
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  

 

 

 

 

 

 

 

MÁRCIA AUTA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

INVESTIGAÇÕES DAS PERIODICIDADES DO QUASAR 3C 273  

PELAS TRANSFORMADAS DE FOURIER E WAVELET  

DE SUAS CURVAS DE LUZ EM RÁDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2007 



MÁRCIA AUTA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGAÇÕES DAS PERIODICIDADES DO QUASAR 3C 273  

PELAS TRANSFORMADAS DE FOURIER E WAVELET  

DE SUAS CURVAS DE LUZ EM RÁDIO 

 

 

 

 

 

 

Projeto de pesquisa apresentado à Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial 

para a obtenção do título de mestre em Engenharia 

Elétrica. 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Claudio Lima Botti 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2007 



 

 

 

 

 

 

 

SANTOS, Márcia Auta. 

    Investigações das periodicidades do quasar 3C 273 pelas 

transformadas de Fourier e Wavelet de suas curvas de luz em 

rádio / Márcia Auta dos Santos. - 2007. 

 

    Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)- 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007. 

 

    1.Quasar. 2.3C273. 3.Variabilidade. 

4.Fourier. 5.Wavelet. 



MÁRCIA AUTA DOS SANTOS 

 

 

INVESTIGAÇÕES DAS PERIODICIDADES DO QUASAR 3C 273  

PELAS TRANSFORMADAS DE FOURIER E WAVELET  

DE SUAS CURVAS DE LUZ EM RÁDIO 

 

 

Projeto de pesquisa apresentado à Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial 

para a obtenção do título de mestre em Engenharia 

Elétrica. 

 

Aprovado em  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof. Dr. Luiz Claudio Lima Botti (orientador) 

Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie / Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais / CEA 

 

Prof. Dr.José Cecatto 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  

 

Prof. Dr. Eunézio Antônio de Souza 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Profa. Dra. Pollyana Notargiacomo Mustaro (suplente) 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Prof. Dr. Francisco Carlos Rocha Fernandes (suplente) 

Universidade do Vale do Paraíba 

 



RESUMO 

 

 

O estudo da periodicidade das curvas de luz de quasares em comprimentos de onda rádio, é 

importante para se entender a natureza física dos mesmos, tendo como um dos objetivos a 

compreensão da origem e o funcionamento dos jatos relativísticos presentes nestes objetos 

extragaláticos. Desta forma, o trabalho visa apresentar um método para determinar a possível 

periodicidade do quasar 3C 273. Este objeto tem sido observado regularmente em 4,8, 8,0, 

14,5, 22,0 e 43,0 GHz nos Rádio Observatório do Itapetinga (Brasil) e Michigan (EUA). Este 

trabalho faz parte de um projeto de colaboração internacional entre estes dois centros de 

pesquisa. 

 

Palavras-chave: Quasar. 3C 273. Variabilidade. Fourier. Wavelet. 



ABSTRACT 

 

 

The study of the quasars light curves periodicity at radio wavelength is important to 

understand their physical nature, and one of its goals is the understanding of the source and 

the way that relativistic jets works. This work intends to show a method to demonstrate the 

possible periodicity of the quasar 3C 273. This object has been observed regularly at 4,8, 8,0, 

14,5, 22,0 and 43,0 GHz frequencies in the Itapetinga Radio Astronomy Observatory (Brazil) 

and Michigan Radio Astronomy Observatory (EUA). This publication is a collaboration work 

between this two research centers. 

 

Keywords: Quasar. 3C 273. variability. Fourier. Wavelet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra quasar é a contração de quasi-stellar radio source. Descoberto na década de 

1960, por astrônomos da Universidade de Cambridge, Inglaterra, esta fonte foi identificada 

pela primeira vez como um objeto com aparência estelar em óptico, porém com espectro bem 

diferente das estrelas normais, apresentando linhas de emissão bem definidas em óptico. 

O quasar 3C 273, objeto de nosso estudo, foi um dos primeiros quasares a serem 

descobertos, sendo um dos mais próximos da Terra. É o mais brilhante, possuindo uma 

luminosidade equivalente a cerca de 1000 galáxias com 100 bilhões de estrelas cada uma.  

Desde o seu descobrimento, progressos significativos foram feitos para o 

entendimento de sua natureza. Estes objetos usualmente mostram uma variabilidade que é 

tipicamente de meses a anos, podendo variar também em dias. Um grande número de 

processos físicos pode ser responsável por estas variações temporais em radiofreqüências, 

mas não existem, a priori, razões para se acreditar que tais variações possam ser periódicas, 

sendo até hoje objeto de discussão. 

Para investigarmos periodicidade e variabilidade das curvas de luz do quasar 3C 273, 

utilizar-se-á as transformadas de Fourier e Wavelet aplicadas aos dados fornecidos pelo rádio-

telescópio do observatório de Michigan (UMRAO), nas freqüências de 4,8; 8,0 e 14,5 GHz. 

O objetivo deste trabalho é enfatizar o uso de alguns métodos recentes que podem ser 

aplicados às séries temporais de sistemas complexos.  

A transformada de Fourier para pontos desigualmente espaçados é comumente 

utilizada na área biológica, para verificar ritmos cardíacos e análise genética, bem como a 

transformada wavelet é usada para estudos de sinais sísmicos na área de geofísica, porém, na 

área de astrofísica estas técnicas são pouco utilizadas. O uso destas técnicas é inédito para o 

quasar 3C 273, sendo aplicados a dados, ainda não publicados, de densidade de fluxo, para as 
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freqüências 4,8, 8,0 e 14,5 GHz. Na literatura encontra-se a utilização da transformada 

wavelet para detecção da periodicidade do objeto OJ 287 (HUGHES et al.,1998). 

As observações nas freqüências 4,8; 8,0 e 14,5 GHz possibilitam o estabelecimento de 

escalas de tempo e amplitude dos eventos, nos informando a estimativa de quantidade de 

amplificação relativística e conseqüentemente a velocidade do fluxo relativístico próximo ao 

núcleo do quasar, onde os eventos ocorrem inicialmente, propiciando a compreensão do 

comportamento deste objeto. 

A estrutura de um quasar será melhor descrita no próximo capítulo, onde apresenta-se 

as peculiaridades dos quasares em geral. Após este entendimento é possível apresentar a 

descrição da Emissão Contínua nestes objetos. O quasar 3C 273 também apresenta algumas 

peculiaridades que serão explorados no capítulo 4.  
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2 QUASARES 

 

Os quasares têm um diâmetro inferior a um ano-luz, com um buraco negro em seu 

interior de massa de 910 M
�

 e luminosidade superior a mil vezes a das galáxias gigantes. Por 

isso, são um dos objetos mais luminosos do universo. 

Atualmente acredita-se que o quasar é um tipo de Núcleo Ativo de Galáxia (AGN1). 

Os quasares possuem um elevado desvio da luz para o vermelho (redshift). Altos 

redshift são indicativos da grande distância deles até a Terra. O redshift dos quasares é um 

indicador de distâncias cósmicas, pois mede a velocidade com que o universo se expande. 

O redshift é definido em termos de um parâmetro z . A expressão (1) mostra como 

obtemos o redshift quando 1≤z : 

 

c

V
z ≈

−
=

0

0

λ

λλ
     (1) 

 

onde λ  é o comprimento de onda, 0λ  é o comprimento de onda de laboratório e o V  é a 

velocidade de afastamento do objeto. 

Para 1≥z  tem-se o redshift cosmológico, dado pela expressão (2): 

 

2

1

1
1









−

+
=+

c

V

c

V

z      (2) 

 

                                                
1AGN é uma galáxia que possui núcleo compacto, forte linhas de emissão, alta luminosidade, possui emissão 
contínua não térmica, a emissão em rádio vem dos lóbulos ou jatos e apresenta variabilidade no continuo 
(PETERSON, 1997). 
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onde, z  é o redshift, e c  é a velocidade da luz no vácuo. 

Podemos medir a velocidade de afastamento, definida por V , a partir do desvio para o 

vermelho dos objetos extragalácticos. Quanto maior for este desvio, maior será a velocidade.  

A distância pode ser calculada através da lei de Hubble, conforme a expressão (3): 

 

DHV 0=       (3) 

 

onde V  é a velocidade de afastamento da galáxia, 0H  é a constante de Hubble, cujo valor é 

sendo -11
0 Mpc75 −= KmsH , e D  é a distância do quasar até nós. A distância é medida em 

mega-parsec (Mpc), onde 1 Mpc equivale a 3,1x1022 metros. 

Em 1977 foi observado, que duas estruturas de brilho se separavam com certo 

movimento angular que, na distância do objeto, implicava em uma velocidade que excedia a 

velocidade da luz (COHEN et al., 1977). Este efeito de movimento superluminal pode ser 

melhor compreendido observando a figura 1: 

 

θ

ντ cosθ

ντ

ντ sinθ

observador

velocidade da 

fonte

θ

ντ cosθ

ντ

ντ sinθ

observador

velocidade da 

fonte

 

Figura 1 - Geometria do movimento superluminal. 
Fonte: RIEGER, 2000 

 

Onde se vê uma fonte movendo-se com velocidade relativística ao longo de uma linha 

com um ângulo θ  com relação à linha de visada igual a: 
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cβν =  sendo 1<β      (4) 

 

Num intervalo de tempo τ  entre as duas ocorrências o movimento lateral é definido 

por θντ sin . 

Neste intervalo de tempo a fonte se move na direção do observador com uma 

velocidade muito alta dado por θντ cos , que se constitui num movimento relativístico, ou 

seja, para o observador, um objeto movendo relativisticamente, em sua direção, apresenta 

uma velocidade aparente maior que a velocidade da luz (REES, 1966). 

O intervalo de tempo observado é reduzido para θβττ cos− . A velocidade aparente é 

então o deslocamento lateral dividido pelo tempo transcorrido para o observador: 

 

)cos1(

sin

)cos1(

sin

θβ

θβ

τθβ

θτβν

−
=

−
=

c
    (5) 

 

O lado direito desta equação é o fator superluminal que é observado. Examinando este 

fator superluminal, o máximo efeito de velocidade é quando: 

 

1sin −= γθ       (6) 

 

onde γ  é o coeficiente de Lorentz dado por 2
12 )1(

−
−= βγ . 

Os quasares são definidos, quanto à sua atividade, sendo classificados como radio 

Loud e radio Quiet. Há indícios que os quasares classificados como radio Quiet podem 

ocorrer em qualquer tipo de galáxia, como espiral ou elíptica, porém quasares classificados 

como radio Loud ocorrem em galáxias elípticas. 
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A região ativa dos AGNs é muito compacta, possuindo dimensões menores que um 

parsec (pc), e jatos finos emergem do seu núcleo, sendo emitidos ao longo de duas direções 

preferenciais, fornecendo energia a dois lóbulos gêmeos, como mostrado na figura 2. No 

núcleo brilhante a emissão em rádio é de origem sincrotrônica. A interação destes jatos 

energéticos com o gás ionizado, que preenche a vizinhança da galáxia hospedeira, determina a 

estrutura de uma rádio galáxia típica. Os lóbulos são formados quando o jato é freado pela 

pressão do gás quente e difuso, e a existência deste gás é notada pela emissão em raios-X. Os 

jatos partem do núcleo com velocidades relativísticas, aumentando a intensidade da radiação 

na direção do observador, devido ao movimento superluminal apresentado na expressão (5). 

A matéria é concentrada em um disco de acréscimo (ver figura 2), onde o material é 

aquecido por dissipação turbulenta, emitindo radiação térmica, porém a temperatura do disco 

varia com a distância ao buraco negro supermassivo, tal que a emissão observada é o 

resultado da composição de espectros de corpo negro gerados em cada raio do disco. São 

observadas algumas linhas espectrais em emissão no óptico e em raios-X. 

Assim, para determinar a emissão do espectro do disco é preciso determinar, primeiro, 

o espectro emitido localmente para cada parte da superfície do disco e então integrar sobre 

toda a superfície do disco (PRINGLE, 1981). Considerando o disco como opticamente 

espesso, percebe-se que cada elemento do disco atua como um corpo negro com temperatura 

)(RTs , onde sT  é a temperatura da superfície e R  é o raio. A relação entre a temperatura e o 

raio do disco é dada por (PRINGLE, 1981): 

 

4
1

2
1

*3
)/(1

8

3



















 −=

•

RR
R

MGM
Ts

σπ
    (7) 
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onde M  é a massa central, 
•

M massa do fluxo interna, *R  é a posição no disco e σ  é a 

constante de Stefan-Boltzman. 

Pela relação apresentada acima é possível verificar que a temperatura é inversamente 

proporcional ao raio, logo a temperatura decresce se a distância do disco em relação ao buraco 

negro cresce.  

Há ainda um toro espesso frio e opaco que torna invisível o disco de acréscimo quando 

visto de lado. A formação deste toro é induzida a partir do excesso de radiação infravermelha 

nos AGNs, que indica a presença de grãos de poeira. 

Observa-se, na figura 2, uma concepção artística destas estruturas. 

 

 

Figura 2 - Concepção artística das estruturas de um quasar, 
Fonte: http://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content 

/96539main_accretiondisk_torus_web.jpg 
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No próximo capítulo serão apresentadas a emissão contínua e as faixas de energia dos 

quasares, a fim de explicar os vários tipos de emissão e como as mesmas se classificam. 
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3 EMISSÃO CONTÍNUA 

 

O espectro contínuo dos AGNs é muito complexo, sendo não térmico em sua origem, 

ela pode ser descrita na forma da lei-de-potência α
ν ν −∝F . De certo modo a maior parte do 

espectro de AGNs é atribuído à emissão sincrotrônica2, devido às características de energia de 

banda larga e também à similaridade desse espectro com fontes sincrotrônicas conhecidas, 

como remanescentes de supernova e radiofontes extensas (PETERSON, 1997). 

Por essa razão, no final da década de setenta, acreditava-se que o melhor modelo para 

produzir o contínuo de banda larga era o modelo que leva em conta o mecanismo Sincro-Auto 

Compton (SSC), que requer correlação entre raios-X e rádio. Dada uma distribuição de 

energia lei-de-potência, elétrons relativísticos em um campo magnético poderiam produzir um 

espectro lei-de-potência em muitas décadas de freqüências. Sendo possível também produzir a 

emissão em energia mais alta, superior a raios-X (PETERSON, 1997). 

O processo de SSC torna-se importante quando a densidade de radiação sincrotrônica 

torna-se suficientemente alta para que os fótons emitidos sejam espalhados pelos muitos 

elétrons que são responsáveis pela radiação sincrotrônica. Este espalhamento se dá pelo 

processo Compton-inverso. 

Devido à opacidade do meio interestelar de nossa galáxia há a falta de dados do 

ultravioleta extremo, pois entre aproximadamente 100 e 912 Å, a absorção pelo hidrogênio 

neutro no nosso disco galáctico torna a detecção de alguma fonte extragaláctica virtualmente 

impossível. Entre 1 e 300µm ocorre a absorção de vapor de água pela atmosfera da Terra. Os 

dados obtidos acima de 1µm são coletados através de um número limitado de janelas 

atmosféricas transparentes no infravermelho próximo que vai até aproximadamente 20µm. A 

                                                
2 elétrons que espiralam num campo magnético 
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informação entre 12 e 100µm, na figura 3, foi obtida acima da atmosfera da Terra com o uso 

do Satélite Astronômico Infravermelho IRAS. 

Entre 4000Å e 1000Å há uma característica que domina este espectro chamado big 

blue bump
3, conforme ilustrado na figuras 3. Acredita-se que esta característica seja térmica 

na sua origem, porém não se sabe se ela é opticamente espessa (corpo-negro) ou opticamente 

fina (emissão free-free
4). 

O espectro decresce rapidamente em baixas energias e o ponto em que isto ocorre é 

conhecido como quebra do submilimétrico, esta é representada por uma queda acentuada na 

emissão e é a propriedade mais forte vista na emissão contínua de um quasar. 

Uma das maiores questões a respeito do espectro de AGNs é quanto do espectro é 

devido à emissão térmica e quanto é devido à emissão não térmica. 

O AGN exibe emissão em todos os comprimentos de ondas, seu espectro transpõe o 

raio-X duro até o infravermelho com quase igual potência. Algumas de suas propriedades são 

apresentadas na figura 3, que representa a distribuição de energia espectral de quasares em 

geral. 

Nesta figura, percebe-se que a curvatura próxima ao infravermelho apresenta uma 

característica em forma de vale entre 1µm e 1,5µm. 

O contínuo do raio-X pode ser descrito como lei de potência de energia de 

aproximadamente 1 keV. O excesso de raio-X mole descreve uma componente de emissão 

observada abaixo de 1 keV (MANNERS, 2002). 

 

 

                                                
3 uma elevação súbita e intensa em comprimento de onda, compreendida entre o espectro azul e o ultravioleta, 
devido aos elétrons livres. 
4 elétrons em um plasma são acelerados ao encontrarem íons macios. 
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Figura 3 - Representação da distribuição de energia espectral de um AGN 
Fonte: MANNERS, 2002 

 

 

3.1 Emissão em Rádio 

 

A natureza não térmica da emissão em rádio, a forte variabilidade observada em altas 

freqüências e a polarização do fluxo são três elementos que identificam o mecanismo de rádio 

emissão sincrotrônica e a radiação não térmica (COURVOISIER, 1998). A variabilidade da 

fonte é o principal argumento que a emissão de elétrons relativísticos é gerada pela onda de 

choque que se propaga num jato. Marscher e Gear, em 1985, descreveram um modelo de 

ondas de choque que se propagam ao longo de um jato vindo da região mais densa para a 

região menos densa da fonte. Neste processo, a freqüência à qual a região perturbada se torna 

opticamente fina decresce com o tempo. Consequentemente, essa emissão milimétrica 

aumenta e a freqüência de pico é deslocada em direção à menor freqüência. 
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3.2 Contínuo Ultravioleta-óptico 

 

No espectro na faixa ultravioleta-óptico o big blue bump é a característica dominante, 

ela é atribuída a uma espécie de emissão térmica do AGN, com uma temperatura de 105+-1K, 

emitidas do rápido movimento de nuvens ionizadas perto do centro do AGN. 

Na figura 4, é mostrado um espectro composto (contínuo e linhas de emissão) obtido 

pelas observações de aproximadamente 2200 quasares. Entre aproximadamente 2000 Å e 

4000 Å há um fenômeno conhecido como small blue bump
5. A poeira muito próxima ao 

quasar pode causar uma imprecisão na medida da inclinação do espectro, devido ao 

avermelhamento causado (MANNERS, 2002). Pode-se separar a figura 4 em duas partes: à 

esquerda da linha αLy  e à direita da αLy . Os dados à esquerda são 2200 quasares do 

SLOAN Digital Sky Survey e à direita são de Zheng et al. (1997). 

 

 

Figura 4 - Espectro composto óptico-ultravioleta 
Fonte: MANNERS, 2002 

                                                
5 uma pequena elevação da emissão no comprimento de onda, compreendida entre o espectro azul e o 
ultravioleta, devido aos elétrons livres. 
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3.3 Espectro Raio-X 

 

A variabilidade rápida em raios-X indica que eles vêem das regiões mais internas do 

AGN, e aparentemente estão correlacionadas com variações no ultravioleta-óptico. Há hipótse 

de que a emissão em raios-X é produzida com a aceleração de um fóton pelo choque de um 

életron. Este processo é chamado de Espalhamento Compton Inverso de fótons de mais baixa 

energia pelos elétrons mais energéticos. 

Uma forte linha de emissão é observada em 6,4 keV, conforme a figura 5. A 

interpretação deste fenômeno é a emissão do Fe K fluorescente. Observa-se a formação de um 

aumento em aproximadamente 30 keV. Após este aumento, o espectro decai devido ao efeito 

de perda de energia pela redução do espalhamento dos elétrons. 

A energia do raio-X mole é frequentemente observada pelo material ionizado na linha 

de visada. Em aproximadamente 200 keV, ocorre o fenômeno exponencial cut-off
6 

(MANNERS,2002). 

 

Figura 5 - Diagrama do espectro do Raio-X 
Fonte: MANNERS, 2002 

                                                
6 representa uma escala de energia exponencial necessária para a emissão de raio-X. 
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3.4 Contínuo Infravermelho 

 

O contínuo infravermelho do AGN descreve a emissão dos comprimentos de onda 

entre aproximadamente 2 a 100 µm. A figura 6 mostra a distribuição de energia do espectro 

infravermelho, com o mínimo local em aproximadamente 1 µm. Após 100 µm existe uma 

queda acentuada em direção ao submilimétrico. Esta emissão pode ser não térmica ou térmica 

em sua origem. 

O contínuo do infravermelho mostra a mesma variação que o contínuo ultravioleta-

óptico, mas com um atraso significante. Isto é interpretado como efeito do tempo da viagem 

da luz, que ocorre devido à separação entre as regiões emitindo no ultravioleta-óptico, que 

vem de uma região muito compacta, e infravermelho, que vem da poeira, muito distante da 

fonte central. 

 

Figura 6 - Distribuição de energia do espectro infravermelho,  
do quasar radio-quiet PG1351+640 

Fonte: MANNERS, 2002 
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A presença de um mínimo local em aproximadamente 1 µm sugere um mecanismo de 

emissão térmica, nestes comprimentos de onda a emissão térmica poderá requerer temperatura 

de aproximadamente 2000 K, isto é interpretado como uma emissão de poeira próxima ao 

núcleo em aproximadamente 0,1 pc (MANNERS, 2002). 

Próximo a 1 µm, a variabilidade poderá ser em escalas de meses para anos, enquanto 

próximo a 100 µm poderá variar lentamente. 
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4 O QUASAR 3C 273 

 

O quasar 3C 273 foi descoberto em 1963 por meio de observações feitas na freqüência 

de 158 MHz, e seu nome faz referência à radiofonte de número 273 do terceiro catálogo de 

radiofontes da Universidade de Cambridge.  

O quasar 3C 273 pode ser facilmente observado nos dois hemisférios devido a sua 

posição próxima ao equador: '''
20002000 6.080302,7.062912 o+== δα smh  e alta latitude 

galáctica oo  36.64, 289.95 +== bl . Possui um desvio para o vermelho z=0,158, ou seja, a 

velocidade de recessão deste objeto é aproximadamente 16% da velocidade de luz ou 48.000 

km/s. Aplicando a lei de expansão de Hubble, a distância pode ser calculada pelo uso da 

equação (3), assim, esta velocidade corresponde a uma distância de cerca de 640 Mpc, ou 

aproximadamente 2 bilhões de anos-luz. O quasar 3C 273 é opticamente brilhante e possui 

uma magnitude aparente igual a 12,9, que pode ser explicado pela hipótese de existir um 

buraco negro supermassivo em seu centro de aproximadamente 109 M
�

 e ondas de choque 

propagando-se em um jato relativístico, vindos do seu interior. 

A galáxia hospedeira do objeto 3C 273 é uma galáxia elíptica, que possui um raio 

exterior aproximado de 15” e uma magnitude de 16,4 (TURLER et al., 1999).  

O quasar 3C 273 possui a estrutura dos lóbulos assimétrica. A não detecção do contra-

jato pode ser devido à emissão do jato ser amplificada, mas a do contra jato não. A esse 

fenômeno dá-se o nome de abrilhantamento Doppler. 

O objeto 3C 273 possui um jato com movimento aparente superluminal, denominado 

3C 273A. Devido o quasar 3C 273 ser detectado com energia acima de 100 MeV faz-se com 
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que ele seja frequentemente classificado como um blazar7. A coexistência das propriedades 

iguais aos do blazar e Seyfert8, faz o quasar 3C 273 um objeto complexo (TURLER et al., 

1999). 

Em geral, AGNs mostram irregularidades na variabilidade de emissão contínua em 

todos comprimentos de onda. A notação Blazar é usada para a subclasse de AGNs que 

apresentam variabilidade rápida em óptica e alta polarização. Estas fontes são classificadas 

como radio loud (PETERSON, 1997).  

Em observações realizadas na freqüência de 270 GHz, no período de 1989 e 1996, 

notou-se que o quasar 3C 273 apresenta polarização baixa durante os períodos quiescentes 

(STEVENS et al., 1998). Durante 1992, quando o fluxo de comprimentos de ondas 

milimétricos estava relativamente baixo, o quasar apresentou polarização entre 0,7% a 1,4%. 

Durante períodos de explosões, como em 1995, por exemplo, a polarização foi alta, medindo 

6% a 7%. Por essa razão o quasar 3C 273 comporta-se como um blazar. Entretanto, na 

maioria dos blazares a média da polarização óptica é em torno de 10% a 15%, e pode ser tão 

alta quanto 45%, enquanto que a média para o objeto 3C 273 é abaixo de 0,5% (IMPEY et al., 

1989). 

O estudo sobre variabilidade do quasar 3C 273, em toda faixa do espectro 

eletromagnético, teve início a partir da década de 1960, porém esta fonte já possuía 

observações no comprimento de onda óptico, desde o final do século XIX, figura 8. 

 

                                                
7 O blazar é um corpo celeste que apresenta uma fonte de energia muito compacta e altamente variável associada 
a um buraco negro supermassivo do centro de uma galáxia ativa. O blazar é um dos fenômenos mais violentos 
do universo. Eles são membros de AGN, entretanto, os blazares não são um grupo homogêneo e, portanto estão 
divididos em grupos menores dos quais destacam-se os OVVs e os objetos BL Lacertae. 
8 Galáxias Seyfert possuem um núcleo muito luminoso e seu espectro nuclear demonstra movimentos muito 
rápidos. Geralmente, a emissão dessas galáxias sofre variabilidade em períodos relativamente curtos. 
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Figura 8 - Variabilidade de 3C 273 na faixa de comprimentos de  
onda óptico (magnitude x tempo) 

Fonte: MANCHANDA, 2002 
 

O quasar 3C 273 apresenta explosões em ótico, em infravermelho, além de 

variabilidade em raio X (BOTTI et al., 1988). A geometria da fonte e o processo de 

aceleração e injeção de partículas energéticas não são ainda bem compreendidos, embora seja 

geralmente aceito que a rádio emissão contínua dos quasares é produzida pela radiação 

sincrotrônica dos elétrons relativísticos.  

Neste objeto, observa-se que a amplitude das explosões aumenta em maiores 

freqüências, diminuindo para menores freqüências. Marsher e Gear (1985) explicam tal 

comportamento pelo modelo de propagação de ondas de choque em um jato relativístico. 

A variabilidade temporal da emissão contínua da fonte 3C 273 em diferentes bandas 

de energia é uma propriedade dos quasares. A emissão de raios X da fonte possui uma 

variabilidade rápida, indicando que a mesma vêm da região mais interna do quasar e acredita-

se que ela surge do processo SSC. Manchanda (2002) encontra evidências de um período de 

aproximadamente 13,5 anos em raio X para 3C 273. 

Pelas análises das observações de (QIAN et al., 2001), utilizando técnica de 

interferometria de longa linha de base (very long-baseline interferometry), VLBI, para o 



25 
 
período de 1963 e 1997, foram encontrados períodos de aproximadamente 13,1 anos, que 

estão associados à rotação do ângulo de posição do jato. Foi encontrada, também, uma 

oscilação de curto prazo na ejeção de aproximadamente 4,1 anos; e um quase período de 

aproximadamente 0,8-1,7 anos, devido provavelmente à ejeção de componentes 

superluminais. 

Lin (2001) encontrou periodicidades para a curva de luz da banda B (ótico), tendo 

como resultados das análises períodos de 2, 13 e 22,5 anos. Geralmente existe correlação do o 

aumento da densidade de fluxo entre rádio e óptico. Porém em baixa freqüência de rádio, a 

curva de luz suaviza e a amplitude da variação decresce, este efeito suaviza a variação no 

quasar 3C 273 e provavelmente contribui para que a correlação com a variação óptica seja 

perdida (COURVOISIER, 1998). 

Abraham e Romero (1999) encontraram um período de aproximadamente 16 anos, 

utilizando VLBI para o período de 1963 a 1988. 

O estudo da curva de luz do quasar 3C 273 provê informações do processo físico e 

origem dos componentes. A figura 9 mostra a curva de luz do quasar 3C 273 em 15 GHz e o 

aparecimento, em março de 1988, de uma nova componente, denominada C9, após uma 

violenta explosão sincrotrônica observada em comprimento de onda infravermelho e 

milimétrico. Isto sugere que em geral novas componentes no jato seguem a explosão 

sincrotrônica.  
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Figura 9 - Curva de luz do quasar 3C 273 em 15 GHz, comprimento de onda 
infravermelho e milimétrico e componentes em VLBI. 

Fonte: COURVOISIER, 1998 
 

A utilização da técnica VLBI permite verificar as componentes de um jato e seu 

comportamento durante o tempo, determinando velocidades relativísticas destes jatos. 

A primeira componente do jato de 3C 273, em VLBI, é classificada como D (núcleo). 

As demais se classificam como C sendo as primeiras mais distantes do núcleo e as últimas as 

mais próximas dele. Essas estruturas variam suas posições com o tempo. A intensidade e o 

índice espectral das componentes decrescem do núcleo para o jato. Na figura 10 observa-se 

componentes e núcleo, através de VLBI para o quasar 3C 273 em 10,7 GHz, e sua evolução 

temporal entre os anos de 1988 a 1991. Nesta figura, As componentes mais à direita são mais 

velhas e acredita-se que tenham perdido grande parte de sua energia. 
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As explosões detectadas no contínuo rádio (exemplo: Observações no Itapetinga, 

Michigan) podem estar associadas com componentes nos mapas de VLBI. 

 

 

Figura 10 - Mapa em VLBI em 10,7 GHz 
Fonte: ABRAHAM et al., 1994 

 

A figura 11 representa a composição das componentes do quasar 3C 273, com emissão 

de ondas de rádio para raio X. As cores foram inseridas para facilitar a observação. A cor 

amarela representa a emissão de rádio, a cor azul mostra a emissão de raio X, verde representa 

a emissão em óptico e vermelho é a emissão em infravermelho.  

 

Figura 11 - Composição colorida das componentes do quasar 3C 273 
Fonte: http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/1259.php?from=80248 

Crédito: Y. Uchiyama, M. Urry, H.-J. Röser, R. Perley, S. Jester 
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A emissão contínua do quasar 3C 273 é representada na figura 12, onde o gráfico 

superior (a) mostra o espectro de distribuição, que no quasar 3C 273, observa-se que a 

densidade de fluxo diminui enquanto a freqüência aumenta. O gráfico inferior (b) representa a 

distribuição de energia espectral, que é a contribuição de energia de cada faixa de freqüência 

da fonte. 

 

 

Figura 12 - Representação da média do espectro do quasar 3C 273 

 

O modelo mais provável e mais atual para explicar o comportamento espectral e 

temporal deste objeto extragaláctico é o modelo de onda de choque generalizado de Turler et 

al. (1999), que considera uma expansão de uma onda de choque em um jato relativístico. 

Neste modelo, as explosões são provocadas por emissões sincrotônicas vindas de uma região 

pequena do interior do jato. Estas explosões vêm logo atrás de uma frente de choque que se 

propaga dentro do jato, que parte de um núcleo compacto da fonte e é ejetado para regiões 

onde a emissão da radiação é quiescente. Este modelo descreve uma onda de choque 
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acelerada ou desacelerada, em um jato não cônico, não adiabático9, podendo ser até curvo. As 

explosões que se observam no quasar 3C273 no contínuo, estão fisicamente ligadas às várias 

componentes que se movem dentro do jato, à velocidades aparentes maiores que a velocidade 

da luz. Este modelo é melhor explicado no ANEXO A. 

As observações da densidade de fluxo do quasar 3C 273 foram realizadas pelo rádio 

telescópio parabólico de 26 metros de diâmetro da Universidade de Michigan, com largura do 

feixe à meia potência de 5’,8 para a freqüência de 8,0 GHz, 3’,2 para 14,5 GHz e 9’,3 para  

4,8 GHz. A calibração da densidade do fluxo foi obtida de observações do fluxo da 

Cassiopeia A. Detalhes sobre a eficiência da antena, instrumentação e calibração do sistema 

de Michigan são dados por Aller et al.(1985). 

Nos capítulos seguintes comparar-se-á duas técnicas: Fourier e Wavelet, utilizadas na 

análise de séries temporais no domínio de freqüência e tempo-freqüência, respectivamente. Os 

conceitos das transformadas de Fourier e transformadas Wavelet, serão descritos a seguir. 

                                                
9 o termo adiabático significa que não há troca energia com o meio 
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5 ANÁLISE DE FOURIER 

 

Nesta seção serão apresentados conceitos relevantes para o entendimento da 

transformada de Fourier. 

A análise de Fourier, ou análise espectral, de uma série temporal consiste em expressar 

uma função h(t), considerando os fenômenos investigados, de preferência periódicos, como 

uma somatória de funções trigonométricas de senos e cossenos. 

As séries temporais podem ser representadas como uma soma de curvas senoidais com 

freqüências e amplitudes diferentes. A contribuição de cada curva para a variação total da 

série é mapeada contra suas freqüências, para produzir um espectro de freqüências ou um 

periodograma. A técnica que produz um periodograma de uma série temporal é a análise 

espectral ou análise de Fourier. 

Uma onda senoidal periódica simples pode ser representada como um pico, para uma 

freqüência particular do espectro. Uma série temporal com várias periodicidades embutidas 

teria vários picos distintos. 

 

5.1 Série de Fourier 

 

Em 1807, o matemático francês Joseph Fourier, descobriu que toda função periódica 

podia ser expressa como uma somatória de funções trigonométricas básicas (POLIKAR, 

1999). Essa idéia sofreu muitas críticas de matemáticos como Lagrange, Legendre e Laplace. 

Essas críticas foram devidas principalmente à falta de rigor e generalidade matemática e, 

devido a isso, suas descobertas não foram publicadas. Passaram-se mais de 15 anos antes de 
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Fourier conseguir publicá-las. E por mais de 150 anos, desde então, suas idéias foram 

expandidas e generalizadas para funções não periódicas e seqüências temporais discretas. 

Um dos princípios fundamentais na análise de Fourier é que um sinal periódico h(t), 

de período 2L, definido no intervalo [-L, L] pode ser expresso como uma somatória de 

funções trigonométricas básicas, senos e cossenos, (TOLSTOV, 1962), obtendo a expressão: 
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onde na  e nb  são coeficientes associados às amplitudes, n  é um número inteiro indexado à 

freqüência nω , dada por Lnn /πω = . 

O objetivo da análise de Fourier é obter a amplitude em função da freqüência, para 

cada onda senoidal que compõe o sinal analisado e com isso, construir uma série discreta de 

freqüências a partir de uma série temporal. 

Em sua forma complexa, uma função periódica h(t), de período T=2L, pode ser 

expressa por (TOLSTOV, 1962): 
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que é a representação da série de Fourier de h(t), e os coeficientes nc  são obtidos por 

(GOSWAMI e CHAN, 1999): 
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Se h(t) tem período T=2L, então nω  é a freqüência angular, indexada para cada n, 

dada por n
L

n
T

n

ππ
ω ==

2
, em radianos por unidade de tempo, e o período relacionado com a 

freqüência angular é nT
n

n
ω

π2
= , em unidades de tempo. 

Uma série temporal não corresponde necessariamente, a uma função contínua e 

infinita. Pode ser um registro discreto de uma função h(t) amostrado em intervalos constantes 

de tempo, durante um período de tempo limitado. Portanto, aproxima-se a soma infinita das 

equações (8) e (9) a uma série composta por 
2
N

 ondas senoidais, mais o valor médio de 

2
)( 0a

th = , e a equação (9) poderá ser escrita na forma: 
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Os coeficientes nc  da equação (10) assumirão os valores: 
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onde os coeficientes na  e nb  são dados por (GOSWAMI e CHAN, 1999): 
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O harmônico de (9) para n = 1 é chamado fundamental, de período igual ao de h(t), e 

para n = 2, temos o primeiro harmônico, de período igual à metade de h(t) e assim, 

sucessivamente, construímos o espectro de freqüências da função (11) fazendo 

2
1

...2,1
−

=
N

n . 

 

5.2 Transformada de Fourier 

 

A transformada de Fourier é um método matemático utilizado para análise de série 

temporal, pela qual uma função constituída por somas de funções senoidais é decomposta em 

suas componentes harmônicas. A transformada de Fourier identifica as diferentes funções 

senoidais com diferentes freqüências e as respectivas amplitudes que se combinam em uma 

forma de onda arbitrária. A partir da série de Fourier, será estendido este conceito para a 

transformada de Fourier. 

Supondo que a função h(t) não seja periódica, então, não se pode representá-la na 

forma (9), isto é, não se pode decompor h(t) como uma soma de funções, mas como uma 

integral de senos e cossenos constituindo-se na transformada de Fourier, que transforma sinais 

que dependem do tempo, em sinais que dependem da freqüência, ou seja, transforma um sinal 

em seus componentes de freqüência. 
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Sendo a transformada de Fourier (TF) uma função definida no domínio da freqüência 

H(f), podemos descrevê-la pela equação (17), (PRESS, 1992): 
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onde H é o espectro, )(th é o valor espectral, f é a freqüência e 1−=i . 

O processo físico também pode ser descrito no domínio do tempo, conforme a equação 

(18) que é a transformada inversa de Fourier: 
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Na literatura é mais comum representar a transformada de Fourier e a transformada 

inversa de Fourier utilizando a freqüência angular ω  dada por radianos por segundos: 
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Substituindo a equação (19) em (17) e (18) tem-se: 
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A operação tieth ω)( , no integrando da equação (20), é chamada de modulação da 

função h(t), a exponencial tie ω  é chamada de função moduladora e representa uma função 

periódica de freqüência R∈ω . Para cada ω , a equação (20) pode ser vista como uma média 

ponderada de h(t) com a função moduladora. 

Quando h(t) possui oscilações de freqüências ω , ou próximas de ω , essas freqüências 

entram em ressonância com a freqüência da função moduladora e )(ωH  assume valores não-

nulos. Assim, )(ωH  mede a ocorrência da freqüência ω  na função h(t). Como ω  varia no 

conjunto dos números reais, interpretamos a equação (20) como descrevendo uma densidade 

de freqüências da função h(t). Desse modo, 0)( ≠ωH , significa que existem freqüências ω  

distribuídas ao longo da função h(t). A intensidade maior ou menor de )(ωH  nos fornece 

informações sobre ocorrência maior ou menor da freqüência ω  em h(t). 

Quando se deseja saber quanta potência está contida num intervalo de freqüência entre 

f e f+df, a parte negativa das freqüências é desprezada e considera-se f variando de 0 à +∞ 

(CHAMPENEY, 1973). Neste caso define-se a Densidade Espectral de Potência (PSD) em 

função de h como: 

 

22
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Quando a função é real, os dois membros são iguais, então a equação (22) é descrita 

como: 
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Para qualquer intervalo de observação ∆ , existe uma freqüência especial cf , chamada 

de freqüência crítica de Nyquist, definida como: 

 

∆
=

2
1

cf       (24) 

 

O valor da freqüência crítica cf  representa a maior freqüência do espectro a ser 

obtida, ou seja, o espectro está na faixa de freqüências de cc fff <<− . Caso esta condição 

não seja respeitada, acontece um efeito conhecido como alisamento, onde são obtidos picos 

aleatórios no espectro de potência. 

 

5.3 Transformada Discreta de Fourier  

 

Uma série temporal não corresponde necessariamente a uma função contínua e 

infinita, e sim, a um registro de fenômeno h(t). 

Estimando a transformada de Fourier como uma função com o número de observações 

finitas e supondo um número discreto de valores de h(t), como sendo 110 ,...,, −Nhhh , com um 

número N de observações amostradas em intervalos constantes de tempo k∆ , ou seja, k∆  

igual a um, temos: 

 

)( kk thh = ,    ∆= ktk ,     1,...,2,1,0 −= Nk     (25) 

 

Agora, ao invés de estimar a transformada de Fourier H(f) para todos os valores de f na 

faixa cf−  até cf , estima-se somente para os valores discretos: 
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A transformada de Fourier descrita na equação (17) será aproximada pela soma 

discreta, utilizando as equações (25) e (26): 
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Este somatório final é chamado de transformada de Fourier Discreta (DFT) em N 

pontos de kh . Simplificando em nH  temos (PRESS, 1992): 
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5.4 Transformada rápida de Fourier (FFT) 

 

Pode-se verificar que o cálculo da transformada discreta de Fourier, usando a equação 

(28) envolve )( 2NO  operações complexas, no entanto, usando um algoritmo chamado 

transformada rápida de Fourier (FFT), ela pode ser calculada usando ))(log( 2 NNO  

operações. Este algoritmo foi desenvolvido por J.W. Cooley e J.W. Tukey em meados de 

1960 (PRESS, 1992). 

Um dos algortimos FFT frequentemente utilizado é o radix-2 FFT, de Danielson e 

Lanczos, que determina que N  deve ser continuamente divisível por 2. Logo um DFT com o 

tamanho N  de dados pode ser descrita como a soma de duas transformadas discreta de 
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Fourier, cada uma com o tamanho de 
2
N

, onde N  é um número inteiro múltiplo de 2, porém 

se N  não atender esta condição, completa-se os dados com uma seqüência de zeros. O 

cálculo deste processo é realizado recursivamente até que seja alcançada uma DFT de 

somente dois pontos. Com este processo o cálculo é realizado com ))(log( 2 NNO  operações 

(GOSWAMI e CHAN, 1999).  

A representação da transformada de Fourier somente nos fornece o conteúdo espectral 

sem a indicação sobre a localização no tempo desses componentes espectrais.  

A fim de melhorar a técnica de Fourier, esta foi modificada gerando a transformada de 

Fourier em intervalos pequenos de tempo, conhecida como Short Time Fourier Transform 

(STFT), cuja idéia era segmentar o sinal em intervalos de tempo (janelas) e então, executar a 

análise em cada segmento (POLIKAR, 1999). Depois da transformada ser computada em 

todas as janelas do segmento do sinal, a STFT fornece uma representação de tempo–

freqüência.  

A equação que descreve uma STFT é representada por (DAUBECHIES, 1992): 

 

dsetsgshtSTFT si
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onde )(sh  representa o sinal e )(tg  é a janela, ou segmento a ser analisado. 

Para a análise de sinais utiliza-se frequentemente a representação discreta da equação 

(31) onde t  e ω  são espaçados regularmente com os valores 0ntt =  e 0ωω m=  

respectivamente, sendo representado por: 
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Como observado nas equações (31) e (32) a STFT trabalha com uma janela fixa no 

domínio tempo-freqüência, o que torna difícil capturar as componentes de alta e baixa 

freqüência de um sinal simultaneamente. 

 

5.5 Transformada de Fourier para pontos desigualmente espaçados 

 

As equações apresentadas até agora contêm uma informação completa sobre as 

componentes espectrais do sinal. No entanto, como os dados analisados neste trabalho são 

desigualmente espaçados, será introduzido o conceito proposto por Lomb (1979) e Scargle 

(1982), que será chamado aqui de método Lomb. Este método avalia os dados somente no 

tempo it  em que foram realmente medidos. Em nossos dados existem N pontos 

Nithh ii ,...,1),( == . Então primeiro é encontrado a média e a variância dos dados com a 

utilização das fórmulas: 

 

∑=
N

ih
N

h
1

1
      (33) 

∑ −
−

=
N

i hh
N 1

22 )(
1

1
σ      (34) 

 

O periodograma normalizado de Lomb é definido por (PRESS, 1992): 
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onde τ  é definido pela relação: 
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∑
∑

=

j j

j j

t

t

ω

ω
ωτ

2cos

2sin
)2tan(      (36) 

 

e o termo normalizado refere-se ao fator 2σ  da equação (34). 

A constante τ  é uma compensação que faz com que )(ωNP  seja independente dos 

desvios causados por qualquer 
it . A escolha desta constante é que faz o resultado deste 

método ser superior ao FFT, uma vez que atua nos dados por ponto, ao invés de atuar no 

intervalo de tempo, o que evita erros na análise de dados irregulares. 

Na seção 7.1 será apresentado um tópico sobre nível de significância, porém vale 

ressaltar que o método de Lomb tem uma característica que facilita o teste da hipótese nula10, 

uma vez que o método apresenta uma distribuição do espectro normalizado, devido à 

utilização da equação (34).  

Para determinar se o pico da freqüência encontrado pelo método de Lomb é 

significante, ou seja, se )(ωNP  está entre algum valor z  e dzz +  deve-se obter freqüências 

independentes M  e calcular a probabilidade: 

 

MzezP )1(1)( −−−≡>      (37) 

 

Detalhes sobre o método de Lomb são dadas por Lomb (1979) e Scargle (1982). 

 

                                                
10 é uma hipótese que é presumida verdadeira até que provas estatísticas sob a forma de testes de hipóteses 
indiquem o contrário. 
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6 ANÁLISE WAVELET 

 

A análise wavelet surgiu em meados dos anos 80, a partir dos trabalhos de um grupo 

de pesquisadores franceses, sendo a palavra wavelet derivada do vocábulo em francês 

ondelette, que denota o diminutivo de onda. A idéia na análise wavelet consiste em aproximar 

uma função por uma combinação linear de funções básicas, obtendo assim uma boa 

representação da função original tanto no domínio das freqüências como no domínio 

temporal.  

Ao final dos anos 70, Morlet tratava um problema de análise de sinais que possuía 

componentes de freqüências muito altas em intervalos de tempo muito curtos e também 

freqüências muito baixas em intervalos de tempo muito longos (POLIKAR, 1999). A 

transformada de Fourier, tipo STFT, era capaz de analisar qualquer componente de alta 

freqüência utilizando janelas largas (Wideband Frequency Analysis) ou analisar qualquer 

componente de baixa freqüência usando janelas estreitas (Narrowband Frequency Analysis), 

mas não ambas ao mesmo tempo. E foi esse motivo que fez com que Morlet, então, tivesse a 

idéia de usar diferentes funções-janela para analisar diferentes bandas de freqüência. Estas 

funções-janela aumentam o tempo, reduzindo a freqüência, assim a função calcula a baixa 

freqüência contida no sinal, e diminuem o tempo, aumentando a freqüência, enquanto calcula 

a alta freqüência contida no sinal. Além disso, todas as janelas eram geradas por dilatação ou 

compressão de um protótipo de uma função gaussiana. Como a princípio a teoria de Morlet 

sofreu muitas críticas, o físico teórico de mecânica quântica Alex Grossmann o ajudou a 

formalizar a transformada de wavelet em sua forma contínua. Na realidade eles redescobriram 

e deram uma interpretação ligeiramente diferente do trabalho de Alberto Caldéron sobre 

análise harmônica de 1964 (POLIKAR,1999). Foi Yves Meyer, um matemático francês, que 

em 1984 ressaltou a semelhança entre o trabalho de Morlet e Caldéron. Isso levou Meyer, em 
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1985, a construir funções wavelets ortonormais, mas Strömberg já tinha descoberto as 

mesmas wavelets cerca de cinco anos antes. No entanto, a primeira função wavelet já havia 

sido elaborada em 1909, por Alfred Haar, que já havia construído funções base de wavelets 

ortonormais, mesmo que suas wavelets fossem de pequeno uso prático.  

Na década de 90, Ingrid Daubechies, desenvolveu sistemas para discretização de 

parâmetros de tempo e escala da transformada wavelets (POLIKAR,1999), sendo que estes 

sistemas apresentavam uma maior liberdade na escolha das funções básicas. Daubechies, com 

Stephane Mallat desenvolveram a transição da análise de sinais contínuos para discretos. Em 

1986, Mallat e Meyer desenvolveram a idéia de análise de multiresolução (MRA) para 

transformada wavelet discreta (DWT). Daubechies utilizando os trabalhos de Mallat 

formalizou a teoria moderna de wavelet desenvolvendo as bases ortonormais de wavelets 

suaves com suportes compactos. Nos últimos anos, tem se verificado muita pesquisa para 

outras funções básicas wavelets com diferentes propriedades e modificações no algoritmo de 

MRA. Em 1992, Daubechies com Albert Cohen e Jean Feauveau construíram as wavelets 

biortogonais que são utilizados por muitos pesquisadores sobre as funções de base 

ortonormais (POLIKAR, 1999). 

Uma função representando uma onda (wave) é normalmente definida como uma 

função oscilante no tempo ou espaço, tal qual uma senóide. Enquanto a análise de Fourier 

consiste em decompor um sinal em senos e cossenos de várias freqüências, a análise de 

wavelet é a decomposição de um sinal através de escalas (dilatação e compressão) e 

translações de uma dada wavelet original, chamadas também de wavelet-mãe. 

Em muitas aplicações para encontrar a freqüência contida no tempo, dado o sinal )(th  

e considerando t  uma variável contínua, utiliza-se a transformada de Forrier, já expressa pela 

equação (20). A localização no tempo pode ser alcançada fazendo a janela do sinal h , como 

já demonstrado pelas equações (31) e (32). A transformada wavelet provê uma descrição de 
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tempo-freqüência similar, com algumas diferenças, as equações análogas a (31) e (32), são: 

(DAUBECHIES, 1992). 

 

dt
a

bt
tfabafT

wav







 −
= ∫

−

ψ)(),)(( 2
1

    (38) 

e 

 

( )dtnbtatfafT mwav

nm

m

000, )()( 2 −= −

∫
−

ψ    (39) 

 

A equação (39) é novamente obtida pela equação (38) pela restrição ba,  ter somente 

valores discretos, como maa 0= , manbb 00=  e 10 >a , 00 >b  pré-fixado. 

Neste caso percebe-se a semelhança entre a transformada wavelet representada pela 

equação (38) e a STFT em (31), porém a diferença está na forma das funções tg ,ω  e ba ,ψ . A 

função tg ,ω  é transladada no tempo, e preenchida com oscilações de alta freqüência, sem 

levar em consideração o valor de ω , ela tem a mesma largura. Em contra partida, a função 

ba ,ψ  possui largura de tempo adaptadas à freqüência delas, altas freqüências são muito 

estreitas enquanto as baixas freqüências são amplas. 

Existem vários diferentes tipos de transformada wavelet, que se distinguem entre 

(DAUBECHIES, 1992): 

• Transformada wavelet contínua; 

• Transformada wavelet discreta. 

Nesta última, faz-se a distinção por: 

• Sistemas discretos redudantes e; 

• Wavelets com base ortonormal. 
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A seguir são apresentadas algumas propriedades das funções wavelets: 

• A expansão wavelet dá uma localização tempo-freqüência do sinal; 

• No caso discreto, o cálculo dos coeficientes do sinal pode ser feito 

eficazmente. Muitas transformadas wavelets podem ser calculadas com )(NO  

operações. Isto significa que o número de multiplicações e adições aumenta 

linearmente com o número de elementos do sinal analisado. As transformadas 

wavelets mais gerais requerem ))log(( NNO  operações, o mesmo que para a 

FFT; 

• A expansão em wavelets permite uma descrição local mais precisa e uma 

melhor separação das características do sinal; 

• As wavelets são ajustáveis e adaptáveis, porque existem muitas famílias e 

outras podem ser criadas, isso facilita a sua utilização em vários tipos de sinais, 

pois podem ser projetadas para aplicações individuais. São ideais para sistemas 

adaptáveis que se ajustam para cobrir todo o sinal. 

 

6.1 Escala e Translação 

 

Antes de apresentar os tipos da transformada wavelet contínua e discreta, é necessário 

entender o significado de escala e translação. 

O termo escala significa comprimir ou dilatar uma função. Fatores de escala menores 

fazem a compressão da wavelet e fatores de escala maiores fazem a dilatação. Para entender 

melhor, considere a função )()( attf ψ= , aplicando um fator de escala denotado por 
ω

1
=a , 

com ∞= ,...,4,3,2,1ω , à medida que o fator de escala (a) diminui, a função  fica cada vez mais 
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comprimida, e à medida que o fator de escala (a) aumenta, a função se dilata, conforme 

observa-se nas figuras 17 e 18: 

 

 

Figura 17 - Compressão de wavelet. 
Fonte: MISITI, 1996 

 

 

Figura 18 - Dilatação de wavelet. 
Fonte: MISITI, 1996 

 

A translação de uma wavelet, representada pelo parâmetro b, significa atrasar ou 

adiantar o seu início. Deslocar uma função )(tψ  em b é representá-la por )( bt −ψ  conforme 

apresentado na figura 19. 

A função é analisada localmente em torno de b, à medida que b varia. 
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Figura 19 - Translação de wavelet. 
Fonte: MISITI, 1996 

 

6.2 Transformada Wavelet Contínua 

 

A transformada wavelet contínua é definida em termos de uma integral de convolução 

entre o sinal analisado f(t) e uma wavelet conhecida como wavelet-mãe, expressa por: 

 

dtttfbaW ba )()(),( ,∫
∞

∞−

= ψ      (40) 

 

em que os parâmetros a e b variam continuamente em R, com a ≠ 0, e 

 








 −
=

a

bt

a
tba ψψ

1
)(,      (41) 

 

sendo que +∈ Ra  e Rb ∈ . 

As funções ba,ψ  são chamadas wavelets-filhas e são geradas a partir de dilatações e 

translações da wavelet-mãe )(tψ . 
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O termo no denominador a , na equação (41), corresponde a um fator de 

normalização da energia de cada wavelet. Nessa equação os parâmetros a e b, correspondem, 

respectivamente, às informações de escala e translação, ou seja, o parâmetro b indica que a 

função foi transladada no eixo t de uma distância equivalente a b, enquanto o parâmetro a 

causa uma mudança de escala, aumentando se a>1 ou diminuindo se a<1 a wavelet formada 

pela função. A equação (40) pode ser escrita como o produto interno ou escalar de f(t) com 

uma função wavelet )(, tbaψ  isto é, bafbaW ,,),( ψ= . Esta equação, de fato está 

decompondo f em uma superposição de wavelets )(, tbaψ . Desta forma, os parâmetros a e b, 

associam aos coeficientes ),( baW , valores de freqüência e localização no tempo, em cada 

intervalo ∆t do sinal analisado. 

A wavelet-mãe ψ  deve satisfazer o critério de admissibilidade, apresentado na 

equação (42): 

 

∞<= ∫
∞

∞−

ω
ω

ωψ
πψ dC

2
)(ˆ

2     (42) 

 

onde )(ˆ ωψ  é a transformada Fourier de )(tψ . Se ψ̂  é uma função contínua, então ψC  pode 

ser finito somente se 0)0(ˆ =ψ , ou seja (GOSWAMI e CHAN, 1999): 

 

∫
∞

∞−
= 0)( dttψ      (43) 

 

Isso garante que ψ  seja uma janela da função, recupere a função )(tf  da transformada 

wavelet ψ , e tenha uma forma do tipo onda. 
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 A função wavelet deve ter energia unitária, isto é, 

 

∫
∞

∞−
= 1)(

2
dttψ      (44) 

 

Isso garante o suporte compacto, ou um decaimento rápido de amplitude, garantindo a 

localização espacial. 

Devido a função wavelet ba,ψ  ser complexa, a wavelet ),( baW  também é complexa, 

assim a transformada pode ser dividida em uma parte real, representada por )},({ baWℜ , em 

uma parte imaginária )},({ baWℑ , amplitude ),( baW , e fase, dada por 

[ ])},({)},({tan 1 baWbaW ℜℑ−  (TORRENCE e COMPO, 1998). 

No caso da transformada contínua, as wavelets-mãe mais conhecidas são as de Morlet 

e Chapéu Mexicano. 

A Wavelet de Morlet, ou gaussiana modulada, é uma função complexa, para 0ω  fixo, 

e é dada por: 

 

2
2

0)(
t

ti
eet

−

= ωψ      (45) 

 

E possui a transformada de Fourier (HUGHES et al., 1998): 

 

dtet
ti

R

ω
ψπωψ

−−

∫= )()2()(ˆ 1      (46) 

 

dada por: 
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A equação (45) pode ser decomposta em duas partes, sendo uma real e outra 

imaginária: 

 

2
00

2

)(cos)(
t

etsenitt
−

+= ωωψ     (48) 

 

O gráfico da figura 20 representa apenas a parte real da wavelet de Morlet definida 

pela equação: 

2

)885,2(cos)( tett −= πψ     (49) 

 

 

Figura 20 - Wavelet de Morlet. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Wavelet 
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A wavelet Chapéu Mexicano (Mexican Hat) tem este nome devido ao formato do seu 

gráfico parecer um chapéu, como mostra a figura 21. Ela é definida pela seguinte função: 

 

2

)21()( 2 tett −−=ψ      (50) 

 
Figura 21 - Wavelet Chapéu Mexicano. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Wavelet 
 

A transformada wavelet contínua (TWC) é a integral em todo o intervalo de definição 

do sinal multiplicado pelas versões de escala e translação da wavelet-mãe. Este processo 

produz coeficientes wavelet que são funções da escala e posição. Para se obter a transformada 

wavelet de um sinal (MISITI,1996), deve-se seguir os passos descritos abaixo: 

• Primeiro: seleciona um trecho inicial ou seção do sinal original e compara com 

a wavelet-mãe escolhida; 

• Segundo: calcula o coeficiente wavelet, a partir da transformada wavelet, 

quanto menor a amplitude desse coeficiente melhor é a aproximação entre a 

wavelet e o sinal na seção tomada. A figura 22 exemplifica esta análise; 
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• Terceiro: tomar a próxima seção do sinal, ou seja, transladar a wavelet para a 

direita, como mostra a figura 23, e novamente repetir o primeiro e segundo 

passo até cobrir, de seção em seção, o sinal inteiro; 

 

 
Figura 22 - Análise wavelet em uma seção do sinal. 

Fonte: MISITI, 1996 
 

 
Figura 23 - Translação da wavelet. 

Fonte: MISITI, 1996 
 

• Quarto: ajustar uma nova escala para a wavelet, ou seja, dilatar ou comprimir a 

wavelet, e repetir os passos do primeiro ao terceiro, como mostra a figura 24; 

 

 
Figura 24 - Escalonamento da wavelet. 

Fonte: MISITI, 1996 
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• Quinto: repetir os passos do primeiro ao quarto para todas as escalas da 

wavelet, tantas vezes quanto for possível ou desejado. 

Após terminar todos os passos descritos acima, obtêm-se os coeficientes da TWC, 

produzidos em diferentes escalas, por diferentes seções do sinal. Os coeficientes wavelets das 

escalas maiores estão associados a wavelets mais dilatadas e, escalas menores, a wavelets 

mais comprimidas. 

É interessante notar que quanto mais dilatada for a wavelet, maior será a seção do sinal 

com o qual ela estará sendo comparada e, deste modo, as características mais visíveis serão 

medidas pelos coeficientes wavelets.  

Como o fator de escala indica o comportamento da wavelet-mãe, dessa forma, existe 

uma correspondência entre as escalas wavelet e a freqüência revelada pela análise wavelet. 

Ou seja, fator de escala menor corresponde a wavelets mais comprimidas. Destaca-se detalhes 

rapidamente variáveis e consequentemente obtém-se alta freqüência no sinal. Por outro lado, 

as escalas grandes produzem wavelets mais dilatadas, destacando detalhes que mudam 

lentamente, obtendo baixa freqüência no sinal. 

 

6.3 Transformada Wavelet Discreta 

 

A transformada discreta de wavelet é a transformada correspondente à transformada 

contínua de wavelet para funções discretas. Esta transformada é utilizada para analisar sinais 

digitais, e também na compressão de imagens digitais. 

Similar à transformada discreta de Fourier, existe a transformada wavelet discreta, 

porém os valores discretos são relacionados aos parâmetros de escala a  e de translação b . 
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Fazendo a  ser da forma s−2  e b  ser representado por sk −2 , onde Zsk ∈, , e substituindo na 

equação (40) obtém-se a equação abaixo (GOSWAMI e CHAN, 1999): 

 

dtkttfkW s
s

ss )2()(2)2,2( 2 −= ∫
∞

∞−

−− ψ    (51) 

 

A integral da equação (51) pode ser escrita em sua forma discreta por (GOSWAMI e 

CHAN, 1999):  

 

∑ −≈−−

n

s
s

ss knnfkW )2()(2)2,2( 2 ψ    (52) 

 

Todas as propriedades descritas para a transformada wavelet contínua, de modo geral, 

também são verdadeiras na análise de wavelet discreta. 

Análogo às séries de Fourier, também existe as séries wavelet para qualquer função 

2)( Ltf ∈ , cuja representação é dada na equação (53) (GOSWAMI e CHAN, 1999): 

 

∑∑=
s k

sksk twtf )()( ,, ψ     (53) 

 

em que as funções bases são dadas por: 

 

)2(2)( 2
, ktt s

s

sk −= ψψ     (54) 
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A equação (54) representa as wavelets-filhas e estas, são geradas a partir de dilatações 

e translações de uma única função )(tψ  também denominada wavelet-mãe. 

As funções wavelets )(, tskψ  são obtidas de )(tψ  por uma dilatação e uma translação, 

e formam uma base que não precisa ser necessariamente ortogonal. Uma das vantagens de se 

trabalhar com bases ortogonais é que elas permitem a reconstrução perfeita do sinal original a 

partir dos coeficientes da transformada. 

Considere uma base ortogonal gerada por )(tψ . Os coeficientes de wavelets são dados 

por: 

 

∫
+∞

∞−

−== dtkttfttfw s
s

sksk )2()(2)(),( 2
,, ψψ    (55) 

 

Assim, cada um desses coeficientes skw ,  multiplicados por apropriadas wavelets, 

dependentes de escala-posição, obtidas de uma wavelet-mãe ψ , reconstroem o sinal original. 

As funções wavelet ortogonais mais simples são as wavelet de Haar. A Transformada 

de Haar é uma transformada matemática discreta usada no processamento e análise de sinais, 

na compressão de dados e em outras aplicações de engenharia e ciência da computação. Ela 

foi proposta em 1909 pelo matemático húngaro Alfred Haar. A transformada de Haar é um 

caso particular de transformada discreta de wavelet, onde a wavelet é um pulso quadrado 

definido por: 
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A partir dessa wavelet-mãe, pode-se construir uma família de wavelets ortogonais de 

Haar alterando escala e posição da wavelet principal. A transformada wavelet discreta com a 

wavelet de Haar é utilizada para detectar variações bruscas nos sinais. Na figura 25 são 

apresentados alguns exemplos de wavelet de Haar e seus respectivos gráficos. 

 

 

Figura 25 - Wavelets de Haar. 
Fonte: GOMES et al., 2001 

 

À medida que atribuímos os valores para s , notamos que as funções filhas tornam-se 

mais estreitas e mais alongadas, isto é, com maior amplitude (DAUBECHIES, 1992). 

Atribuindo valores para k  as funções filhas se movimentam para a direita, dentro do intervalo 

de tempo t∆ . O sinal a ser analisado que estiver dentro do intervalo de tempo t∆ , será então 

varrido pelas funções filhas: 
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...)( 1,21,20,20,21,11,10,10,10,00,0 +++++= ψψψψψ dddddtf     (57) 

 

Quanto maior o coeficiente, maior a semelhança entre a wavelet e o sinal, e quanto 

menor o coeficiente menor a semelhança. 

A família de wavelets ortogonais de Daubechies é denotada por dbN  onde N  é a 

ordem da wavelet e o db  o tipo de Daubechies. 

As figuras 26 e 27 são exemplos de duas wavelets dessa família. 

 

 

Figura 26 - Wavelet de Daubechies do tipo 2. 
Fonte: DAUBECHIES, 1992 

 

 

Figura 27 - Wavelet de Daubechies do tipo 4. 
Fonte: DAUBECHIES, 1992 

 

As famílias de wavelet não se limitam a estas apresentadas acima, existem ainda as 

wavelets biortogonais ou wavelet do tipo Battle – Lemarié, as wavelets tipo Coiflets, Symlets, 

Meyer, entre outras. 
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A análise wavelet aplicada aos dados de densidade de fluxo dos quasares, irá 

quantificar o comportamento do sinal em escalas temporais diferentes em função do tempo. 

Dessa forma, se ocorrer uma explosão, ou seja, uma variação brusca na densidade de fluxo do 

quasar, em um certo intervalo de tempo, ter-se-á a localização no tempo onde a mesma 

ocorreu. 
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7 ANÁLISE DA VARIABILIDADE E RESULTADOS 

 

Os dados utilizados para determinar a variabilidade da fonte 3C 273 (UMRAO), 

compreendem as densidades do fluxo do ano de 1965 até 2006. Os dados são fornecidos sem 

tratamento, e houve necessidade de retirar medições repetidas e valores fora do 

comportamento da fonte. Como os dados não são amostras regulares e constantes, foi 

necessário calcular a média das densidades de fluxo para os meses que possuíam mais de uma 

observação, utilizando a equação (58): 

 

∑
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com barra de erro associada: 
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Assim obteve-se o valor da densidade do fluxo em intervalos mensais, porém 

irregularmente espaçados, em cada freqüência. 

A observação da variabilidade temporal de 3C 273, na freqüência de 4,8 GHz, pelo 

UMRAO, teve início em abril de 1978. Para esta freqüência será analisado um conjunto de 

250 pontos, compreendendo desde abril de 1978 a agosto de 2006 e sua representação gráfica 

é mostrada na figura 28, com a barra de erros associada. A densidade de fluxo máximo 
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ocorreu em junho de 1993 no valor de 43,9 Jy. E a densidade de fluxo mínima correu em 

maio de 1991 no valor de 32,8 Jy. 

Para a freqüência de 8,0 GHz do quasar 3C 273, as observações se iniciaram em julho 

de 1965, e serão analisados 418 valores, até agosto de 2006. Pelo gráfico da figura 29 

percebe-se que as amplitudes de variação se tornam mais significativas, tendo a densidade 

máxima de fluxo igual a 50,1 Jy, em maio de 1972 e sua densidade de fluxo mínima ocorreu 

em agosto de 2001 no valor de 25,4 Jy. 

Na freqüência de 14,5 GHz será estudado o conjunto de 338 valores, com início em 

maio de 1974 até setembro de 2006. Na figura 30 observa-se que as flutuações nesta 

freqüência se tornam maiores e podemos verificar a densidade de fluxo máximo de 52,8 Jy 

ocorrida em novembro de 1991 e a densidade de fluxo mínima igual a 19,1 Jy em junho de 

2001. 
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Figura 28 - Variabilidade temporal de 3C 273, na freqüência de 4,8 GHz, 
no período de 1978 a 2006. 

 



60 
 

3C 273 - 8,0 GHz
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Figura 29 - Variabilidade temporal de 3C 273, na freqüência de 8,0 GHz, 
no período de 1965 a 2006. 

 

Representando  graficamente  as  densidades  de fluxo nas freqüências de 4,8 8,0 e 

14,5 GHz na figura 31 pode-se observar um atraso dos eventos em relação às freqüências, 

sendo que as maiores amplitudes ocorrem primeiro nas maiores freqüências e uma diminuição 

da amplitude de variação dos eventos em freqüências menores. Esta observação é um dos 

parâmetros do modelo de Marscher e Gear (1985), cujo resultado indicava que os eventos 

relacionados ao comportamento do 3C 273 começavam primeiro nas maiores freqüências. Na 

figura 31, a curva de luz do quasar 3C 273 está representado por quadrado azul para a 

freqüência de 4,8 GHz, por triângulo vermelho para freqüência 8,0 GHz e círculo verde para 

14,5 GHz. 
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3C 273 - 14,5 GHz
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Figura 30 - Variabilidade temporal de 3C 273, na freqüência de 14,5 GHz, 
no período de 1974 a 2006. 
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Figura 31 - Densidade de Fluxo nas freqüências: 4,8 GHz, 8,0 GHz e 14,5 GHz. 
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7.1 Nível de significância 

 

Antes de iniciar a análise da transformada de Fourier nos dados, é necessário 

apresentar o conceito de níveis de significância. 

Nos gráficos apresentados a partir desta seção, serão observados a presença de 5 linhas 

horizontais denominadas níveis de significância. As linhas têm valores, de baixo para cima, 

iguais a 50%, 90%, 95% e 99,9%. O nível de significância nos garante sobre a confiabilidade 

do pico da freqüência encontrado, ou seja, se o pico da freqüência ficar abaixo de 50%, deve-

se ignorá-lo, pois o mesmo não atingiu o limite crítico proposto pela Transformada de 

Fourier, logo a confiabilidade deste pico está comprometida.  

Para determinar o nível de significância para a transformada de Fourier utiliza-se o 

espectro de ruído branco11 ou ruído vermelho12, este último está presente quando a potência 

de fundo aumenta com a diminuição da freqüência. Os espectros de ruído branco e vermelho 

são derivados e comparados com resultados de Monte Carlo13. Estes espectros são utilizados 

para estabelecer a hipótese nula para um pico de significância (TORRENCE e COMPO, 

1998). 

Um simples modelo para ruído vermelho é apresentado por: 

 

nnn zxx += −1α      (60) 

 

                                                
11 O ruído branco é também denominado ruído térmico, provocado pela agitação dos elétrons livres em um meio 
condutor. As flutuações dos elétrons apresentam movimento aleatório gerando uma potência de ruído. Apresenta 
aspecto praticamente constante para extensa faixa espectral para freqüências de até 10.000 Ghz. Um dos casos 
mais característicos de ruído térmico é aquele gerado pelos resistores metálicos. 
12 O ruído produzido pelo movimento aleatório de partículas macroscópicas num fluido como conseqüência dos 
choques das moléculas do fluido nas partículas. 
13 O método de Monte Carlo é a forma de obter aproximações numéricas de funções complexas, este método 
envolve a geração de observações de alguma distribuição de probabilidades e o uso da amostra obtida para 
aproximar a função estudada. 
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A potência discreta de Fourier depois de normalizado com a equação (60) é dada por 

(TORRENCE e COMPO, 1998): 

 

)/2cos(21

1
2 Nk

Pk
παα −+

=    (61) 

 

onde 2/...0 Nk =  é o índice de freqüência. A equação (61) pode ser usada como modelo de 

espectro de ruído vermelho, e se 0=α  tem-se o modelo do espectro do ruído branco. 

Após estabelecer o modelo do espectro de ruído branco ou vermelho apropriado para 

os dados analisados, nesta análise utilizou-se o ruído vermelho, a distribuição do espectro de 

fundo é: 

 

2
22

2

2
1

2

ˆ
XP

xN
k

k ⇒
σ

     (62) 

 

onde N  é o número de dados da nossa análise e kx̂  é o termo kh  da equação (28), e 2σ é a 

variância da série.  

Assim, cada pico da freqüência encontrada é comparado com os limites críticos do 

nível de significância. 

Por definição um nível de significância de 5% é equivalente a 95% do nível de 

confiabilidade (TORRENCE e COMPO, 1998). 
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7.2 Utilizando transformada de Fourier para pontos igualmente espaçados 

 

Como há ausência de dados em determinadas épocas será necessário, antes de aplicar a 

transformada de Fourier para pontos igualmente espaçados, submeter os dados à interpolação 

polinomial.  

 

7.2.1 Interpolação 

 

A interpolação consiste em determinar, a partir de um conjunto de dados discretos, 

uma função ou um conjunto de funções analíticas que possam em seguida servir para a 

determinação de qualquer valor no domínio de definição, ou seja, permite construir um novo 

conjunto de dados a partir de um conjunto discreto de dados pontuais conhecidos. 

Para entender o conceito de interpolação polinomial, deve-se considerar 1+n  pontos 

distintos, como por exemplo, nxxx ,..., 10  no intervalo ],[ ba  e valores da função 

)(),...,(),( 10 nxfxfxf , aproxima-se a função )(xf  pelo polinômio de grau inferior ou igual a 

n : 

 

∑
=

−

− =+++++=
n

i

i

i

n

n

n

nn xaaxaxaxaxaxp
0

0
1

1
2

2
1

1 ...)(    (63) 

 

tal que nixfxp iin ,...,0),()( == . A interpolação de Lagrange e Newton são tipos de 

interpolação polinomial, que não será demonstrada neste trabalho, por não fazer parte da 

análise dos dados. 

Neste trabalho serão apresentadas as interpolações: 

• Nearest, conhecida também como interpolação do vizinho mais próximo; 
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• Linear; 

• Spline 

 

7.2.1.1 Interpolação Nearest 

 

A interpolação por vizinho mais próximo, ou nearest, é definida pela escolha de 

apenas uma amostra vizinha para cada ponto do conjunto de dados. Este interpolador deve ser 

usado quando se deseja manter os valores dos pontos do conjunto de dados, sem gerar valores 

intermediários. 

 

7.2.1.2 Interpolação Linear 

 

A interpolação linear é o método de ajuste de curva que utiliza polinômio linear. Esta 

interpolação determina o valor da função )(xf  em um ponto mx = , no intervalo de 

10 xxx ≤≤ , quando são conhecidos somente os pontos 0xx =  e 1xx =  das funções )( 0xf  e 

)( 1xf . Um ajuste é realizado através dos dados ))(,( 00 xfx e ))(,( 11 xfx  determinado por 

(JEFFREY, 2000): 

 

)(
)()(

)()( 0
01

01
0 xx

xx

xfxf
xfxf −

−

−
+=     (64) 

 

7.2.1.3  Interpolação Spline 

 

Geralmente, poderia se esperar que ao se usar um polinômio interpolador de maior 

ordem, a qualidade da interpolação fosse aumentando. Infelizmente, isto nem sempre é 
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verdadeiro e para algumas funções, o aumento da ordem do polinômio interpolador tende a 

aumentar a tendência oscilatória dos valores calculados pelo polinômio. Este é um problema 

conhecido por instabilidade numérica. 

Para evitar esta instabilidade utiliza-se a interpolação spline que divide o intervalo de 

interpolação em vários subintervalos. Neste tipo de interpolação, o mais comum é utilizar um 

polinômio de grau ≤  3 entre cada dois pontos consecutivos, de modo a garantir que a função 

interpoladora e as suas duas primeiras derivadas sejam contínuas. 

A interpolação spline cúbico é a forma de interpolação spline mais utilizada, 

principalmente quando se deseja ajustar a curva entre pontos já conhecidos.  

Um spline cúbico interpolador S  para uma função f , definida em ],[ ba  e um 

conjunto de nós bxxxa n =<<<= ...10 , é uma função que satisfaz as seguintes condições 

(BURDEN e FAIRES, 2003): 

• )(xS  é um polinômio cúbico, indicado por )(xS j , no subintervalo ],[ 1+jj xx  

para cada 1,...,1,0 −= nj ; 

• )()( jj xfxS =  para cada nj ,...,1,0= ; 

• )()( 111 +++ = jjjj xSxS , para cada 2,...,1,0 −= nj ; 

• )()( 1
'

11
'

+++ = jjjj xSxS , para cada 2,...,1,0 −= nj ; 

• )()( 1
''

11
''

+++ = jjjj xSxS , para cada 2,...,1,0 −= nj ; 

• e um dos conjuntos de condições de contorno é satisfeito: 

� 0)()( ''
0

'' == nxSxS , contorno livre ou natural; 

� )()()()( ''
0

'
0

'
nn xfxSexfxS == , contorno restrito. 
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A condição de contorno restrito, geralmente, leva a aproximações mais precisas, pois 

elas incluem mais informações sobre a função. 

Para se construir o spline cúbico interpolador para uma função f , as condições 

anteriores são aplicadas aos polinômios cúbicos: 

 

32 )()()()( jjjjjjjj xxdxxcxxbaxS −+−+−+= ,   (65) 

 

para cada 1,...,1,0 −= nj . 

Como )()( jjjj xfaxS == , a terceira condição pode ser aplicada para se obter: 

 

          3
1

2
111111 )()()()()( jjjjjjjjjjjjjjj xxdxxcxxbaxSxSa −+−+−+=== +++++++    (66) 

 

para cada 2,...,1,0 −= nj . 

A fim de simplificar a fórmula será feita a notação: jjj xxh −= +1 , se também for 

definido )( nn xfa = , então a equação (66) pode ser reescrita como: 

32
1 jjjjjjjj hdhchbaa +++=+      (67) 

 

De forma análoga, define )('
nn xSb = , obtendo: 

 

2)(3)(2)( jjjjjj xxdxxcbxS −+−+=     (68) 

 

Fazendo jjj bxS =)('  e aplicando a quarta condição tem-se: 
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2
1 32 jjjjjj hdhcbb ++=+      (69) 

 

Então, aplicando a quinta condição em 2/)(''
nnn xSc = : 

 

jjjj hdcc 31 +=+      (70) 

 

Resolvendo a equação (70) para jd  e substituindo em (67) e (69): 

 

)2(
3 1

2

1 ++ +++= jj

j

jjjj cc
h

hbaa     (71) 

)( 11 ++ +++= jjjjj cchbb      (72) 

 

A resolução da equação (71) para jb  é: 

 

)2(
3

)(
1

11 ++ +−−= jj

j

jj

j

j cc
h

aa
h

b     (73) 

 

fazendo a redução dos índices para 1−jb  dá-se a equação (74): 

 

)2(
3

)(
1

1
1

1
1

1 jj

j

jj

j

j cc
h

aa
h

b +−−= −

−

−

−

−    (74) 

 

Substituindo as equações (73) e (74) na equação (72), com os índices reduzidos resulta 

no sistema linear de equações: 
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)(
3

)(
3

)(2 1
1

11111 −

−

++−−− −−−=+++ jj

j

jj

j

jjjjjjj aa
h

aa
h

chchhch   (75) 

Para cada 1,...,1,0 −= nj . 

 

A interpolação que será utilizada nas análises a seguir será a interpolação spline 

cúbico, uma vez que ela apresentou maior ajuste para os dados amostrados. 

Os gráficos representados pelas figuras 32, 33 e 34 mostram o resultado da 

interpolação por spline cúbico aplicada aos dados utilizados em nosso estudo. Pode-se 

observar que esta interpolação descreve o comportamento dos dados evitando oscilações, uma 

vez que a curva acompanha os pontos de dados observados de maneira bem próxima. Nas 

figuras abaixo os pontos representam os dados observados e a linha é a interpolação spline 

cúbica. 
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Figura 32 -  Interpolação spline - 4,8 GHz.  
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Figura 33 - Interpolação spline - 8,0 GHz. 
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Figura 34 - Interpolação spline - 14,5 GHz. 
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7.2.2  Aplicação da Transformada de Fourier  

 

Após a aplicação da interpolação spline cúbica aos dados observados, foi aplicada a 

transformada de Fourier para cada freqüência, conforme equação (28) e conceitos 

apresentados anteriormente. 

O cálculo da transformada de Fourier para o conjunto de dados do quasar 3C 273 na 

freqüência de 4,8 GHz fornece uma relação entre freqüência e amplitude do sinal, 

representado na figura 35. Analisando o espectro da freqüência conseguimos constatar um 

período significativo para a série, onde podemos destacar as freqüências dominantes 0,01144, 

0,01822, 0,02437, 0,03520 e 0,04744. 

Como o período é o inverso da freqüência: 

 

f
T

1
=       (76) 

 

obtém-se os períodos de 87,4, 54,9, 41,0, 28,4 e 21,1 meses respectivamente. Transformando 

os meses em anos, tem-se como resultado as periodicidades de 7,3, 4,6, 3,4, 2,4 e 1,8 anos. 

Para verificar as freqüências com maior exatidão, a figura 35 foi ampliada próximo às linhas 

de nível de significância, figura 36, onde percebe-se que as freqüências 0,01822 e 0,04744 

estão abaixo do nível de confiabilidade de 50%, por isso estes períodos serão descartados da 

análise, pelo fato da freqüência 0,03520 está no limiar desta linha, este dado será considerado. 

A seguir é feita esta mesma análise para as freqüências de 8,0 e 14,5 GHz, que serão 

representados nos gráficos das figuras 37 e 39, respectivamente. 

No espectro das freqüências, na figura 37, são obtidos valores de cinco freqüências 

dominantes, convertendo em período encontramos 18,1, 8,2, 5,1, 2,9 e 2,3 anos. Porém é 
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importante observar, pela análise das freqüências 0,02837 e 0,03648 da figura 38, que os 

períodos 2,9 e 2,3 estão abaixo do nível de confiabilidade permitido, logo não se deve levar 

em consideração estas freqüências e seus respectivos períodos.  

Analisando o gráfico da figura 39 verifica-se que para os dados do 3C 273 na 

freqüência de 14,5 GHz, depois de aplicada a transformada de Fourier, as freqüências 

0,00572, 0,01022, 0,01599, 0,02255 e 0,03597 tornaram-se predominantes, caracterizando 

nos períodos de 14,6, 8,2, 5,2, 3,7 e 2,3 anos. Nesta análise é interessante observar, pela figura 

40, que as freqüências 0,02255 e 0,03597 estão entre o nível de confiabilidade de 50% a 90%, 

logo os períodos de 3,7 e 2,3 anos serão considerados. 

Os períodos encontrados de 18,1 e 14,6 anos também serão ignorados por ser um valor 

alto considerando o número de anos em que a fonte foi observada. 

 

 

Figura 35 - Espectro de Fourier na freqüência 4,8 GHz. 
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Figura 36 - Ampliação da figura 35 
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Figura 37 - Espectro de Fourier na freqüência 8,0 GHz. 
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Figura 38 - Ampliação da figura 37  
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Figura 39 - Espectro de Fourier na freqüência 14,5 GHz. 
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Figura 40 - Ampliação da figura 39  

 

Na tabela 1 é apresentado um resumo da análise realizada da curva de luz do quasar 

3C 273, para as freqüências 4,8 GHz, 8,0 GHz e 14,5 GHz, sendo interessante ressaltar que os 

períodos encontrados abaixo do nível de confiabilidade foram retirados, bem como os 

períodos de maior valor. Os períodos também foram alinhados de maneira a facilitar a análise. 

 

Tabela 1 - Resumo das periodicidades encontradas na análise de transformada de Fourier 
igualmente espaçadas. 

 Frequência 

Quasar 3C 273 

 Ano das 

observações 

 Número de 

observações 

4,8 GHz 1978 a 2006 250 7,3         3,4       2,4       

8,0 GHz 1965 a 2006 418 8,2         5,1       

14,5 GHz 1974 a 2006 338 8,2         5,2       3,7       2,3       

Períodos em anos

 

 

 



78 
 
7.3 Utilizando transformada de Fourier para pontos desigualmente espaçados 

 

O intuito desta análise é verificar o comportamento dos dados aplicados à 

transformada de Fourier para pontos desigualmente espaçados sem a intervenção de uma 

interpolação. 

Aplicando a transformada de Fourier para pontos desigualmente espaçados para a 

freqüência de 4,8 GHz do quasar 3C 273, obtém-se o gráfico da figura 41, onde observa-se 

claramente que a freqüência crítica de Nyquist foi respeitada, uma vez que o intervalo de 

observação é 1=∆ , ou seja, o intervalo dos pontos é mensal, e conforme a seção 5.3, a 

freqüência deverá obedecer à faixa de 
cc fff <<− , e neste caso, calculando a equação (24), 

obtém-se 5,0=cf . Com isso garante-se que não há picos aleatórios no espectro de potência. 

Pela análise do gráfico da figura 41 foram encontradas freqüências que possuem os 

seguintes períodos: 25,9, 8,6, 5,2, 4,1 e 3,4 anos. Porém o período de 4,1 não está no nível 

aceitável de confiabilidade e neste caso será desconsiderado, conforme pode-se observar na 

figura 42. 

Para a freqüência de 8,0 GHz, pode-se verificar na figura 43 freqüências dominantes 

fornecendo os períodos de 19,5, 8,1, 5,4, 3,4 e 2,3 anos, os dois últimos valores não serão 

considerados, conforme observado na figura 44. 

No conjunto de 338 pontos para o objeto 3C 273 na freqüência de 14,5 GHz, 

compreendendo 32 anos de observações foi aplicada a transformada que resultou no gráfico 

da figura 45, onde é possível observar distintamente as freqüências dominantes, que após o 

cálculo do período obtém-se os valores em anos: 37,3, 7,5, 5,3, 3,4 e 2,3. 

Os períodos encontrados de 25,9, 19,1 e 37,3 anos, também serão desconsiderados por 

estarem bem próximos à quantidade de anos em que a fonte 3C 273 foi observada. 
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Figura 41 - Periodograma de Lomb para freqüência 4,8 GHz. 

 



80 
 

 

Figura 42 - Nível de significância e freqüências encontradas para 4,8 GHz. 
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Figura 43 - Periodograma de Lomb para freqüência 8,0 GHz. 
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Figura 44 - Nível de significância e freqüências encontradas para 8,0 GHz. 
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Figura 45 - Periodograma de Lomb para freqüência 14,5 GHz. 
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Figura 46 - Nível de significância e freqüências encontradas para 14,5 GHz. 

 

O resumo dos dados verificados nos gráficos desta seção está apresentado na tabela 2. 

É interessante notar que a transformada de Fourier para pontos desigualmente espaçados 

encontra períodos mais uniformes, ou seja, os períodos encontrados são bem próximos nas 

três freqüências estudas. 

 

Tabela 2 - Valores dos períodos nas freqüências 4,8 GHz, 8,0 GHz e 14,5 GHz, obtidos pela 
transformada de Fourier para dados desigualmente espaçados. 

 Frequência 

Quasar 3C 273 

 Ano das 

observações 

 Número de 

observações 

4,8 GHz 1978 a 2006 250 8,6         5,2       3,4       

8,0 GHz 1965 a 2006 418 8,1         5,4       

14,5 GHz 1974 a 2006 338 7,5         5,3       3,4       2,3       

Períodos em anos
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7.4 Utilizando transformada Wavelet 

 

A análise dos dados do quasar 3C 273 foi realizada por meio da transformada wavelet 

usando wavelet de Morlet. Esta análise é mais adequada para capturar variações nas 

periodicidades do sinal, de maneira contínua ao longo das escalas e por fornecer uma 

representação do sinal visualmente mais fácil de ser interpretada. 

Pode-se representar um sinal por meio de um diagrama tempo-freqüência conhecido 

como escalograma, no qual os valores dos coeficientes wavelets são representados por meio 

de intensidades de cores. Nas figuras 48, 49 e 50 as periodicidades são salientadas com o 

auxílio da interpretação de cores, da seguinte forma: a cor azul significa menor intensidade do 

coeficiente wavelet e a vermelha, maior intensidade, conforme barra de escala de cores 

representado na figura 47. 

 

   

Figura 47 - Escala de cores 

 

Aplicando a transformada wavelet de Morlet aos dados da densidade de fluxo do 

quasar 3C 273, na freqüência de 4,8 GHz verifica-se que no ano de 1982 houve pouca 

atividade nesta fonte, voltando a apresentar um período de maior atividade em 1986. 

Entre os anos de 1993 a 1995 houve uma atividade intensa, voltando ao seu período de 

menos atividade nos anos subseqüentes. 

Observa-se que as grandes atividades ocorrem em períodos maiores, e em períodos 

menores há pouca intensidade das atividades. Os períodos dominantes nesta análise foram de 

8,2, 4,8, 3,4 e 2,6 anos. 
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Figura 48 - Componente Fase do sinal da transformada Wavelet, na freqüência 4,8 GHz. 

 

A análise wavelet para a freqüência de 8,0 GHz decorre da mesma forma que 

apresentada na freqüência de 4,8 GHz, apesar do gráfico da figura 49 parecer mais 

comprimido devido ao número de observações que são maiores nesta freqüência. No período 

de 1979 a 1982 a fonte 3C 273 apresentou um período de pouca atividade, começando em 

1982 até 1987 a apresentar explosões que influenciaram no aumento de intensidade de seu 

fluxo. Os períodos dominantes nesta análise foram 9,0, 5,1, 3,5 e 2,7 anos. 

 

 
Figura 49 - Componente Fase do sinal da transformada Wavelet, na freqüência 8,0 GHz. 

 

Em 1992 observa-se um  aumento na  atividade na  fonte 3C 273, na freqüência de 

14,5 GHz, como visto na figura 50, que está adiantado em relação às freqüências de 4,8 e 8,0 

GHz, nestas este aumento ocorre entre 1993 e 1994. Isto se deve ao fato de que as mudanças 

mais significativas ocorrem em freqüências mais altas. Apesar deste atraso nas atividades os 
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períodos dominantes foram semelhantes aos encontrados nas análises anteriores, a saber  8,5, 

4,9, 3,4 e 2,7 anos. 

 

 
Figura 50 - Componente Fase do sinal da transformada Wavelet, na freqüência 14,5 GHz. 

 

A tabela 3 representa o resumo dos períodos mais significativos encontrados na análise 

de transformada wavelet. 

 

Tabela 3 - Valores dos períodos obtidos pela transformada wavelet 
 Frequência 

Quasar 3C 273 

4,8 GHz 8,2               4,8               3,4         2,6       

8,0 GHz 9,0               5,1               3,5         2,7       

14,5 GHz 8,5               4,9               3,4         2,7       

Períodos em anos

 
 

Além de encontrar os períodos da curva de luz do quasar, a transformada wavelet 

também apresenta um mapa com o pico das freqüências, ou seja, localiza onde as explosões 

ocorreram dentro do jato, como visto no capítulo 6. O mapa contendo a localização das 

explosões será exposto no APÊNDICE A. 

Pela análise dos gráficos acima, percebe-se que as explosões no objeto 3C 273 

apresentam uma regularidade quase constante. Em determinados períodos ocorre uma 

variação brusca no fluxo que se repete em um período de aproximadamente 8, 5 e 3 anos. 

A síntese de toda análise estudada é mostrada na tabela 4 abaixo: 
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Tabela 4 - Valores das periodicidades por tipo de análise efetuada. 
 Frequência 

Quasar 3C 273 

 Ano das 

observações 

 Número de 

observações 

 Tipo de 

Análise 

4,8 GHz 1978 a 2006 250 Fourier 7,3       3,4       2,4       

Lomb 8,6       5,2       3,4       

Wavelet 8,2       4,8       3,4       2,6       

8,0 GHz 1965 a 2006 418 Fourier 8,2       5,1       

Lomb 8,1       5,4       

Wavelet 9,0       5,1       3,5       2,7       

14,5 GHz 1974 a 2006 338 Fourier 8,2       5,2       3,7       2,3       

Lomb 7,5       5,3       3,4       2,3       

Wavelet 8,5       4,9       3,4       2,7       

Períodos em anos

 
 

As observações da curva de luz do quasar 3C 273, para cada freqüência, não foram 

realizadas no mesmo período, ou seja, a freqüência 8,0 GHz possui observações iniciadas em 

1965, enquanto a medição da densidade de fluxo da curva de luz em 4,8 GHz iniciou-se em 

1978, e na freqüência 14,5 GHz em 1974. 

Face ao exposto acima, foi realizada outra análise, a fim de comparar o mesmo 

período de dados nas freqüências de 4,8, 8,0 e 14,5 GHz. Logo, foi considerado somente o 

intervalo de dados compreendidos entre abril de 1978 a agosto de 2006, para cada freqüência. 

Esse novo  intervalo de dados  deve-se ao fato das observações  da curva  de  luz  do quasar 

3C 273, para a freqüência 4,8 GHz, terem se iniciado em abril de 1978, assim observações 

anteriores a este mês e ano, nas freqüências 8,0 e 14,5 GHz, não serão utilizadas nesta nova 

análise. Por conseqüência, o novo conjunto de dados a ser analisado será de 308 pontos para 

8,0 GHz e 310 para 14,5 GHz. A freqüência 4,8 GHz apresenta 250 pontos, ou seja, o mesmo 

conjunto de dados da análise anterior. 

Neste novo conjunto de dados fez-se a interpolação spline cúbico, para cada 

freqüência, aplicando-se a transformada de Fourier para pontos igualmente espaçados, 

obtendo-se os períodos relacionados na tabela 5, os valores das freqüências abaixo do nível de 

significância já foram ignorados. 
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Tabela 5 Períodos encontrados utilizando transformada de Fourier para pontos igualmente 
espaçados. 

 Frequência 

Quasar 3C 273 

Número de 

observações

4,8 GHz 250 7,3               3,4         2,4       

8,0 GHz 308 7,1               3,6         2,6       

14,5 GHz 310 7,2               3,6         2,3       

Períodos em anos

 

 

Observa-se que os períodos encontrados em cada freqüência, da curva de luz do 

quasar, estão mais próximos, indicando que os dados dos anos anteriores influenciavam na 

determinação do período de cada freqüência. 

Agora faz-se a mesma análise utilizando a transformada de Fourier para dados 

desigualmente espaçados, sem aplicar aos dados a interpolação spline cúbico. A tabela 6 

relaciona os períodos encontrados para esta técnica. 

 

Tabela 6 - Períodos encontrados utilizando transformada de Fourier para pontos 
desigualmente espaçados. 

 Frequência 

Quasar 3C 273 

Número de 

observações

4,8 GHz 250 8,6               5,2         3,4       

8,0 GHz 308 8,1               5,2         3,6       

14,5 GHz 310 8,0               5,2         3,0       

Períodos em anos

 
 

Para aplicar a transformada wavelet, os valores do fluxo da curva de luz do quasar são 

interpolados utilizando a interpolação spline cúbico. 

Nesta análise encontra-se os períodos de 8,2, 4,8, 3,4 e 2,6 anos para as freqüências de 

4,8, 8,0 e 14,5 GHz, o que  faz  sentido pois o  comportamento  da curva  de luz  do  quasar 

3C 273 nestas freqüências é semelhante, como visto na figura 31.  

Nesta segunda análise observou-se que os períodos encontrados foram semelhantes 

para as três freqüências. Porém na utilização da transformada de Fourier para pontos 

igualmente espaçados, os períodos encontrados foram menores que os períodos obtidos com a 

utilização da técnica de Lomb, isso se deve ao fato da primeira utilizar janelas fixas no 
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domínio tempo-freqüência, impossibilitando capturar simultaneamente componentes de alta e 

baixa freqüência. Porém os valores não são contraditórios, pelo contrário, são muito 

próximos. 

Tanto na análise realizada com todos os dados da fonte e na segunda análise, realizada 

com o período definido entre 1978 a 2006, percebe-se períodos aproximados de 8, 5, 3 e 2 

anos, indicando que as transformadas de Fourier e wavelet são técnicas que se adequam à 

características da densidade do fluxo do quasar. 

Outra análise foi realizada com os dados da densidade de fluxo até abril de 2004, ano 

em que os dados foram cedidos pelo UMRAO. Nesta análise também foram encontrados 

períodos semelhantes aos encontrados pelas análises realizadas acima, como relacionado na 

tabela 7. 

 

Tabela 7 - Valores das periodicidades por tipo de análise efetuada, até o ano de 2004. 
 Frequência 

Quasar 3C 273 

 Ano das observações  Número de 

observações 

 Tipo de 

Análise 

4,8 GHz 1978 a 2004 232 Fourier 8,4       5,1       3,7       2,9       

Lomb 8,8       5,0       3,4       

Wavelet 8,7       5,2       3,7       2,1       

8,0 GHz 1965 a 2004 398 Fourier 8,6       5,4       3,3       

Lomb 8,3       5,4       2,3       

Wavelet 8,2       5,9       3,8       2,3       

14,5 GHz 1974 a 2004 316 Fourier 8,3       5,1       3,7       2,3       

Lomb 8,6       5,0       3,3       2,3       

Wavelet 8,1       5,5       3,7       2,2       

Períodos em anos

 

 

A fim de verificar se as técnicas utilizadas nas análises anteriores obtiveram êxito em 

seu propósito de encontrar periodicidades na curva de luz do quasar 3C 273, é necessário 

aplicá-las a outra fonte com periodicidade já descrita na literatura. Neste caso escolheu-se o 

objeto OJ 287 para teste e, portanto o fluxo da curva de luz desta fonte será analisado pelas 

três técnicas. 

O objeto Bl Lacertae OJ 287 já foi estudado por Hughes et al. (1998) e sua 

periodicidade foi determinada utilizando a técnica de wavelets. Dessa forma seria importante 
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verificar se o período encontrado por nossas análises para OJ 287, seria igual ao encontrado 

por Hughes et al. (1998). 

O OJ 287 é um objeto BL Lacertae14, que possui alta variabilidade em óptica existindo 

boa correlação com comprimentos de onda rádio. Na análise presente será utilizado a 

densidade de fluxo do OJ 287 nas freqüências de 4,8, 8,0 e 14,5 GHz, observadas entre os 

períodos de março de 1979 a setembro de 1998. Dados fornecidos pelo UMRAO.  

O período encontrado para o objeto OJ 287, nas freqüências de 4,8, 8,0 e 14,5 GHz, 

pelos métodos de transformada de Fourier para pontos igualmente espaçados e desigualmente 

espaçados e transformada de wavelet foi cerca de 1,6 anos. Este período é o mesmo 

encontrado por Hughes et al. (1998) em sua análise com transformada wavelet. 

Esta pesquisa utilizou dados do UMRAO que foi apoiado pela Universidade de 

Michigan e a Fundação de Ciência Nacional (EUA). 

 

                                                
14 objeto BL Lac é um tipo de galáxia com núcleo galáctico muito ativo, são classificados como sendo um 
subtipo de blazar. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Os dados fornecidos pelo UMRAO passaram por verificação a fim de eliminar valores 

repetidos e fora do padrão do comportamento do quasar 3C 273. Foi realizada uma média das 

densidades de fluxo observadas em vários dias do mês, a fim de que a análise fosse feita em 

intervalos de um mês, e não em intervalos de dias. 

O primeiro estudo utilizando as transformadas de Fourier e wavelet foi realizado com 

dados até o ano de 2004. A análise até o ano de 2006 foi possível devido a Dra. Margo Aller 

ceder  dados  não  publicados, contribuindo  para uma análise mais ampla e mais recente de 

3C 273.  

A análise realizada é inédita, pois utiliza-se de dados ainda não publicados de 3C 273. 

Sendo, também a primeira vez que se realiza uma análise com o uso simultâneo das 

transformada Fourier para pontos igualmente espaçados, transformada de Fourier para pontos 

desigualmente espaçados e transformada wavelet. 

As transformadas de Fourier e Wavelet encontraram valores semelhantes na análise da 

curva de luz do quasar. A transformada Wavelet complementa as informações geradas pela 

transformada de Fourier, facilitando a interpretação das mudanças das freqüências ocorridas 

na variabilidade do 3C 273, mostrando o instante em que estas alterações ocorreram. Para 

testar a confiabilidade dos resultados obtidos para o quasar 3C 273, utilizou-se o objeto BL 

Lacertae OJ 287, obtendo o mesmo período encontrado por Hughes et al. (1998). 

Em todas as análises realizadas para a curva de luz do quasar 3C 273, o período de 8 

anos tem o maior nível de confiabilidade. Provavelmente esse período corresponde a algum 

fenômeno físico no quasar 3C 273, sendo possível ser atribuído à precessão de um jato, uma 

vez que o ângulo entre a direção de movimento do jato e a linha de visada são alterados e 
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levaria um período de aproximadamente 8 anos para completar a volta em torno do eixo do 

buraco negro. 

Os períodos encontrados menores, provavelmente o de 5 anos e certamente de 3 e 2 

anos, podem ser devido à ejeção regular de componentes superluminais do núcleo do quasar. 

Estas componentes variam suas posições com o tempo, saindo do núcleo e viajando através 

jato. 
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APÊNDICE A 

 

As tabelas 1, 2 e 3 deste apêndice mostram onde as variações nas freqüências 

ocorreram, complementando a analise da transformada wavelet, e ajudando a interpretar os 

gráficos gerados por esta transformada. 

 

Tabela 1 - Mapa de pico de freqüências - 4,8 GHz 

1o. Evento 2o. Evento 3o. Evento

Frequência Meses Anos Ano/Mês Ano/Mês Ano/Mês

0,0029           341,0      28,4        10/1994 8/1994

0,0101           98,7        8,2          2/1989

0,0173           57,7        4,8          6/1997

0,0245           40,7        3,4          4/2000

0,0317           31,5        2,6          7/1990 6/1999 11/1980

0,0390           25,7        2,1          1/1991 7/1986 5/1997

0,0462           21,7        1,8          6/1998 2/1985 9/1991

0,0534           18,7        1,6          6/1984 2/2006 11/1997

0,0606           16,5        1,4          9/1983 2/1996 10/1991

0,0678           14,8        1,2          8/1978 6/1984 11/1995

0,0750           13,3        1,1          9/1978 10/1984 7/1996

0,0822           12,2        1,0          6/1978 10/1984 5/1996

0,0894           11,2        0,9          5/1984 12/1995 9/1993

0,0966           10,4        0,9          6/1995 9/1983 1/1990

0,1038           9,6          0,8          6/1978 5/1995 5/1990

0,1110           9,0          0,8          6/1978 5/1995 7/1990

0,1182           8,5          0,7          5/1978 5/1995 7/1990

0,1254           8,0          0,7          4/1995 7/2006 6/1990

0,1326           7,5          0,6          4/1995 5/2006 11/1984

0,1398           7,2          0,6          3/1995 5/2006 4/1984

0,1470           6,8          0,6          3/1995 6/2006 2/1984

0,1542           6,5          0,5          4/1995 7/2006 11/1983

0,1614           6,2          0,5          5/1995 9/1983 10/1986

Períodos

Mapa de pico das frequências - Transformada Wavelet - 4,8 GHz

Localização da frequência no tempo
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Tabela 2 - Mapa de pico de freqüências - 8,0 GHz 

1o. Evento 2o. Evento 3o. Evento

Frequência Meses Anos Ano/Mês Ano/Mês Ano/Mês

0,0020           494,0      41,2        8/1974 4/1974 12/1973

0,0092           108,2      9,0          5/1984

0,0165           60,8        5,1          1/1998

0,0237           42,2        3,5          11/1999 8/1977

0,0309           32,4        2,7          4/1990 3/1967 7/1977

0,0381           26,2        2,2          8/1990 9/1996 10/1974

0,0453           22,1        1,8          3/1998 1/1974 10/1991

0,0525           19,0        1,6          6/1997 2/1967 6/1974

0,0598           16,7        1,4          1/1967 3/1996 8/1990

0,0670           14,9        1,2          4/1967 1/1996 6/1990

0,0742           13,5        1,1          6/1968 9/1966 5/1996

0,0814           12,3        1,0          4/1969 9/1965 8/1996

0,0886           11,3        0,9          8/1965 12/1969 7/1996

0,0958           10,4        0,9          10/1965 3/1970 7/1996

0,1031           9,7          0,8          12/1965 4/1970 9/1996

0,1103           9,1          0,8          3/1966 8/1970 9/1976

0,1175           8,5          0,7          1/1967 2/1971 11/1976

0,1247           8,0          0,7          8/1967 3/1971 1/1977

0,1319           7,6          0,6          2/1971 1/1968 7/2006

0,1391           7,2          0,6          12/1970 3/1968 7/2006

0,1464           6,8          0,6          12/1970 7/1993 7/2006

0,1536           6,5          0,5          12/1970 3/1993 11/1972

0,1608           6,2          0,5          1/1971 11/1972 4/1996

Períodos

Mapa de pico das frequências - Transformada Wavelet - 8,0 GHz

Localização da frequência no tempo
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Tabela 3 - Mapa de pico de freqüências - 14,5 GHz 

1o. Evento 2o. Evento 3o. Evento

Frequência Meses Anos Ano/Mês Ano/Mês Ano/Mês

0,0026           389,0      32,4        7/1987 4/1987 1/1987

0,0098           102,3      8,5          11/1979

0,0170           58,9        4,9          3/2000

0,0242           41,3        3,4          9/1996 11/1976

0,0314           31,8        2,7          2/1991 2/1976 11/1998

0,0386           25,9        2,2          1/1989 3/1997 2/1976

0,0458           21,8        1,8          2/1998 10/1986 10/1991

0,0530           18,9        1,6          10/1997 1/1988 1/1991

0,0602           16,6        1,4          10/1990 8/1995 4/1979

0,0675           14,8        1,2          7/1994 8/1978 3/1999

0,0747           13,4        1,1          1/1994 7/1998 8/1983

0,0819           12,2        1,0          10/1993 10/1998 9/1983

0,0891           11,2        0,9          6/1974 10/1983 10/1998

0,0963           10,4        0,9          6/1974 1/1984 7/1998

0,1035           9,7          0,8          7/1974 6/1987 5/1998

0,1107           9,0          0,8          8/1974 1/1987 5/1998

0,1179           8,5          0,7          8/1974 8/1986 3/1991

0,1251           8,0          0,7          7/1974 5/1991 4/1998

0,1323           7,6          0,6          1/1998 6/1991 7/1986

0,1395           7,2          0,6          10/1997 6/1991 8/2006

0,1468           6,8          0,6          8/1997 7/1991 8/1993

0,1540           6,5          0,5          7/1997 9/1993 7/2006

0,1612           6,2          0,5          9/1993 8/1997 12/1994

Períodos

Mapa de pico das frequências - Transformada Wavelet - 14,5 GHz

Localização da frequência no tempo
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ANEXO A 

O modelo de ondas de choque generalizado 

 

Evolução do choque em três estágios 

Segundo o modelo de ondas de choque original de Marscher & Gear (1985), a 

radiação síncrotron é emitida de uma região logo atrás de uma frente de choque, em uma 

porção cilíndrica de um jato que possui secção transversal circular de raio R e comprimento x 

ao longo do eixo longitudinal. Neste volume o campo magnético é assumido uniforme em 

magnitude e quase aleatório em direção e os elétrons relativísticos possuem a habitual 

distribuição de energia em lei de potência N(E)=K.E-s, com N(E)dE sendo a densidade 

numérica de elétrons.  

 

 

Figura 2 - Ondas de choque em um jato não-cônico (Türler et. al., 2000) 

 

Os elétrons possuem velocidade relativística principal β=v/c, em que c é a velocidade 

da luz, e um fator de Lorentz correspondente Γ = (1-β2)-1/2, assim, a emissão síncrotron 

observada com um ângulo θ do eixo do jato, sofre um efeito de feixe Doppler com um fator 

Doppler principal D = Γ−1(1-βcosθ)-1. O semi-ângulo φ de abertura do jato é assumido como 
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menor do que θ em qualquer instante depois do início do choque e o próprio θ é pequeno o 

suficiente para validar a relação sen(θ+φ) < 1/Γ, tal que a profundidade da linha de visada da 

região emissora é diretamente proporcional à sua espessura x.  

O fluxo opticamente fino observado Sν e a freqüência do máximo de emissão νm do espectro 

de reabsorção síncrotron são: 

 

( ) ( ) ( ) 2123212 −−++∝ sss DxKBRS νν        (3) 

 

( ) ( )( ) ( )4
2

2222 +++∝ sss

m DxKBν         (4) 

 

onde K e B são medidos no referencial do plasma emissor e Sν, ν, νm, R, x e D são medidos no 

referencial do observador. 

A espessura x da região emissora é fundamental nas transições da evolução da 

explosão de um estágio para outro. Se os elétrons acelerados na frente de choque sofrem 

resfriamento primordialmente devido a perdas radiativas, x pode ser estimado por 2.vrel.tresf 

em que vrel  é o excesso de velocidade da frente de choque em relação ao plasma emissor e tresf 

é o tempo de resfriamento típico dos elétrons. Isto se deve ao fato de que o centro da região 

emissora é dado pela distância típica  vrel.tresf  pela qual os elétrons passam para atingir o 

centro, a partir da frente de choque, antes de perder substancialmente sua energia. A largura 

total x da região emissora é, portanto, duas vezes esta distância. 

O espalhamento Compton é o processo de resfriamento dos elétrons predominante em 

um primeiro estágio da evolução do choque e como o efeito Compton é controlado pela 

densidade de energia dos fótons sincrotrônicos (u f), o limite de espessura Compton da região 
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emissora é dado pela expressão x1 α u f 

–1
B

1/2
D

1/2ν-1/2 (no referencial da fonte). Como a 

densidade de energia dos fótons pode ser escrita u f α K(B3s+7Rs+5)1/8, obtemos: 

 

( ) ( ) 2121813185
1

−+−−+−∝ νDBKRx ss        (5) 

 

Assim que a densidade de energia dos fótons u f torna-se igual à densidade de energia 

do campo magnético u B = B2/(8π), a evolução do choque passa à fase síncrotron, durante a 

qual o processo predominante de perda de energia pelos elétrons é a radiação síncrotron. Já 

que os tempos típicos de resfriamento dos elétrons por processo síncrotron e por Compton são 

similares, a espessura limite x2 da região emissora no segundo estágio é obtida apenas 

substituindo-se u f por u B na expressão de x1: 

 

212123
2

−−∝ νDBx          (6) 

 

No estágio final da evolução do choque, as perdas síncrotron tornam-se menos 

significativas e as perdas por expansão adiabática passam a controlar as perdas de energia, 

quando então o jato passa a manter a forma segundo a relação x3 α R. 

Para cada um dos três estágios i (para i = 1, 2, 3), se substituirmos x nas equações (3) e (4) 

pelas expressões correspondentes de xi, obtemos as expressões para Sν, i e νm, i: 

 

( ) ( ) ( ) 22481811
1,

ssss DBRS −++−∝ νν        (7) 

 

( ) ( ) 224222
2,

sss DKBRS −+−∝ νν        (8) 
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( ) ( ) 2)1(23213
3,

−−++∝ sss DKBRS νν        (9) 

 

( ) ( )534141
1,

++−∝ ss

m DBRν         (10) 

 

[ ] ( )5
1

312
2,

++−∝ sss

m DBKν         (11) 

 

( ) ( )[ ] ( )4
2

2222
3,

+++∝ sss

m DRKBν        (12) 

 

Substituindo νm, i em Sν, i , para as três fases de evolução do choque, obtém-se Sm, i = Sν, i(νm,i): 

 

( ) ( )510381811
1,

++∝ ss

m DBRS         (13) 

 

[ ] ( )5
1

1035252
2,

++−∝ sss

m DBKRS        (14) 

 

[ ] ( )4
1

73325132
3,

++++∝ ssss

m DBKRS        (15) 

 

Assume-se então que K, B e D evoluem segundo potências do raio R da secção 

transversal do jato: 

 

kRK −∝   bRB −∝   dRD −∝     (16) 
 
 


