (abaixo) o respectivo LIM2.  
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.↓  ↓ (detalhes dos pontos de mínimo local) 

 

Figura 30 - Gráficos da explosão SOL2003-11-04 com escala horizontal expandida a partir da figura 

28 apresentando intervalo de tempo entre 19:47:50 e 19:48:10 UT, com: (acima) perfil 

temporal do canal de 212 GHz; (abaixo) o respectivo LIM2.  
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5. CONCLUSÕES 
 

As duas explosões abordadas através da aplicação da técnica LIM têm em 

comum o fato de serem eventos de grande magnitude, que inclusive causaram fatos 

inesperados como a saturação do sinal de recepção da explosão SOL2001-08-25 no canal 

de 212 GHz do SST. A explosão SOL2003-11-04, com classificação acima da anterior (X28 

contra X5.3), saturou o sensor RXM do satélite GOES por cerca de 12 a 15 minutos. Para a 

análise dos gráficos LIM2 de cada uma das explosões foram seguidos exclusivamente os 

estudos apresentados no trabalho de Dinkelaker e MacKinnon (2013a e 2013b), detalhados 

através de quadro comparativo do capítulo 3 deste trabalho.  

Estudo prévio de Raulin et al (2003) a respeito da explosão SOL2001-08-25 

conclui que picos discretos observados no submilimétrico se apresentam superpostos na 

componente principal da explosão, espalhando-se por toda a região ativa, dando suporte à 

idéia de que a região onde ocorre a liberação de energia da explosão é composta de 

múltiplos sítios compactos e discretos, e altamente variáveis no tempo (Raulin et al 2000). 

Em estudo seguinte, para a mesma explosão, Raulin et al (2004) argumenta a possibilidade 

da fonte constituir-se de emissões de rádio não homogêneas (Lee, Gary, e Zirin, 1994), ou 

constituir-se de várias fontes individuais de rádio emissão (Klein e Trottet, 1984; Klein e 

Magun, 1986), e completando com o observado em raios-X moles em que essas fontes 

compactas seguem aparecendo até que juntam entre si, ou com as preexistentes, para 

formarem uma grande estrutura. Essa segunda argumentação confirma a característica de 

“Avalanche” que se apresenta nos gráficos de LIM2 para essa explosão. Para estudo da 

explosão SOL2001-08-25, Raulin et al (2003) elaborou diagramas de escala usando a 

transformação “wavelet” a partir dos perfis temporais dos canais de 212 GHz e 405 GHz. Os 

gráficos “wavelet” apresentados assemelham-se às escalas menores dos gráficos LIM2. 

Mesmo sem visualização detalhada pela expansão no tempo, cremos que não serão 

encontradas nos gráficos “wavelet” as estruturas que identificam regiões com ocorrência de 

intermitências locais. Também não serão utilizadas para indicar tendências evolutivas do 

processo explosivo segundo os modelos estudados por Dinkelaker e MacKinnon (2013a). As 

“wavelets” se mostram de inegável utilidade para o estudo de turbulências com larga 

aplicação em setores diversos, inclusive na utilização como ferramenta matemática para 

formação da técnica “LIM”, que neste caso está sendo aplicada a modelos específicos 

baseados em processos evolutivos aceitos para os fenômenos explosivos, tomados de 

forma simples e sem os recursos rebuscados da “MagnetoHidroDinâmica”, Nessa aplicação 
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específica onde as técnicas “LIM” representam a utilização das “wavelets” com maior 

objetividade, deverão apresentar melhores e mais rápidos resultados quando comparada à 

utilização fundamental das “wavelets”. 

 

Comparando-se os dois canais para a explosão SOL2003-11-04, nota-se 

grande similaridade entre ambos através dos gráficos LIM2. Tanto nas apresentações com 

largo intervalo de tempo (figuras 19a e 20a) como nas mais detalhadas com o tempo 

expandido (figuras 19b e 20b), é possível identificar as mesmas estruturas. Nos dois canais 

o gráfico LIM2 mostra uma grande mancha de alta intensidade denotando grande energia 

para a fase impulsiva e que se estende durante todo o primeiro e maior pico do perfil 

temporal, deixando clara a correlação entre a grande estrutura do perfil temporal com a 

estrutura LIM2 que forma a grande mancha nos dois canais. Nos dois canais essa grande 

mancha apresenta contornos internos menores como subestruturas com pequenas 

variações nas intensidades e com moldes muito similares. Essa mesma similaridade pode 

ser vista nas demais estruturas, que em geral se diferenciam pelas intensidades de LIM2 que 

fazem os contornos das figuras, excetuando-se pequenas variações na forma. Em ambos os 

canais pode-se perceber a curva que delimita as regiões dos intervalos de confiança 

permitindo igualmente a análise das escalas menores, havendo somente a diferença de ter-

se no canal de 212 GHz pontos com mínimos locais entre 0,1 e 0,2s, e no caso de 405 GHz, 

a curva “salmão-claro” permite inserir nos intervalos de confiança escalas abaixo de 0,1s. 

A análise dos gráficos LIM2 indica que a explosão SOL2003-11-04 deve 

apresentar uma evolução seguindo o modelo tipo “Avalanche”, na qual erupções de 

pequena escala evoluem em direção às escalas de maior magnitude.  Esse resultado é 

confirmado em Kaufmann et al. (2009) ao concluir que pulsações rápidas são encontradas 

sobrepostas em todos os eventos que apresentam o componente espectral THz, e estão 

muito bem definidas nessa explosão. Essas afirmações também seguem na mesma direção 

dos trabalhos de Dinkelaker e MacKinnon (2013b) informando que o número e a escala 

máxima de estalagmites de pequena escala, neste caso representando as pulsações 

rápidas em modelos de “Avalanche”, aumentam com pico de fluxo. Essa afirmação encontra 

suporte na conclusão de que os fluxos médios (S) são proporcionais às taxas de repetição 

dos pulsos (R) através do simples relacionamento S ≈ k R (Kaufmann et al. 2009). Ainda 

que para a explosão SOL2003-11-04 tenhamos efetuado um ensaio para isolar estruturas 

que possam se apresentar como do tipo “Cascata”, durante os momentos de maior 

intensidade explosiva a predominância de estruturas do tipo “Avalanche” é absoluta desde o 

início até o decaimento de cada uma das duas explosões. 



 53 

 

Fato notório no perfil temporal da explosão SOL2003-11-04 é a diferença 

ascendente das intensidades de fluxo em relação à freqüência de cada canal. No perfil 

temporal da explosão SOL2001-08-25 víamos como natural o aspecto descendente do fluxo 

tomando-se o incremento da freqüência de 212 para 405 GHz. O espectro ascendente, 

entre 212 e 405 GHz da explosão SOL2003-11-04, causa a impressão de um fato incomum, 

que deve chamar a atenção de pesquisadores do assunto, tanto que em Kaufmann et al 

(2004 e 2009) pode ser visto o desenvolvimento de pesquisas que visam entender os 

mecanismos pelos quais ocorrem fenômenos deste tipo. Uma conseqüência dessas 

diferentes tendências espectrais é que enquanto a explosão SOL2001-08-25 encontra-se 

em parte opticamente fina do espectro, ou seja, após o ponto de máximo espectral, a 

explosão SOL2003-11-04 situa-se em região opticamente espessa, indicando haver um 

máximo espectral além das faixas do submilimétrico. Com base nos estudos de Raulin et al. 

(2003 e 2004) e de Kaufmann et al. (2009) estimamos que essas duas explosões devem ser 

representativas de espectros de emissão sincrotron, por elétrons com energias ultra 

relativísticas. Diante disso, associamos que os gráficos LIM2 devem refletir a evolução de 

energias emitidas por mecanismos não térmicos de giro emissão para as duas explosões. 

As explosões estudadas têm em comum o caráter de se apresentarem como 

eventos de grande magnitude, embora o espectro ascendente da explosão SOL2003-11-04 

possa ser um indicativo desta como mais energética, com base nos argumentos de 

Kaufmann et al (2004) quando afirma que o espectro ascendente em freqüências na ordem 

do submilimétrico indica que elétrons participam com energias consideravelmente maiores 

do que as energias assumidas para explicar a emissão na faixa de microondas. 

Outra característica comum para ambas está na mesma classificação “β-γ-δ” 

recebida para a configuração magnética da região ativa, que indica se tratarem de grupos 

de manchas solares com a configuração “β-γ” mais a configuração “δ”. A configuração “β-γ” 

significa que cada uma delas é formada por grupos de manchas bipolares suficientemente 

complexas a ponto de não ser possível identificar nenhuma linha magnética que possa ser 

traçada entre manchas de polaridade oposta. A configuração “δ” indica que são regiões 

complexas, com as polaridades negativas e positivas distribuídas de forma tão irregular que 

impede a classificação do conjunto de cada uma delas como um grupo bipolar de manchas 

solares1, ou seja, os locais de manifestação das duas explosões são regiões com 

excessivas turbulências MHD de pequena escala. A classificação da configuração 

                                                           

1  Dados obtidos do site: http://www.spaceweatherlive.com/en/help/the-magnetic-classification-of-

sunspots; acesso em 14/out/2015 

http://www.spaceweatherlive.com/en/help/the-magnetic-classification-of-sunspots
http://www.spaceweatherlive.com/en/help/the-magnetic-classification-of-sunspots
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magnética, atribuída para as explosões, vai de encontro aos fundamentos tratando sobre 

pulsações rápidas do trabalho de Kaufmann et al. (2009), e também nas regiões de emissão 

fragmentária do trabalho de Raulin et al. (2003 e 2004). 

Nas duas explosões predominaram as características do tipo “Avalanche” 

desde a visão geral sem maiores detalhes, seguindo-se no mesmo sentido, inclusive nos 

intervalos com o tempo expandido, onde se podem visualizar com melhor definição os 

detalhes menores.  Esses resultados são concordantes nos dois canais utilizados (212 e 

405 GHz), tanto para a explosão SOL2001-08-25 como para SOL2003-11-04.  

 

Portanto, concluímos que os resultados encontrados nos levam a inferir para 

ambas a predominância de evoluções do tipo “Avalanche”, tanto no caso do canal na faixa 

do milimétrico (212 GHz) como do sub-milimétrico (405 GHz), com mínimas indicações de 

eventos do tipo “Cascata” na fase de decaimento.  

Essa conclusão pode sugerir novas possibilidades de continuidade desse 

mesmo tipo de pesquisa para responder as perguntas a seguir:  

(1) Todas as explosões de grande magnitude apresentam essa mesma característica? 

(2) Esse resultado seria o mesmo para a análise LIM2 das mesmas explosões no caso 

dos dados em raios-X e em raios-γ ? 

(3) Se as respostas das duas perguntas anteriores forem positivas, então seria o caso 

de continuar essa pesquisa para identificar como se comportam explosões de 

diversas magnitudes com relação às evoluções do tipo “Avalanche” e do tipo 

“Cascata”, o que deverá demandar o estudo de grande variedade de explosões 

e magnitudes, catalogando-se os resultados para a devida classificação. 
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7. ANEXO N – SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

 

BATSE -  Burst and Transient Source Experiment 

CASLEO -  Complejo Astronómico El Leoncito 

CGRO -  Compton Gamma Ray Observatory 

COI -   Cone of influence 

GOES -  Geostationary Operational Environmental Sattelite 

KOSMA -  Kölner Observatorium Für Submillimeter und Millimeter Astronomie 

LIM -   Local Intermittence Measure 

MHD -   Magneto-Hidro-Dinâmico 

RXM –  Raios-X moles 

SFU –   Solar Flux Unit 

SST –   Solar Submillimeter-wave Telescope 

THz –   Tera-Hertz 

UT -   Universal time 

WPS -    Wavelet Power Spectrum 

 

 


