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Resumo 

O Telescópio Solar Submilimétrico (SST) opera simultaneamente e de forma independente, 
com uma matriz focal multifeixe em 212 e 405 GHz. Desde 1999, o SST monitora diariamente 
em diferentes modos de observação a atividade solar gerando arquivos binários dos quais mapas 
solares podem ser extraídos. A identificação de Regiões Ativas nesses mapas é afetada pela 
forte atenuação atmosférica e imprecisões dos apontamentos do telescópio, portanto, os mapas 
são visualmente inspecionados para extração manual as Regiões Ativas. Este é um processo 
demorado para a realização de uma análise estatística ao longo do conjunto de dados de 20 anos 
já registrado. Para automatizar o processo, foram propostas técnicas de inteligência artificial de 
aprendizado de máquina e de visão computacional. Uma Rede Neural Convolucional foi criada 
dentro do framework Keras para a classificação dos mapas SST e, em seguida, um algoritmo 
de visão computacional no framework OpenCV para a detecção automática das Regiões Ativas. 
Esta abordagem híbrida permitiu a identificação de mais de 400 Regiões Ativas entre janeiro 
de 2002 e dezembro de 2017 e a análise estatística de suas propriedades físicas. Os resultados 
foram validados a partir da comparação com trabalhos anteriores, que foram realizados com um 
procedimento de identificação visual e extração manual, e foi encontrada boa concordância. 
Além destes resultados, mostramos pela primeira vez evidências de uma correlação positiva 
entre a temperatura de brilho em 212 GHz e o fluxo em 2.8 GHz (componente S). 

 

Palavras-chaves: Atmosfera Solar. Sol. SST. Emissão Milimétrica. Emissão Submilimétrica. 
Inteligência Artificial. Reconhecimento de Padrões. Aprendizagem Profunda de Máquina. 
Visão Computacional. 

 
 



 

 
 

Abstract 

The Submillimeter Solar Telescope (SST) operates simultaneously and independently with a 
multibeam focal array at 212 and 405 GHz. Since 1999, the SST daily monitors in different 
modes of observation the solar activity generating binary files from which solar maps can be 
extracted. The identification of Active Regions in these maps is affected by the strong 
atmospheric attenuation and inaccuracies of the telescope's pointing, therefore, maps are 
visually inspected to manually extract the Active Regions. This is a lengthy process for 
performing a statistical analysis over the 20-year data set already recorded. To automatize the 
process artificial intelligence techniques of machine learning and computer vision were 
proposed. A Convolutional Neural Network was created within the Keras framework for the 
classification of the SST maps and then, a computer vision algorithm in the OpenCV framework 
was used for the automatic detection of ARs. This hybrid approach allowed the identification 
of more than 400 active regions between January 2002 and December 2017 and their  physical 
properties were statistically analysed. The results were validated comparing with previous 
works which were carried out with a visual identification and manual extraction procedure, and 
a good agreement was found. Moreover, we present for the first time, evidence of a positive 
correlation between the brightness temperature at 212 GHz and the flux density at 2.8 GHz (the 
S component) along the solar cycle. 

 

Key-words: Solar Atmosphere. Sun. SST. Millimeter Emission. Submillimeter Emission. 
Artificial Intelligence. Pattern Recognition. Machine Learning.  
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1 Introdução 

Durante as últimas décadas, diversos estudos sobre o Sol foram realizados, 

principalmente sobre a sua atmosfera, em busca de um melhor entendimento do seu 

comportamento e dos fenômenos que são presentes no meio solar. Através desses estudos, 

chegou-se a um modelo da atmosfera do Sol que hoje é aceito pela ciência (STIX, 2004). Além 

disso, observações do Sol em diferentes frequências do espectro eletromagnético ajudam a 

compreender estes fenômenos e, através das características da radiação emitida, podemos 

estimar e tentar entender melhor o mecanismo que a gerou (DULK, 1985). Através destas 

observações, muitas descobertas têm sido feitas, algumas até apresentando resultados 

inesperados (KAUFMANN, 2004; KAUFMANN, 2008). Por isso a importância no 

investimento de novos projetos e novas iniciativas que permitam apresentar o Sol em novas e 

inovadoras perspectivas.  

Em seu modelo, o Sol é uma estrela em equilíbrio hidrostático e, como tal, deveria ser 

observado um decaimento de densidade e de temperatura ao afastar-se da superfície solar até 

as camadas mais exteriores. Porém, ao se estudar com mais detalhe a relação densidade e 

temperatura nas diferentes alturas e camadas da atmosfera do Sol, é observada uma relação 

mais complexa ao final da fotosfera e começo da cromosfera, seguindo-se um aumento 

considerável da temperatura na região da sua coroa.  

Ao tentar explicar esse comportamento, discussões e propostas têm sido realizadas no 

decorrer dos anos, como o estudo das regiões ativas, dos campos magnéticos, aos quais as 

regiões ativas estão associadas, do comportamento do limbo solar e fenômenos extremamente 

energéticos como as explosões solares (flares). Com a evolução da tecnologia, novas formas de 

observação do Sol têm sido apresentadas e extensos estudos em diversos comprimentos de onda 

têm sido também realizados desde a frequência de rádio até raios Gamma. Contudo, existe uma 

faixa no espectro eletromagnético que ainda necessita de maior atenção que é a faixa 

milimétrica e submilimétrica.  

Como objetivo principal, este trabalho propõe-se a estudar estatisticamente Regiões 

Ativas observadas na faixa submilimétrica. Para isso, alguns objetivos mais específicos foram 

traçados. O primeiro foi a automatização do processo de extração de mapas solares em 212 GHz 

e 405 GHz durante os anos de 2002 a 2017 (parte dos ciclos 23 e 24). O segundo objetivo 

especifico está na aplicação de técnicas de Inteligência Artificial, mais especificamente no 

contexto do Reconhecimento de Padrões, da Aprendizagem Profunda de Máquina (“Deep 
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Learning”) e da Visão Computacional, que poderão auxiliar na identificação de Regiões Ativas 

dentro desses mapas.  

O instrumento que irá fornecer os dados para este estudo é o Submillimeter Solar 

Telescope (SST, KAUFMANN, 2001), radio-telescópio multi-feixe que fica localizado a 2.550 

m acima do nível do mar no Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), nos Andes 

argentinos. Ele opera de forma simultânea e independentemente com seis radiômetros contendo 

dois arranjos: um principal, formado por quatro feixes, três em 212 GHz (HPBW de ~4’) 

sobrepostos parcialmente, feixes 2,3 e 4, com um em 405 GHz (HPBW de ~2’), que é o feixe 

5. E outro arranjo secundário, com dois feixes concêntricos adicionais deslocados do centro do 

conjunto principal, feixe 1 em 212 GHz e feixe 6 em 405 GHz. Atualmente no CRAAM, 

existem armazenados cerca de 300 GB de dados do SST que serão explorados neste trabalho. 

A metodologia utilizada foi a implementação de técnicas computacionais supracitadas 

através de programação de computadores utilizando a linguagem de programação Python nas 

versões 2.7 e 3.6 e uso de frameworks conhecidos de Inteligência Artificial (KERAS, 2018) e 

de Visão Computacional (OPENCV, 2018).  

Esta tese está organizada de forma a apresentar conceitos da Física Solar e 

Radioastronomia e das técnicas computacionais utilizadas antes da apresentação do trabalho 

proposto. Portanto, no Capítulo 2 será vista uma pequena revisão sobre as camadas do Sol e 

suas principais características que influenciam o meio físico solar e como as Regiões Ativas 

estão inseridas nesse contexto. No Capítulo 3, continuando o aspecto físico, serão abordados 

conceitos importantes de Radioastronomia, os quais se tornam fundamentais para o estudo dos 

mapas solares. Também será apresentado um breve resumo sobre os mecanismos de emissão 

em rádio das Regiões Ativas. Além da emissão térmica bremsstrahlung, a presença de campos 

magnéticos intensos acaba gerando também a emissão de Giro-ressonância. No Capítulo 4, 

conceitos de Inteligência Artificial serão apresentados com o objetivo de contextualizar as 

técnicas utilizadas na pesquisa, à qual se fundamentou metodologicamente esta tese. A 

aplicação dessas técnicas permitiu a identificação automatizada das Regiões Ativas dentro dos 

mapas do SST, tarefas que são comumente realizadas através da inspeção visual destes.  

No Capítulo 5, será tratada a metodologia da construção dos mapas solares do SST, que 

são a base do estudo e da aplicação das técnicas apresentadas no capítulo 4. O Capítulo 6 

apresentará um pequeno histórico da evolução do uso das técnicas computacionais de 

Inteligência Artificial dentro do conceito do reconhecimento de Regiões Ativas nos mapas do 

SST. Apresentará desde os primeiros experimentos e resultados até o modelo híbrido final 

proposto. Por último, no capítulo 7 apresentamos a análise dos resultados da identificação das 
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Regiões Ativas durante parte dos períodos do ciclo solar 23 e 24, precisamente no período de 

janeiro de 2002 até dezembro de 2017. 

  



 
 

20 
 

2 O Sol e suas estruturas. 

O Sol é uma estrela formada por um gás muito quente, um plasma que irradia energia 

em todos os comprimentos de onda (STIX, 2004). Seu interior é formado por 4 camadas, o 

Núcleo, a Zona Radiativa e a Zona Convectiva, além de uma fina camada entre a Zona Radiativa 

e a Zona Convectiva chamada de Camada de Interface (Tacoclina). Sua atmosfera, por sua vez, 

é formada por 3 camadas: a Fotosfera, a Cromosfera e a Coroa. Além disso, entre a Cromosfera 

e a Coroa existe uma região onde a temperatura se eleva rapidamente (de 105 K a 106 K), 

chamada de Zona de Transição. A figura 1 mostra todas as camadas do Sol desde seu interior 

até a Coroa Solar. 

 

 
Figura 1 - Camadas internas e atmosfera solar apresentando também uma estrutura: Proeminência. 

Fonte: ASTRO IF UFRGS, 2018. 

2.1 Interior do Sol 

2.1.1 O Núcleo 

O Núcleo do Sol é a região central onde as reações nucleares consomem o hidrogênio 

para a formação do hélio. Essas reações liberam a energia que é emitida pela superfície do Sol 

como luz visível, sendo altamente sensíveis à temperatura e densidade. Os núcleos de 

hidrogênio individuais devem colidir com energia suficiente para dar uma probabilidade 

razoável de superar a força elétrica repulsiva entre essas duas partículas carregadas 

positivamente. A temperatura no centro do Sol é de cerca de 1,5 x 107 K e a densidade é de 

cerca de 150 g/cm³. Tanto a temperatura quanto a densidade diminuem à medida que se afasta 

do centro do Sol. As reações nucleares desaparecem quase que completamente em cerca de 
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25% da distância do núcleo até a superfície (175.000 km do centro). Nesse ponto a temperatura 

é apenas metade do valor do Núcleo e a densidade cai para cerca de 20g/cm³. 

2.1.2 Zona Radiativa 

A Zona Radiativa é a camada que se encontra entre o Núcleo e a Zona Convectiva e se 

estende de 25% até 70% do raio solar. Ela é caracterizada pelo método de transporte de energia 

(radiação) gerada no núcleo, que é transportada por fótons até a camada de interface. A 

densidade cai de 20 g/cm³ para apenas 0,2 g/cm³ do fundo para o topo da zona radiativa e a 

temperatura cai de 7 x 106 K para cerca de 2 x 106 K na mesma distância. 

2.1.3 Camada de Interface (Tacoclina) 

A Camada de Interface fica entre a Zona Radiativa e a Zona de Convecção. Os fluxos 

de matéria encontrados na Zona de Convecção praticamente desaparecem onde as condições 

coincidem com as da  Zona Radiativa calma. Representa cerca de 1% do raio solar e à medida 

que se afasta da Zona Radiativa, os fluxos de matéria começam a aumentar até se igualarem aos 

movimentos da Zona Convectiva. Acredita-se que o campo magnético do Sol é gerado por um 

dínamo magnético nesta camada devido à mudança da velocidade do plasma nessa região. 

2.1.4 Zona Convectiva 

A Zona Convectiva é a camada mais externa do interior solar. Estende-se desde uma 

profundidade de cerca de 2 x 105 km até à superfície visível. Na base da Zona Convectiva, a 

temperatura é de cerca de 2 x 106 K e a convecção ocorre quando o gradiente de temperatura 

fica maior do que o gradiente adiabático (a taxa pela qual a temperatura cairia se um volume de 

material fosse movido mais alto sem adicionar calor). Onde isso ocorre, um volume de material 

movido para cima será mais quente do que o ambiente ao redor e continuará a subir ainda mais. 

Esses movimentos convectivos carregam o calor rapidamente para a superfície. O fluido se 

expande e esfria à medida que sobe. Na superfície visível a temperatura cai para 5.700 K e a 

densidade é de apenas 2  10-7 gm/cm³. Os movimentos convectivos são visíveis na superfície 

da primeira camada da atmosfera, Fotosfera, como grânulos e supergrânulos. 
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2.2 Atmosfera Solar 

2.2.1 Fotosfera 

A primeira camada da atmosfera solar, a Fotosfera, possui altura de aproximadamente 

500 km, onde tanto a densidade quanto a temperatura diminuem seus valores com a altitude, 

possuindo uma temperatura na superfície visível de cerca de 5.800 K, mas caindo para uma 

temperatura mínima de cerca de 4.300 K no final dela. A densidade varia aproximadamente 

entre 10-7 a 10-9 g/cm3.  

A Fotosfera é a porção do Sol vista na luz branca. Sua imagem revela duas 

características dominantes, um escurecimento em direção à borda, chamado de escurecimento 

ao limbo, e uma estrutura fina semelhante a grãos de arroz chamada granulação. O 

escurecimento ocorre simplesmente devido à queda de temperatura nas camadas um pouco mais 

altas, mais frias e, portanto, mais escuras; perto das bordas do sol, pela projeção de nossa visão, 

vemos as camadas mais externas da fotosfera. Os grânulos são células convectivas que trazem 

energia da camada convectiva abaixo dela. Cada célula mede cerca de 1.000 km de diâmetro e 

ocorrem sobre toda a superficie do Sol. Existem também Supergrânulos (figura 3), com cerca 

de 30.000 km de diâmetro, que provavelmente estão ligados a uma grande zona convectiva, e 

não aos Grânulos relativamente pequenos, como mostrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Imagens dos grânulos fotosféricos. 

Fonte: HYPEPHYSICS SUN, 2018. 
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Figura 3 - Imagens dos supergrânulos fotosféricos. 

Fonte: HYPEPHYSICS SUN, 2018. 

 

Outros fenômenos importantes presentes na Fotosfera são as manchas solares 

(sunspots). São regiões que aparecem na superfície do Sol onde a intensidade do campo 

magnético é maior (milhares de Gauss) nas partes mais escuras, denominada de umbra e menor 

nas regiões mais claras, denominadas de penumbra (figura 4-a), podendo também aparecer em 

grupos (figura 4-b). Além da clara observação no espectro visível via telescópios óticos com 

filtros, podem também ser observadas a olho nu com uma proteção especial para os olhos. A 

temperatura na sua região central é em torno de 3.700 K, dois mil graus abaixo da temperatura 

da Fotosfera. A duração de uma mancha solar é tipicamente de alguns dias até algumas semanas. 

Como a rotação solar é diferenciada entre o equador (27 dias em média) e os polos (34 dias em 

média), as linhas do campo magnético se entrelaçam e começam a sair para as camadas da 

atmosfera causando as manchas solares. Em pares, representam polaridades magnéticas 

inversas, positiva e negativa, saindo de uma mancha e entrando em outra de polaridade oposta 

(figura 5). 

 
Figura 4 - (a) Mancha solar com a parte mais escura – umbra, e parte um pouco menos escura – penumbra. (b) 

Grupos de manchas solares. 

Fonte: SPACEWEATHERLIVE, 2018. 
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Figura 5 - Imagem do campo magnético saindo e entrando da superfície solar. 

Fonte: AUGER EDUCATION SOLARACTIVITY, 2018. 
 

O ciclo de Manchas Solares dura em média 11 anos, possuindo períodos de máximo e 

de mínimo. No período de mínimo de manchas solares, há no máximo algumas pequenas 

manchas no Sol, geralmente em baixas latitudes, podendo haver meses sem manchas. Uma 

característica importante é que a cada novo ciclo, há uma inversão da polaridade do campo 

magnético. Assim, as polaridades das manchas mudam de norte-sul para sul-norte e depois 

invertendo-se novamente no ciclo seguinte. À medida que o ciclo avança, as manchas mais 

antigas desaparecem e novas manchas aparecem nas latitudes mais baixas. A distribuição em 

latitude das manchas solares durante um ciclo ocorre em um padrão chamado diagrama de 

borboleta (figura 6). 

 
Figura 6 - Diagrama borboleta mostrando a variação do campo magnético do Sol com o tempo e a reversão do 

campo com o período de 11 anos.  
Fonte: ASTRO IF UFRGS, 2018. 
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2.2.2 Cromosfera 

Segunda camada da atmosfera solar, acima da Fotosfera, a Cromosfera representa a 

transição de temperatura mínima da Fotosfera (aprox. 4.300 K) e a Coroa (milhões de graus) e 

se estende até 2.500 km de altitude (figura 7-a). Seu nome, Cromosfera, é derivado da cor 

avermelhada da linha de Hα (6562.8 Å). A Cromosfera do Sol normalmente não é visível, 

porque sua radiação é muito mais fraca do que a da Fotosfera. Porém, pode ser observada 

durante os eclipses, quando a Lua esconde o disco da Fotosfera (figura 7-b). 

  

 
Figura 7 - (a) Mapa da Cromosfera do Sol em Hα. (b) Mapa do Sol durante eclipse. 

Fonte: NASA CHROMOSPHERE, 2018. 
 

Como a densidade diminui com a altura muito mais rapidamente do que a intensidade 

do campo magnético, o campo magnético domina plenamente o plasma, estendendo os campos 

magnéticos oriundos da Fotosfera. As estruturas mais evidentes na Cromosfera, especialmente 

no limbo solar, são os fluxos de jatos de plasma chamados espículas, como pode ser visto na 

figura 8-a. As espículas estendem-se até 10.000 km acima da superfície do Sol e duram em 

torno de 5 a 15 minutos. Durante os primeiros estudos, a expectativa de temperatura da 

Cromosfera era de que fosse muito quente. Porém, medições de rádio demonstraram que regiões 

mais quentes coincidem com campos magnéticos mais fortes e que a Cromofesra possui uma 

temperatura mínima de 4.300 K na base e máxima de aproximadamente 40.000 K. Além disso, 

a sua estrutura muda drasticamente com as condições magnéticas locais. Em torno das manchas 

solares, ocorrem aglomerados de campo maiores chamados de praias (figura 8-b), onde não há 

espículas, mas onde a Cromosfera é geralmente mais quente e mais densa.  
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Figura 8 - (a) Foto de espículas no limbo solar. (b) Foto de praias. 

Fonte: NASA CHROMOSPHERE, 2018. 

 

2.2.3 Coroa 

A Coroa é a camada mais externa e mais rarefeita da atmosfera do Sol, também 

possuindo as maiores temperaturas, da ormde de MK, porém, no espectro visível, a luz da Coroa 

é um milhão de vezes mais fraca do que a da Fotosfera, sendo observada somente durante um 

eclipse solar, como pode ser visto na figura 9. Por outro lado, existem regiões do Sol onde a 

Coroa tem um brilho muito baixo que são chamadas de buracos coronais (figura 10). 

 

 

Figura 9 - Foto da Coroa Solar durante um eclipse.  

Fonte: NASA COROA SOLAR, 2018. 
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Figura 10 - Foto de um grande buraco coronal observado em 18/07/2013 em 284 Angstrons.  

Fonte: NASA SOHO CORONAL HOLE, 2018. 
 

A alta temperatura da Coroa provoca o vento solar (figura 11-a), que é constituído de 

um fluxo contínuo de partículas carregadas (elétrons ou íons) que influenciam constantemente 

o clima espacial.  Dessa forma, a Coroa Solar se torna uma poderosa fonte de emissão em 

Rádio, Ultravioleta  e Raios-X. Além das partículas do vento solar, existem as Ejeções de Massa 

Coronais (EMC, figura 11-b), que são grandes erupções de gás ionizado e magnetizado de altas 

temperaturas, apresentando velocidade supersônica (~ 500 m/s). Apesar das EMCs muitas 

vezes estarem associadas a explosões solares (flares), não há uma relação estabelecida entre 

esses fenômenos. Quando atingem o campo magnético terrestre, podem causar tempestades 

geomagnéticas, prejudicando os meios de comunicações e estações elétricas (figura 11-c).  

 
Figura 11 – Figura do Vento Solar causando interferências eletromagnéticas na Terra (a). Presença de CMEs (b). 

Satélites sendo atingidos pelo vento solar e pelas CMEs (c).  
Fonte: SIDC, 2018. 
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2.3 Regiões Ativas 

Uma Região Ativa é uma região da atmosfera do Sol onde o campo magnético 

encontrado é extremamente forte, o que ocasiona diversos outros fenômenos solares, tais como 

praias, fáculas, filamentos, manchas solares etc. O conceito de Região Ativa está em constante 

evolução e tem mudado durante as últimas décadas em função do aumento da capacidade de 

observação dessas regiões. Segundo Driel-Gesztelyi & Green (2015), com o aumento da 

capacidade de observação e entendimento da observação do Sol em uma janela mais ampla em 

relação ao comprimento de onda da radiação eletromagnética, o conceito de Região Ativa 

modificou-se bastante. Hoje é: “A totalidade dos fenômenos observáveis em um volume 3D 

representados por uma extensão do campo magnético desde a Fotosfera até a Coroa, revelados 

pela emissão de uma larga variação do comprimento de onda desde o espectro em rádio até 

raio-X e raios Gamma (durante “flares”) acompanhados e seguidos de um fluxo magnético 

retorcido extremamente forte” (DRIEL-GESZTELYI & GREEN, 2015). 

Uma Região Ativa nasce quando o campo magnético dessa região atravessa a superfície 

solar chegando até a atmosfera (Fotosfera e Cromosfera) para formar arcos gigantes de plasma 

quente. O campo magnético nessa região é bem maior e o plasma também é mais quente que as 

demais regiões da atmosfera do sol (MASON & TRIPATHI, 2008). As Regiões Ativas se 

formam em torno dos arcos magnéticos em formato de uma letra grega, Omega (Ω), e a 

aparência dessa estrutura, dependerá do ângulo de observação e da quantidade de energia 

emitida (ENCYCLOPEDIA OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2006). As Regiões 

Ativas apresentam campos magnéticos de centenas a milhares de Gauss diferentemente do meio 

comum ao seu lado, com intensidades menores de poucas dezenas de Gauss, podendo ser 

facilmente observadas no óptico em forma de manchas escuras e com temperaturas mais frias. 

Entretanto, quando o Sol é observado na faixa do rádio (incluindo-se micro-ondas), a emissão 

é irregular, e as Regiões Ativas são os pontos mais brilhantes (figura 12-a). Quando essas 

regiões estão perto da região do limbo comparadas ao céu escuro, possuem a forma de "arco 

brilhante" (Figura 12-b). Porém, quando observadas no disco solar, sua aparência pode mudar 

drasticamente. Beenkhalil A. et al. (2006) exemplificam que em H, essas regiões podem ser 

identificadas através do aparecimento de praias, que são regiões brilhantes presentes na 

Cromosfera (figura 12-c). Em Raios-x, uma Região Ativa aparece em formato de laços e 

redemoinhos (figura 12-d). 
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Figura 12 – (a) Mapa do Sol em 17GHZ – Fonte: NOBEYAMA (2018); (b) Região ativa próxima ao limbo onde 
aparece uma explosão solar classificada como X2.2 observada com os filtros de 171 Å e 131 Å; (c) Imagem com 

a presença de praias (plages) em H; (d) Foto do sol em Raios-x com diversas Regiões Ativas. 
Fonte: SDO (2017); PRAIRIE (2017); NASA COSMOS (2017). 

 

Na faixa do submilimétrico, por exemplo, podem-se ver as altas camadas da Cromosfera 

contendo regiões mais brilhantes com mais altas temperaturas (figura 13), o que se refere às 

próprias Regiões Ativas. O estudo nessas frequências fornece informações valiosas cruciais 

para os modelos da atmosfera solar (SILVA, A. V. R. et al., 2005).  

 

 
Figura 13 – Mapas do sol em 17 (acima, esquerda), 34 (acima, direita), 212 (abaixo, esquerda) e 405 GHz 

(abaixo, direita) obtidas em 18 de julho de 2002. 

Fonte: SILVA, A. V. R. et al., 2005. 

2.4 Observação de Regiões Ativas na faixa do submilimétrico 

O SST (Solar Submillimeter Telescope) monitora a atividade solar diariamente, obtendo 

dados que representam a intensidade da radiação incidente em função do tempo. A cada 
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intervalo de tempo de 5 ms, os seis radiômetros registram a intensidade média em unidades que 

são linearmente proporcionais à potência recebida (figura 14), que são armazenadas 

digitalmente em unidades de ADCs (Analog to Digital Units). 

 
Figura 14 – Projeção dos seis feixes do SST sobre o disco solar. 

Fonte: KAUFMANN, 2008. 

 

O SST gera diariamente 3 tipos de arquivos de dados: 

 Subintegrados: são arquivos gravados de 10 minutos de observação contendo 

dados com resolução temporal de 5 ms (time bin). São chamados de dados fast. 

 Integrados: são arquivos gravados de 1 hora de observação contendo dados com 

resolução temporal de 40 ms. São chamados de dados intg. 

 Auxiliares: são arquivos diários com dados gerados a cada 1 s e representam a 

média temporal dos valores registrados nos arquivos tipo fast a cada 1 s. Adicionam 

também outras informações relativas ao processo de calibração e possuem a duração 

máxima de 1 dia. São chamados de dados instr. 

 

Os dados para a criação de mapas solares estão presentes nos arquivos tipo intg. Estes 

arquivos contêm registros em binário com diversos campos importantes para a identificação e 

construção dos mapas. Além da intensidade em ADCs, pode-se obter o tempo da leitura e a 

direção de observação em coordenadas angulares, Azimute (Az) e Elevação (El), registrados 

em unidades de miligraus. Estes valores são fornecidos pelo sistema de apontamento cuja taxa 

de comando e amostragem é de 50 ms. Para a identificação dos mapas dentro desses registros, 

alguns parâmetros são definidos. O modo de operação (opmode), representado por um byte (8 

bits), o alvo (target), representado por 5 bits. Estes 5 bits fazem parte de um byte em sua posição 
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menos significativa. Os outros 3 bits, mais significativos, representam a posição do espelho de 

calibração em temperatura. Estes parâmetros são apresentados na Figura 15. 

 
Figura 15 – Descrição dos valores dos campos de dados do SST opmode, target e posição do espelho. 

Fonte: Manual técnico do SST – CRAAM, 2018. 
 

Para identificar um mapa em Azimute-Elevação, são utilizados os campos “ADC” (intensidade) 
e opmode = 2.  O gráfico das varreduras acima do Sol tem o formato mostrado na figura 16.  

 
Figura 16 – Parte dos dados do arquivo “intg” em formato de gráfico representando as varreduras de um mapa 

solar. 
Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

Porém, o registro completo é semelhante às figuras 17a e 17b. Os números abaixo discriminados 
representam: 

1. Registro das fontes calibradoras, quente e fria. 

2. Opmode = 2. Mapa em Azimute-Elevação. Cada linha colorida representa uma 

varredura (scan) de um radiômetro (4: 212 GHz e 2: 405 GHz).  

3. Varredura do Céu em elevação. 

4. Observação de uma Região Ativa (tracking).  
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Figura 17 – (a) Gráfico dos dados do campo ADC contendo informações de calibração (1), varreduras de mapa 

(2), varredura do scan-tau do céu (3) e rastreando a Região Ativa (4) de todos os feixes (4: 212 GHz e 2:405 
GhZ). (b) Gráfico dos dados do campo ADC com a presença de Região Ativa (4: x e y) e varreduras dos mapas 

no final do arquivo (2). 
Fonte: figura elaborada pelo autor. 
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3 Conceitos de Rádio Astronomia 

A seguir, será apresentado um pequeno resumo sobre algumas quantidades comumente 

usadas em radioastronomia para caracterização de ondas de rádio oriundas de corpos celestes 

(KRAUS, J. D., 1966): 

 

Intensidade Especifica (I): energia por unidade de tempo (potência) emitida, no comprimento 

de onda , na direção (θ, φ), por unidade de área da superfície emissora, por unidade de ângulo 

sólido Ω. A intensidade observada a partir de uma superfície refletora difusa ideal ou radiadora 

difusa ideal é diretamente proporcional ao cosseno do ângulo θ entre a direção da luz incidente 

e a normal da superfície (figura 18). Sua equação é dada por: 

 

𝐼 =
. . .

  .     (3.1) 

 

 

Figura 18 – Figura da Intensidade de Radiação contendo a coordenada esférica com definição de um ângulo 
sólido. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 
 

Brilhância (B): é o mesmo conceito de Intensidade Específica, porém, quando se admite que 

há uma radiação incidente de uma fonte transmissora (figura 19).   

 

Convenciona-se: 

 

𝐼 = −𝐵  .      (3.2) 
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Figura 19 – Intensidade Específica e Brilhância.  

Fonte: Figura elaborada pelo autor. 
 

Densidade de Fluxo (S): a densidade de fluxo é uma grandeza fundamental medida por 

radiotelescópios e é a base para duas unidades diferentes: 1 Jansky (Jy) = 10-26 W m-2 Hz-1 e 1 

Solar Flux Unit (sfu) = 10-22 W m-2 Hz-1 = 104 Jy. Para qualquer fonte discreta, o fluxo é a 

integral da Intensidade Específica em função do ângulo sólido: 

 

𝑆 = ∬ 𝐵(𝜃, Φ)𝑑Ω
 

  ,    (3.3) 

 

Onde: S é a densidade de fluxo em W m-2 Hz-1; 𝐵(𝜃, Φ) é a brilhância em função da posição em relação à fonte, é 

mensurada em W m-2 Hz-1 rad-2; 𝑑Ω é o ângulo sólido. 

 

Função de Planck: é a energia espectral emitida por um corpo negro expressa em função do 

comprimento de onda (figura 20).  

 

    𝐵 (𝑇) =      ,     (3.4) 

 

Os limites para altas (baixas) frequências correspondem com as chamadas: 

 

Aproximação de Wien: Quando ℎ𝜈 ≫ 𝑘𝑇 a intensidade diminui exponencialmente em altas 
frequências 

𝐵 (𝑇) ≈   𝑒   ,    (3.5) 

 

 
Aproximação de Rayleigh-Jeans: Quando ℎ𝜈 ≪ 𝑘𝑇 a intensidade aumenta conforme o 

quadrado da frequência  

𝐵 (𝑇) ≈    ,     (3.6) 
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Esta última forma de expressar a Lei de Planck é muito utilisada em Rádio Astronomia porque 

a condição resulta em quase todas as situações naturais.  

 

Lei de deslocamento de Wien: o comprimento de onda do máximo do espectro de Planck 

muda proporcionalmente à temperatura: λT = 2,898  10-3 mK.  

 

Lei Stefan-Boltzmann: o fluxo de radiação total emitida por um corpo negro aumenta com a 

quarta potência da temperatura. 

 

W = σ AeT4        (3.7)
    

 

Para uma superfície perfeitamente refletora com e = 0 (espelho perfeito) bem como para uma 

superfície perfeitamente absorvedora com e = 1 (corpo negro ideal), sendo σ = 5,670  10-8 

W/m2 K4 a constante de Stefan-Boltzmann, a equação (3.7) pode ser reescrita em termos de 

Intensidade de Radiação: 

 

I = σeT4 [Wm-2rad-2]               (3.8)  

 

 
Figura 20 - Lei de Planck com resultados experimentais; equação geral de Planck e para baixas frequências, lei 

de Rayleigh-Jeans. 
Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

 
 



 
 

36 
 

3.1 Tipos de Emissão em rádio 

O plasma do Sol é um ambiente de alta energia, apresentando fenômenos muito 

energéticos como as explosões solares e emitindo radiação em toda a faixa do espectro 

eletromagnético. Grande parte da radiação de rádio é devida a elétrons livres quando são 

acelerados por causa das colisões com íons ou por causa do movimento em espiral destes em 

um campo magnético. O resultado destes mecanismos é radiação contínua incoerente (DULK, 

GEORGE A., 1985). Tratando-se especificamente de Regiões Ativas, as emissões em rádio irão 

ocorrer devido a dois mecanismos que também foram descritos por Raulin e Pacini (2005). O 

primeiro, free-free, emitido quando os elétrons livres interagem com outras partículas (íons), 

alterando suas velocidades e trajetórias. O segundo, giroressonância, quando elétrons espiralam 

ao redor das linhas do campo magnético local. A seguir, será apresentada uma breve descrição 

desses mecanismos (DULK, GEORGE A., 1985; RYBICKI, G. B., LIGHTMAN, 1979). 

 

Free-free (bremsstrahlung):  bremsstrahlung significa "radiação de freamento" em alemão, e 

é associada a acelerações causadas por colisões entre elétrons e íons, denominado de colisões 

de Coulomb. Dentro de um plasma, elétrons atravessam em alta velocidade em volta de íons 

relativamente imóveis. O caminho de cada elétron se altera continuamente devido a ligeiros 

desvios e pequenas colisões (figura 21). À medida que passa por cada íon, cada um dos elétrons 

produz radiação em um amplo espectro, relacionado à energia perdida ou ganha em cada 

colisão.  

 
Figura 21 - Colisão de Coulomb mostrando o caminho do elétron e o ângulo de deflexão θ. 

Fonte: Physics Stack Exchange, 2018. 
 
O procedimento para esse processo é baseado no uso da aproximação de ângulo pequeno, pelo 

qual a deflexão de elétrons é insignificante, e considera o movimento ocorrendo ao longo de 

uma linha reta, onde a separação entre cargas é dada pela equação: 
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r = (b2 + 𝜈2t2)1/2 ,                          (3.9) 

 

Usando-se uma aproximação dipolar para determinar a aceleração, a emissão de um único 

elétron para uma única colisão é dada pela equação: 

 

( )
=   ,               (3.10) 

 
 

onde: 𝜈 = velocidade do elétron (s); ω = frequência do plasma (Hz); dW(b)/dω = Energia ou 

Emissividade (erg s-1 cm-3 Hz-1); b é o parâmetro de impacto com limite na solução em 𝑏 ≪

𝑣/𝜔 (cm) pois as colisões para um determinado valor de b levam à emissão de radiação somente 

para 𝜔 ≪ 𝑣/𝑏; Z = número atômico; e = carga do elétron; me = massa do elétron; c = velocidade 

da luz. Para extender este cálculo para o total do fluxo de elétrons em emissões de rádio onde a 

energia de colisão deve ser relativamente baixa, considerando um limite inferior para uma 

deflexão de 90o, com 𝑏 = 4
 

  e   𝑏 = 𝑣/𝜔 com a velocidade 𝑣, com taxa de colisão 

𝑛 𝑣 e diferencial de área 𝑑𝐴 = 2𝜋 𝑏 𝑑𝑏, a emissão total (energia) por unidade de tempo e de 

de volume por faixa de frequência da unidade será: 

 
( )

=  ln ,              (3.11) 

 
onde  ne = densidade de elétrons (cm-3); ni = densidade de íons (cm-3).  Convenciona-se a 
escrita dessa equação da seguinte forma 

 

( )
=  𝐺(𝑇, 𝑣) ,                (3.12) 

 
Onde: G(T, 𝑣), é o fator de Gaunt, T a temperatura e 𝜈 a velocidade: 

𝐺(𝑇, 𝜈) =
√

ln
( )

,               (3.13) 

 
com Γ≈1,781 a constante de Euler. Integrando-se a Eq. 3.11 sobre todas as velocidades de  uma 

população de elétrons com distribuição térmica, o que caracteriza o “bremsstrahlung térmico”, 

obtém-se a emissividade: 

 𝑛 = ( ) 𝑛 𝑛 𝑍 𝐺(𝑇, 𝜈)              (3.14) 

 



 
 

38 
 

 

Giroemissão e giroressonância:   um determinado campo magnético acelera as partículas 

eletricamente carregadas obrigando-as a se mover em espiral. A giroemissão é normalmente 

classificada segundo a energia das partículas: cyclotron ou giroressonância, no caso de 

partículas não relativísticas (Fator de Lorentz γ ~1), girossîncrotron, no caso de partículas 

relativísticas (Fator de Lorentz, γ, entre 2 e 3) e síncrotron, no caso de partículas relativísticas 

(Lorentz, γ >>1).  

 

A emissão bremsstrahlung é proporcional a ne
2T−1/2, enquanto que a giroemissão é 

proporcional a neTδBβ, onde B é a intensidade do campo magnético e δ e β são constantes 

maiores que 1. O que torna a emissão bremsstrahlung dominante no plasma se a densidade for 

alta o bastante, ou se a temperatura ou a intensidade do campo magnético forem baixos. Em 

muitas circunstâncias podem ser observadas contribuições dos dois tipos de emissão. Para o 

caso especifico da emissão e absorção em giroressonância, a distribuição térmica de elétrons é 

de maior interesse devido a média de energia do elétron que é baixa, levando-se a colisões 

frequentes e geralmente a distribuições maxwellianas. No limite não relativístico, a emissão de 

um único elétron está no s-ésimo harmônico da girofrequência do deslocamento de Doppler, e 

os elétrons que possuem a frequência dominante nos processos de emissão e absorção 

satisfazem a condição de ressonância: 

 

𝜔 =
‖ ‖

≈ (1 + 𝜇𝛽 cos 𝛼 cos 𝜃)           (3.15) 

 
 

Onde: k é o vetor de onda; α, o ângulo de passo; β = v/c, a velocidade do elétron em termos de 

c; μ, o índice de refração, Ωe, a frequência fundamental do elétron; θ, o ângulo entre a direção 

do observador e do campo magnético B.    No limite γ≈1 são considerados somente os termos 

de maior ordem da série de Bessel que aparecem na expressão de emissividade. Portanto, ao 

integrar-se sobre as velocidades dos elétrons de uma distribuição maxweliana, obtém-se o 

intervalo de validade (3.15) e a lei de Kirchhoff (3.16) como resultados: 

 

𝑠 𝛽 ≪ 1 onde 𝛽 =                (3.16) 

 

 

𝑛 (𝑠, 𝜃) = 𝜇 (𝜔𝜇 )𝑘𝑇𝑘 (𝑠, 𝜃)              (3.17) 
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   Para  − 𝜃 ≳  e ≪ 1, tem − se: 

 

𝑘 (𝑠, 𝜃) =
( ) !

  

  

×
| |

   

 

× 𝑒𝑥𝑝 − (1 − 𝜎|cos 𝜃|)               (3.18) 

 
    
Onde: σ = +1 para o modo ordinário, σ = −1 para o modo extraordinário e μσ é o índice de 

refração. Devido ao fator exponencial, kν decresce rapidamente para frequências diferentes de 

ν=sνB, sendo conveniente definir um coeficiente de absorção alternativo, como uma média 

tomada em um único harmônico, logo: 

 

< 𝑘 (𝑠, 𝜃) > =  ∫ 𝑘 (𝑠, 𝜃)
𝜈𝐵

   

 

=
!

   

 

× (1 − 𝜎|cos 𝜃|)                (3.19) 

3.2 A componente difusa do espectro solar na faixa do submilimétrico 

Como apresentado na introdução, o objetivo deste trabalho é a aplicação de técnicas 

computacionais para a identificação de estruturas quiescentes no Sol. Contudo, uma forma de 

aferir o potencial dessas técnicas é a análise estatística dos dados gerados a partir da aplicação 

destas. Silva et al., (2005) realizaram uma análise estatística da emissão submilimétrica em 212 

e 405 GHz usando dados do SST, junto com emissão em micro-ondas em 17 e 34 GHz do 

Nobeyama Radioheliograph (NoRH) durante 23 dias do ano de 2002. Os dados apresentaram 

regiões de abrilhantamento elevado associados às Regiões Ativas. Tais fontes de 

abrilhantamento foram consideradas difusas assim como resultados em 10,7 GHz (TAPPING, 

K. F. & ZWAAN, C., 2001). Os principais resultados desse estudo estão resumidos a seguir. 
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Os espectros de densidade de fluxo aumentaram com a frequência com um índice 

espectral igual a 2 (figura 22), sugerindo que a emissão nestas frequênciasse deve ser 

bremsstrahlung térmico de fontes opticamente espessas. 

 
Figura 22 - Histograma dos valores do índice espectral dos fluxos de 212 GHz - 405 GHz, calculado a partir do 

excesso de temperatura de brilho. 
Fonte: SILVA, A. V. R et al., 2005. 

 

Foi encontrado um aumento da intensidade em 3 à 17% acima da emissão do disco solar 

na frequência de 212 GHz, correspondendo a um excesso de temperatura de 170 a  1.000 K, 

supondo que a temperatura de brilho do Sol Calmo seja de 5.900 K. Para 405 GHz, a 

porcentagem ficou em torno de 5 a 20% acima da emissão correspondendo a um excesso de 

temperatura de brilho de 250-1.000 K, com um valor menor adotado para a temperatura de 

brilho de Sol Calmo, 5.100 K, conforme mostrado na figura 23. 

 
Figura 23 - Histograma da temperatura de excesso de brilho acima dos valores do Sol Calmo em 212 GHz 

(figura acima) e 405 GHz (figura abaixo). 
Fonte: SILVA, A. V. R et al., 2005. 

 

Os tamanhos das fontes de 2’ a 7’ obtidos dos mapas do SST são compatíveis com os 

obtidos para observações de regiões de outros telescópios de única antena em outras frequências 

conforme descrito em Silva et al. (2005). Em particular, o tamanho da Região Ativa 0030 (18 
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de julho de 2002) é compatível com o que seria observado por telescópios ópticos e ultravioletas 

com a mesma resolução espacial de SST (figura 24). 

 
Figura 24 - Histograma do diâmetro médio das regiões ativas a 212 GHz (figura acima) e 405 GHz (figura 

abaixo). 
Fonte: SILVA, A. V. R et al., 2005. 
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4 Técnicas de Inteligência Artificial 

4.1 Reconhecimento de Padrões 

Padrões existem na natureza. Quaisquer objetos podem ser reconhecidos através de seus 

atributos, seja tamanho, forma, cor e até cheiro. O reconhecimento de padrões, na ciência da 

computação, faz parte do universo da Apendizagem de Máquina e é baseado na presença de 

certas similaridades nos dados de uma determinada amostra. Com o uso de algoritmos 

computacionais, de forma automática, estes padrões são reconhecidos. Segundo Bishop (2006), 

o campo do reconhecimento de padrões diz respeito à descoberta automática de uma 

determinada regularidade nos dados através da utilização de algoritmos computacionais e o uso 

dessas regularidades para tomar medidas como a classificação dos dados em diferentes 

categorias. Ele também acrescenta que tais padrões são utilizados para a construção de modelos 

representacionais do mundo real. De forma geral, o reconhecimento de padrões, na verdade é 

um problema de classificação (DUDA, R.O. et al., 2001). Assim, com base nesses modelos, 

podem-se realizar diversas classificações em diferentes categorias ou fazer previsões 

especificas a respeito de um determinado comportamento com base nestes dados observados.  

A experiência das últimas décadas tem demonstrado que os métodos mais eficientes 

para a construção de modelos e classificações de um determinado objeto de estudo, envolvem 

um exaustivo aprendizado nos dados analisados e possuem como referência uma determinada 

classificação. Este aprendizado em cima dos dados é fundamental para que um determinado 

sistema computacional reconheça um determinado padrão que esteja procurando. 

4.2 Aprendizado de Máquina  

Aprendizado de Máquina (Machine Learning) é uma área da Inteligência Artificial que 

fornece meios para que um computador possa compreender e aprender algo sem a necessidade 

de uma nova programação ou instrução, a partir de novos dados que estão em constante 

alteração. Técnicas de aprendizagem computacional, referidas como aprendizagem da máquina, 

estão intimamente ligadas ao Reconhecimento de Padrões (Pattern Recognition), e fazem parte 

de Inteligência Artificial, apesar do primeiro ter nascido na Ciência da Computação e o 

segundo, na Engenharia (BISHOP, 2006). 
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As técnicas de aprendizado de máquina utilizam uma grande quantidade de dados a fim 

de realizarem o treinamento necessário para que o sistema computacional possa executar a 

tarefa em questão, que é reconhecer um determinado padrão dentro do universo estabelecido.  

Uma tarefa de aprendizagem requer geralmente a otimização de parâmetros do modelo 

definido, para que se possa entender o problema de classificação ou de previsão específicos. 

Raschka (2015) considera o aprendizado de máquina a área da computação mais excitante da 

ciência da computação:  

 

A aplicação e a ciência de algoritmos que faz sentido aos dados, é o campo 
mais excitante de todas as ciências da computação. Estamos vivendo numa 
época em que os dados vêm em abundância; usando os algoritmos de 
autoaprendizagem do campo da aprendizagem de máquina, nós podemos 
transformar estes dados em conhecimento. Graças a várias e poderosas 
bibliotecas de código aberto que foram desenvolvidas nos últimos anos, 
provavelmente nunca houve um melhor momento para entrar no campo de 
aprendizado de máquina e aprender a utilizar algoritmos poderosos para 
detectar padrões de dados e fazer previsões sobre eventos futuros. 

 

Os métodos usados  costumam ser complexos, tanto em termos de compreensão do 

problema na definição do modelo, quanto do tempo computacional exigido, por isso a 

importância de uma fase inicial de planejamento, análise e preparação dos dados. Além disso, 

a escolha do modelo do algoritmo adequado também não é uma tarefa fácil e requer certo 

esforço, muitas vezes utilizar-se de tentativa e erro é a única saída. Por exemplo, um dos 

problemas enfrentados no treinamento de redes neurais tipo Multilayer Perceptron (MPL) diz 

respeito à definição de seus parâmetros. A seleção dos parâmetros de treinamento do algoritmo 

é um processo pouco compreendido (BISHOP, 2006). 

 Em termos de aprendizagem, existem três tipos de abordagens: a primeira, denominada 

de Aprendizagem Supervisionada, dados de exemplos de padrões desejados são inseridos 

previamente com o objetivo de se encontrar uma regra geral que mapeie as entradas com as 

saídas dos dados. Uma rede neural é um exemplo típico (BISHOP, 2006; LU & LI, 2017). Na 

Aprendizagem não Supervisionada, nenhum tipo de informação é fornecido ao algoritmo de 

aprendizado, deixando-o sozinho para encontrar alguma estrutura ou padrão em seus dados de 

entrada. Por último, na Aprendizagem por Reforço existe uma interação com um ambiente 

dinâmico no qual o algoritmo deve desempenhar uma determinada função, como jogar xadrez 

com um oponente, sem que haja uma orientação explícita sobre o grau de acerto. Métodos 

baseados em Monte Carlo, como Q-Learning ou algumas arquiteturas de Redes Neurais são 

bons exemplos (SUTTON, R. S. & BARTO, A.G., 1998). 
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Existe na literatura inúmeras aplicações para o universo do descobrimento de padrões e 

aprendizado de máquina, e muitas áreas estão abordando o tema. A Tabela 1 tem diversos 

exemplos de aplicações nessa área. Em particular, se tratando de Astronomia, ainda existem 

poucos trabalhos a respeito, mas trata-se de um tema bastante atual, que está em pleno 

crescimento como apresentado na figura 25. Por exemplo, redes neurais foram utilizadas para 

a classificação de bursts de emissões em rádio da coroa solar (MA et al., 2016), no 

reconhecimento de filamentos em imagens solares na linha do Hα (PENG, P. et al., 2013) 

(figura 26) e no reconhecimento de supernovas (CABRERA-VIVES, G. et al., 2016). Também 

foram usadas na classificação de estrelas e galáxias (DJORGOVBSKI, S. G. et al., 2006, figura 

27). 

 

Tabela 1 – Exemplos de Aplicações para Reconhecimento de Padrões. 

 
Fonte: JAIN, A.K., 2017. 

 

 
Figura 25 - Um algoritmo de Deep Learning treinado em imagens de simulações cosmológicas classificando 

galáxias reais em imagens do Hubble.  
Fonte: PHYS RECOGNITION GALAXIES, 2018. 
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Figura 26 – Imagem do sol com a presença de filamentos (à esquerda) e a imagem com apenas filamentos 

detectados (à direita). 
Fonte: PENG, P. et al., 2013. 

 

 
Figura 27– Detecção de galáxias em imagens.  

Fonte: DJORGOVSKI, S. G. et al., 2006. 
 

4.2.1 Redes Neurais Artificiais 

Inspirado na capacidade de aprendizagem do cérebro humano, as chamadas Redes 

Neurais Artificiais são compostas por múltiplas camadas ocultas que modelam abstrações de 

alto nível de dados usando diversos neurônios artificiais conectatados em forma de grafo,  o 

que gera várias transformações lineares e não lineares. Dessa forma, elas possuem uma alta 

capacidade de aceleração do aprendizado computacional. Devido a essa arquitetura densa de 

neurônios artificiais, os algoritmos de Redes Neurais são também chamados de Aprendizados 

Profundos de Máquina . A abordagem da rede neural artificial pode ser classificada como uma 

ação supervisionada pela qual a resposta desejada é conhecida previamente pela aplicação. O 

modelo de arquitetura da rede neural utilizada nos primeiros experimentos desta tese é o MLP, 

que segue o algoritmo de propragação de retorno (backpropagation, RASCHA, 2015; BISHOP, 
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2006), e é um dos modelos mais utilizados pelos cientistas de Inteligência Artificial. Esse 

modelo será descrito à seguir. Essa arquitetura é formada por três camadas: de entrada, de saída 

e oculta, estas compreendem os neurônios que estão ligados para formar toda a rede. Segundo 

Bishop (2006), não existe uma regra geral para a criação de arquitetura de redes neurais 

artificiais, contudo, alguns autores orientam uma arquitetura com a presença de poucas camadas 

ocultas. Isso é importante porque o papel da camada oculta é atualizar os pesos das conexões 

com base no sinal de entrada e no sinal de erro. Com a presença de muitas camadas, o poder de 

generalização da rede pode ser comprometido. 

O funcionamento dessa rede neural ocorre em duas direções da arquitetura conforme 

mostrado na figura 28: 

 Propagação sinal funcional (Feedforward): durante este processo todos os pesos da rede 

são mantidos fixos. 

 Retropropagação do erro (Backpropragation): durante este processo os pesos da rede 

são ajustados baseados no erro e a rede é realimentada com o novo peso. 

 

 
Figura 28 - Modelo simplificado de uma rede neural com 4 camadas (1 entrada, 2 ocultas e 1 saída). 

Fonte: INTECH, 2017. 

 

Todos os neurônios possuem um comportamento similar. Suas entradas são formadas 

pelos valores de entrada que são os valores de saída de outros neurônios. No caso de 

pertencerem a primeira camada (entrada), eles representarão os dados do “padrão de entrada” 

que se deseja treinar. No caso de pertencerem à camada de saída, haverá uma propagação 

inversa (backpropragation) do erro gerado, que é a diferença entre a saída esperada (pelo 

padrão) e a saída da execução da rede mostrado na figura 29.  
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Figura 29 - Modelo de um neurônio perceptron com função de entrada, ativação e erro.  

Fonte: RASCHA, S., 2017. 

 

Quando um sinal entra, ele é multiplicado por um valor de peso (Wm) que é atribuído a 

esta entrada particular. Ou seja, se um neurônio tem 1.000 entradas, então ele tem 1.000 pesos 

que podem ser ajustados individualmente. Esses pesos indicam a intensidade do sinal. A função 

de entrada é um somatório da multiplicação dos valores de entrada pelos respectivos pesos: 

∑ 𝑥 𝑊 . Com esse valor do somatório, um valor de desvio (bias) também é adicionado à 

soma. Durante a fase de aprendizagem, uma rede neural ajusta todos os pesos com base no erro 

do último resultado do teste. Ou seja, no início, todos os neurônios têm pesos aleatórios e  bias 

aleatórios. Depois de cada iteração de aprendizagem, os pesos são gradualmente alterados de 

modo que o resultado seguinte seja um pouco mais próximo da saída desejada. Dessa forma, 

uma rede neural se move gradualmente em direção a um estado onde os padrões desejados são 

aprendidos. 

O resultado do somatório é enviado para uma função para gerar a saída do neurônio. 

Essa função é chamada de função de ativação (ou transferência). É uma função matemática 

que, aplicada à combinação linear entre as variáveis de entrada e pesos que chegam a 

determinado neurônio, retorna ao seu valor de saída. Existem diversas funções matemáticas que 

são utilizadas como funções de ativação e são acionadas caso elas atinjam um valor definido. 

Para cada tipo de função de ativação, existirá um limiar de separação entre a ativação de saída 

ou a permanência em seu estado atual. Por exemplo, uma função linear de ativação, à partir dos 

dados de entrada, y = w1x1 + ... + wmxm, se g(y) for maior que um determinado limite definido 

θ, pode-se definr a saída 1 ou 0, caso a saída seja menor que esse limite.  

Para a rede MLP, foi utilizada a função de ativação sigmóide (figura 30), conhecida 

como função logística. A escolha da sigmóide  é uma boa prática em problemas de classificação 

que envolvem o aprendizado de um determinado padrão (REI, 2017). 
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Figura 30 - Tipos de funções de ativação com destaque na função logística. 

Fonte: RASCHA, S., 2017. 

 

O próximo passo da rede é o algoritmo de backpropagation. Após a saída da rede pela 

última camada, o resultado deve ser comparado ao valor que é esperado e uma função de custo 

deve ser aplicada. O objetivo do algoritmo é calcular as derivadas parciais   e   da função 

de custo C  respeito a qualquer peso W ou bias b na rede. A função de custo que deverá ser 

aplicada às saídas da rede é uma função quadrática do tipo:  

  

𝐶 =  ∑ (𝑦(𝑥) − 𝑎 (𝑥))       (4.1) 

 

onde: n é o número total de amostras de treinamento, x. Y = y(x) é a saída desejada 

correspondente. L é o número de camadas na rede, e aL = aL (x) é o vetor de ativação de saída 

da rede. 

 

O objetivo, durante toda a fase de treinamento, é minimizar a função de custo até que a 

diferença entre o valor esperado e o valor gerado seja zero (figura 31-a). Para isso, utiliza-se o 

conceito de Gradiente Descendente, que é um algoritmo de otimização simples e útil 

frequentemente usado no aprendizado de máquinas. O princípio dessa otimização é a descida 

do valor de custo até que ele atinja um mínimo local ou global (figura 31-b). E esse quesito está 

no dimensionamento e parametrização das redes neurais. Se a taxa de aprendizado for muito 

grande, o gradiente descendente excederá os mínimos e divergirá (figura 31-c). Se a taxa de 

aprendizado for muito pequena, o algoritmo exigirá muitas épocas (ciclos de execução) para 



 
 

49 
 

convergir e poderá ficar preso nos mínimos locais com mais facilidade (figura 31-b). Ambos os 

casos são ruins e prejudicam o resultado da aprendizagem. 

 

 
Figura 31 - Otimização da função de custo até um mínimo global (a). Mínimos locais e globais (b). Divergência 

na otimização (c). Fonte: RASCHA, S., 2017. 

 

Usando o algoritmo de otimização de gradiente descendente, os pesos são atualizados 

incrementalmente após cada época (fases de execução de cada treinamento). Dada a função de 

custo (Eq. 4.1), a magnitude e a direção da atualização dos pesos é calculada tomando um passo 

na direção oposta do gradiente calculado: 

 

∇w = −r         (4.2) 

 

onde r é a taxa de aprendizado.  Os pesos são então atualizados após cada época através da 

seguinte regra: 

 

𝑤 = 𝑤 + ∇𝑤  , ∇𝑤 = −𝑟 ∑ (𝑦(𝑥) − 𝑎 (𝑥))     (4.3) 

 

4.2.2 Redes Neurais Convolucionais 

Uma Rede Neural Convolucional (Convolutional Neural Network – CNN ou ConvNet) 

é um tipo de Rede Neural inspirada no neurônio humano (O'SHEA & NASH, 2015). Uma 

ConvNet possui uma arquitetura inspirada no processo biológico de visão dos seres vivos, mais 

especificamente nas células complexas presentes no córtex visual destes (HUBEL & WIESEL, 

1968).  De forma geral, a arquitetura de uma ConvNet é composta por uma combinação de 

diferentes tipos de camadas de extração de características (convolução, função não-linear e 
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agregação) e uma camada denominada de totalmente conectada, esta última sendo uma rede 

neural artificial genérica. É importante salientar que ConvNets utilizam a operação matemática 

de convolução no lugar de multiplicações de matrizes na camada de convolução, como 

mostrado na figura 32.  

 

 
Figura 32 - Input Layer: é a entrada da rede, contendo milhares de imagens para serem processadas. Features 
Extraction Layers: contendo várias camadas que podem ser combinadas para a definição de uma arquitetura. 

Classification Layers: formada por uma rede neural comum multiconectada. 
Fonte: figura criada pelo autor. 

 

Observando um pouco mais de perto as principais camadas do conjunto de extração de 

características, percebe-se que elas possuem funcionalidades muito bem definidas. A Camada 

de Convolução é responsável por aplicar filtros em regiões específicas da imagem de forma a 

estabelecer uma matriz  de características relevantes geradas por esses filtros. Tem-se, portanto, 

uma matriz contendo todos os pixels de uma imagem, um conjunto de filtros, também chamados 

de núcleos, cuja dimensão é a mesma da imagem, porém com uma quantidade bem menor e 

bem definida de linhas e colunas. Cada um possui um objetivo específico de detectar um padrão, 

seja um contorno, uma borda ou cores, representado pelo resultado da convolução em forma 

dos maiores valores encontrados durante a execução do algoritmo da convolução.  O algoritmo, 

por sua vez, faz com que essa matriz de filtro percorra ou deslize por toda a matriz da imagem 

original, realizando a convolução entre o seus valores e um subconjunto da matriz original 

(figura 33). O resultado é uma nova matriz, contendo um subconjunto de pixels de saída, 

chamada de matriz de características. Aparecem aqui dois conceitos importantes: tamanho do 

filtro (núcleo) e passo. O tamanho do filtro implicará em mais pixels a serem convolvidos, 

aumentando a chance de mais características da imagem serem passadas à frente, contudo, 

também implicará no aumento da quantidade de sinapses entre a matriz original e a matriz de 

características de saída, o que eleva o tempo de treinamento da rede. O passo representa o 

número de celulas que esse filtro desliza sobre a matriz original (de 1 em 1 pixels, de 2 em 2 

pixels etc.). Também é uma escolha de arquitetura que acarretará no aumento de detalhes de 

características versus a perda de performance em treinamento da rede. 
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Figura 33 - (a) Camada de Entrada (imagem) onde o filtro percorre de 1 em 1 pixels com uma matriz (3x3). (b) A 
matriz filtro (3x3). (3) Matriz de Características contendo o resultado da convolução. (4) Aplicação da convolução 
entre valores dos pixels, produto escalar entre seus pesos (filtro) e a região conectada (passo) à camada de entrada 
(imagem).  

Fonte: figura criada pelo autor. 
 

A função não-linear ReLu (Rectified-Linear unit Layer), ou unidade linear retificada, 

(NAIR & HINTON, 2010) funciona como uma função de ativação tal como o sigmóide em 

redes neurais comuns (BISHOP, C. M., 2006). A ReLu é uma função do tipo f(x) = max(0, x) 

que elimina valores negativos, não interferindo no resultado (figura 34), mas que tem 

demonstrado ser eficiente. É aplicada em todos os elementos da matriz de características, 

tornando-a não linear e, assim, ganhando maior capacidade de aprendizagem do que as relações 

lineares entre as variáveis dependentes e independentes. Isso é importante para o melhor 

desempenho da rede, pois modelos lineares podem ficar ineficientes ao longo do tempo 

(GOODFELLOW, I. et al., 2016). 

 

 
Figura 34 - (a) Função ReLu. (b) Exemplo de aplicação da função ReLu. Os valores negativos são 

transformados em zero.  

Fonte: figura criada pelo autor. 

 

A Camada de Amostragem, Pooling ou MaxPooling é responsável por extrair os 

valores mais representativos (valores máximos) dos mapas de características, diminuindo o 

tamanho da matriz. Seu objetivo é reduzir o tamanho da matriz de características para agilizar 

o treinamento, agrupando-a em um conjunto de dados menores e mais eficientes para a rede, 
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conhecido como downsampling ou diminuição dos parâmetros da amostragem baseados no 

valor máximo MaxPooling, como demonstrado na figura 35. 

 

 
Figura 35 - Exemplo de execução da camada de amostragem Pooling ou MaxPooling. 

Fonte: figura criada pelo autor. 

 

4.2.3 Keras 

Keras (2018) é uma API de alto nível de Redes Neurais Artificiais, escrita em Python e 

que arquiteturalmente encapsula outros frameworks. O TensorFlow (2018) é uma biblioteca de 

software de código aberto voltada para a computação numérica de alto desempenho. Foi 

desenvolvido por pesquisadores e engenheiros da equipe do Google Brain na organização de 

Inteligência Artificial do Google, e oferece um forte suporte para aprendizado de máquina e de 

aprendizado profundo. Um outro framework encapsulado é o Theano (2018), uma biblioteca 

Python que permite definir, otimizar e avaliar expressões matemáticas envolvendo matrizes 

multidimensionais de forma mais eficiente, tendo sido desenvolvido por uma comunidade de 

acadêmicos.  

Atualmente, o desenvolvimento de software necessita de agilidade e tarefas repetitivas 

devem ser encapsuladas para o reuso. Keras permite a criação de protótipos de forma fácil e 

rápida, por meio de facilidade de uso, modularidade e extensibilidade. Além de facilitar a 

criação de Redes Neurais Artificiais, ele também facilita a criação de Redes Neurais 

Convolucionais Artificias e de Redes Neurais Recorrentes, bem como combinações das duas. 

Pode ser executado em uma CPU (Central Process Unit) ou em uma GPU (Graphics 

Processing Unit).  As principais características do uso do Keras são: 

 

1. Facilidade de utilização: Keras é uma API projetada para facilitar a experiência do 

usuário, seguindo as práticas recomendadas para reduzir a complexidade da criação de 

Redes Neurais Artificiais, oferecendo APIs consistentes e simples, minimizando o 
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número de ações do usuário necessárias para casos de uso comum e fornecendo um 

feedback claro e acionável sobre o erro do código de programação. Keras também foi 

adotado por pesquisadores de grandes organizações científicas (SAXENA & GOBEL, 

2018), por exemplo. 

 

2. Modularidade: um modelo é entendido como uma sequência ou um gráfico de módulos 

autônomos configuráveis que podem ser conectados juntos com o mínimo de restrições 

possíveis. Em particular, camadas de Redes Neurais, funções de custo, otimizadores, 

esquemas de inicialização, funções de ativação, esquemas de regularização são todos 

módulos independentes onde existe a possibilidade da combinação como building 

blocks para a criação de novos modelos. 

 

3. Extensibilidade fácil: a adição de novos módulos é uma tarefa simples (como novas 

classes e funções), e os módulos existentes fornecem bons exemplos. Poder criar 

facilmente novos módulos permite total expressividade, tornando Keras adequado para 

pesquisa avançada. 

 

4. Uso do Python como linguagem de programação: não há arquivos de configuração 

de modelos separados em um formato declarativo. Os modelos são descritos em código 

Python, que é compacto, mais fácil de depurar, permite a facilidade de extensibilidade 

e suporta as versões do Python 2.7 e 3.6. 

4.3 Visão Computacional 

A Visão Computacional é um subcampo da Inteligência Artificial ligado ao estudo da 

capacidade do sistema visual dos seres vivos a fim de reproduzi-lo artificialmente em máquinas. 

Segundo Coppin (2004), o sistema de visão dos mamíferos é um dos sistemas mais 

extraordinários do mundo natural. Em se tratando do mundo computacional, é um desafio 

grandioso desenvolver sistemas capazes de ver o que um ser vivo também vê. Dessa forma, a 

área da Visão Computacional busca resolver problemas complexos que envolvem desde a 

detecção de pequenas diferenças em objetos do mundo real e imagens, até padrões mais 

complexos como níveis de contornos e cores. Embora sistemas que envolvem a Visão 

Computacional sejam diferentes e voltados a infinitas aplicações, todos se baseiam em uma 

arquitetura comum, que envolve: 
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1. Aquisição da imagem: é a captura da imagem por meio de algum dispositivo 

computacional ou eletrônico. 

 

2. Pré-processamento: é a conversão da imagem para uma representação específica para 

facilitar ou se adequar ao processamento pelo qual a imagem passará nas fases seguintes. 

Nessa fase são realizadas aplicações de técnicas específicas com o intuito de melhorar 

a qualidade da imagem a fim de ajudar na percepção de um determinado objeto, como 

por exemplo a identificação de contornos, bordas ou destaques de figuras geométricas. 

 

3. Segmentação/Extração de características: é a extração e identificação de áreas de 

interesse contidas na imagem. Geralmente baseadas na detecção de extremidades 

(bordas e contornos) ou de similaridades (áreas especificas) na imagem. 

 

4. Reconhecimento e análise: o processo de reconhecimento atribui um identificador ou 

rótulo aos objetos da imagem, baseado nas características identificadas nas fases 

anteriores. O processo de interpretação consiste em atribuir um significado ao conjunto 

de objetos reconhecidos. 

 

4.3.1 OpenCV 

O Open Computer Vision ou OpenCV (OPENCV, 2018) foi originalmente criado pela 

Intel em 1999 . Por quase uma década, o software foi gradativamente atualizado, enfocando o 

processamento de imagens em tempo real. Em 2008, o projeto recebeu suporte corporativo da 

Willow Garage e atualmente está em desenvolvimento ativo. 

A biblioteca tem mais de 2.500 algoritmos otimizados, o que inclui um conjunto 

abrangente de algoritmos de visão computacional e de aprendizado de máquina clássicos e de 

última geração. Esses algoritmos podem ser usados para a detecção e reconhecimento de rostos, 

identificação de objetos, classificação de ações humanas em vídeos, rastreamento de 

movimentos em câmeras, extração de modelos de objetos em 2D e 3D, e muitas outras 

funcionalidades voltadas para esse universo de reconhecimento de imagens. O OpenCV tem 

uma comunidade enorme de usuários e desenvolvedores, além de ser amplamente utilizado em 
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empresas, grupos de pesquisa e órgãos governamentais. A biblioteca é disponível para diversas 

linguagens de programação, como Python, Java e C++. 

No contexto aplicado nessa tese, o OpenCV foi utilizado para a identificação de 

contornos de Regiões Ativas utilizando uma das suas funcionalidades que implementam o 

algoritmo de detecção de arestas (bordas) de Canny (1986). O filtro de Canny é um filtro de 

convolução que usa a primeira derivada, suavizando o ruído e localizando bordas, combinando 

um operador diferencial com um filtro Gaussiano. Segundo Coppin (2004), o modo mais 

simples de encontrar contornos em uma imagem é a partir da sua diferenciação. Áreas de cor 

consistente produzem diferenciais menores e arestas (bordas), por serem áreas de maior 

mudança, terão maiores diferenciais.  A detecção de arestas é uma técnica de extração de 

informações estruturais úteis de diferentes objetos, reduzindo drasticamente a quantidade de 

dados a serem processados. Ela tem sido amplamente aplicada em vários sistemas de visão 

computacional. Os requisitos para sua aplicação em diversos sistemas de Visão Computacional 

são comuns, portanto, reutilizáveis em diversos contextos.   

O detector de bordas de Canny apresenta um conjunto de propriedades que todo detector 

de bordas ideal deve possuir: boa detecção, boa localização e resposta única. Boa detecção 

significa que o algoritmo identifica tantas bordas quanto possível. Boa localização significa que 

a borda detectada deve estar próxima de uma borda verdadeira. E finalmente, uma resposta 

única significa que cada borda na imagem deve ser marcada uma vez, e o ruído da imagem não 

deve criar bordas falsas. O algoritmo de detecção de bordas de Canny pode ser dividido em 4 

etapas: 

A primeira refere-se à aplicação do Filtro Gaussiano para a suavização da imagem com 

objetivo de remoção de ruídos. Dado o Filtro Gaussiano: 

 

    𝐺 (𝑥) =
√  

𝑒      (4.4) 

sua derivada primeira é 

 

𝐺′ (𝑥) =
√  

𝑒      (4.5) 

onde σ é o desvio padrão. 

 

Coppin (2004) afirma que a imagem poderia ser convoluída com a função gaussiana 

(Eq. 4.1), e sua resultante poderia ser diferenciada para determinar onde estão as bordas. Como 
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o resultado G’(x) (Eq. 4.5) é igual a G(x) (Eq. 4.4), esse passo pode ser eliminado e, portanto, 

a imagem pode ser diretamente convoluída com a Eq. 4.5. 

Logo, se uma determinada borda de uma dimensão, como apresentado na figura 36-a, 

for convoluída com a função Gaussiana derivada, o resultado será uma variação contínua do 

valor inicial ao final, com uma inclinação máxima no ponto onde existe o degrau, (figura 36-

b). O ponto onde a derivada desta função é máxima indica o máximo da nova função em relação 

à original (figura 36-c). 

 

 
Figura 36 - Resultado da aplicação do filtro Gaussiano. (a) Borda original. (b) Convolução com o filtro 

Gaussiano. (c) Resultado da primeira derivada (eq. 4.5). 

Fonte: figura criada pelo autor. 

 

Para diminuir o tempo computacional para dados 2D, este processo pode ser realizado 

através do uso de uma função Gaussiana em duas dimensões, ou uma função 1D derivando-se 

primeiramente em x e depois em y: 

 

 

Filtro 1:  𝐺′ (𝑥)𝐺 (𝑦)     (4.6) 

Filtro 2:  𝐺′ (𝑦)𝐺 (𝑥)     (4.7) 

 

A imagem pode ser então convoluída com esses filtros. O resultado da convolução será: 

 

 (𝐼(𝑥, 𝑦) ∗ 𝐺′ (𝑥)𝐺 (𝑦)) + (𝐼(𝑥, 𝑦) ∗ 𝐺′ (𝑦)𝐺 (𝑥))  (4.8) 
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onde I(x, y) é o valor do pixel no local (x, y) da imagem. A matriz resultante conterá os picos 

que correspondem as bordas da imagem. 

 

O próximo passo consiste no cálculo dos gradientes de magnitude e de direção da 

imagem, ambas sendo calculadas em todos os pontos da imagem. A magnitude do gradiente em 

um determinado ponto determina se ele possivelmente pertence a uma determinada borda. Um 

gradiente de magnitude alto significa que existe uma mudança brusca das cores características 

de uma borda. Já a direção do gradiente irá determinar como a aresta está orientada (horizontal, 

vertical ou diagonal). O gradiente de magnitude e de direção, respectivamente, são dados por:  

 

 

 𝑚 = 𝐺𝑋
2 + 𝐺𝑌

2      (4.9) 

 

 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 ( 
𝐺𝑋

2

𝐺𝑌
2  )     (4.10) 

 

onde 𝐺   𝑒  𝐺    são as derivadas nos pontos X e Y que estão sendo considerados.  

 

Após este passo, será realizada a aplicação da supressão de não-máximos para 

eliminação de respostas falsas à detecção de bordas. Se um pixel não é um máximo, então ele 

será eliminado. Isso acontece através da iteração sobre todos os pixels em diversos ângulos, 

usando-se a direção do gradiente do pixel atual (figura 37). O algoritmo segue estimando onde 

está a direção da borda, testando todas as possibilidades separadamente e eliminando valores 

não-máximo. Para verificar se um determinado pixel central de uma determinada cor pertence 

a uma borda (aresta), é necessário verificar se o gradiente é máximo nesse pixel, comparando 

sua magnitude com o pixel superior esquerdo e o pixel inferior direito. Se for o máximo e sua 

magnitude for maior que o limite superior, então esse pixel pertence a uma borda, caso 

contrário, é eliminado (suprimido). 
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Figura 37 - Aplicação do procedimento de supressão não máxima. 

Fonte: VALE, G.M. & POZ, A. P. D., 2002. 

 

Por fim, aplica-se um processo de histerese (duplo limiar) para a finalização da 

detecção de bordas. Histerese significa a aplicação de dois limiares de gradientes de 

intensidade, um limiar superior e outro limiar inferior. Sendo o gradiente em qualquer pixel 

maior que o superior, é caracetrizado como um pixel de borda forte e, portanto, marcado. Sendo 

o gradiente menor que o limiar inferior é considerado um pixel sem borda e não é marcado. 

Qualquer pixel com um valor de gradiente entre os limites superior e inferior será considerado 

um pixel de borda fraca e sua candidatura ao conjunto de bordas é adicionalmente avaliado 

usando análise de conectividade. Ou seja, se um pixel de borda fraca está conectado a pelo 

menos um pixel de borda forte, então é considerado continuação de uma borda forte e, portanto, 

marcado como tal. Isso remove bordas consideradas “falsas” ou “espúrias”. 
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5 Calibração dos dados 

A geração de mapas solares do SST é realizada a partir da leitura dos arquivos binários 

e através do processamento computacional, onde os seguintes passos são efetuados: 

 Uma representação do Sol em forma de disco é convoluída com uma 

representação matricial de cada feixe do SST, gerando mapas do Sol com 

aproximadamente 30 x 30 minutos de arco. Esses mapas sintetizados são usados 

para corrigir problemas de apontamento do SST (SILVA, 2016). 

 O mapa é ajustado para coordenadas equatoriais em relação a η (ângulo 

paralático) e P (ângulo de rotação solar) para posicionar o mapa de acordo com 

a posição do Sol em uma determinada data. 

 É realizada uma calibração em temperatura de acordo com a temperatura do Sol 

calmo (SILVA, 2005). 

Apesar desse processamento, a identificação de estruturas solares nesses mapas é 

prejudicada devido a uma série de problemas, pois os dados estão de certa forma mascarados 

devido à atenuação atmosférica, ou físicas/mecânicas, como as incorreções dos dados causados 

pelo deslocamento do telescópio, entre outros. Alguns exemplos desses mapas estão na figura 

38. É importante ressaltar que foram identificadas 11 categorias de imagens. Na figura 38 

mostramos 10 das 11 categorias usadas nesta tese: 38-a e 38-b representam uma única categoria 

e (mapas de boa qualidade com regiões ativas) 38-c e 38-d representam uma segunda categoria 

(mapas de boa qualidade sem regiões ativas), as demais imagens são mapas ruins. A 11ª 

categoria foi suprimida por ser totalmente escura, contendo quase nenhuma resolução.  

 
Figura 38 – Mapas (a) e (b) são mapas de boa qualidade que representam uma categoria e possuem Regiões Ativas 
(regiões destacadas). Os mapas (c) e (d) são mapas de boa qualidade que também representam uma segunda 
categoria, porém não possuem Regiões Ativas. Os demais mapas (e) a (l) possuem diferentes tipos de ruídos 
encontrados.  

Fonte: figura elaborada pelo autor. 
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Conforme descrito na Seção 2.4, o SST fornece arquivos diários os quais possuem 

registros específicos que podem ser utilizados para a construção de mapas solares. Estes 

registros são identificados pelo campo opmode (modo de operação) que categoriza 3 estilos de 

mapas com seus respectivos valores: 1 (ascenção reta-declinação), 2 (azimute-elevação)  e 3 

(radial). O tipo de mapa escolhido para o trabalho foi em azimute-elevação, devido a que são 

realizados até três mapas deste tipo por dia de observação, desta forma a estatística será mais 

completa. Um mapa em azimute-elevação permite a obtenção das coordenadas (X_off, 

Y_off) que são os offsets em azimute e elevação do deslocamento relativo da antena em relação 

ao centro do mapa.  

Foram criados 6 mapas artificiais (1 para cada feixe) com um raio médio de  ≈16 minutos 

de arco e  um tamanho de 31  31 minutos de arco. Esses mapas sintetizados serviram como 

referência para a correção dos observados. Para isso, aplicou-se o algoritmo proposto por Silva 

(2016) que consiste em percorrer cada varredura de um mapa, comparar cada posição em 

X_off, Y_off do mapa com o X_off, Y_off sintetizado, para eliminar uma aparemte 

oscilação gerada pelo deslocamento da antena (figura 39 e  40).  

 

 
Figura 39 - Exemplo de um mapa tremido sem a aplicação da correção. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 
Figura 40 - Exemplo de um mapa do SST para cada feixe corrigido com a técnica de comparação dos 
deslocamentos proposta por Silva (2016). Níveis de ADCs (Analog to Digital Units) são apresentados em 
diferentes cores, a barra vertical ao lado de cada figura indica a escala. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 
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Para a calibração em temperatura, foi utilizado o Sol Calmo. Para tanto, por meio de um 

histograma foi determinado o nível (em ADC) do sol calmo e do Céu. Uma vez feita a subtração 

do valor do céu, os ADC em excesso representam a temperatura de brilhância do sol calmo, 

enquanto que a metade deste valor, é o nível correspondente ao limbo solar. Como referência 

usamos Silva (2016)  para a temperatura de brilhância do sol calmo, Tb = 6.179 ± 259 K para 

212 GHz e  Tb= 5.679 ± 238 K para 405 GHz.  

 

 
Figura 41 - Exemplo de histograma de um mapa solar do SST com dois picos, o maior pico (lado esquerdo do 
histograma) representa o céu e o pico menor (lado direito do histograma) o valor em ADC do sol calmo. Dados 
obtidos do arquivo do SST, feixe 1 do dia 19/09/2010 às 14:00hs.   

Fonte: figura elaborada pelo autor. 
 

Após a geração dos mapas calibrados em temperatura, estes são armazenados em 

formato de imagem Portable Network Graphics (PNG) de duas formas. Para a observação e 

comparação de cada feixe dos mapas, figuras compostas, como a figura 42, podem ser geradas 

e armazenadas por demanda. Para o processamento computacional, todas as figuras do período 

de janeiro de 2012 à dezembro de 2017 foram geradas e salvas separadamente por data, horário 

e feixe. 

 
Figura 42 - Exemplo dos mapas dos SST (6 feixes) calibrados em temperatura de acordo com procedimento 
descrito na Seção 5.1. Escala de temperatura em cores é apresentada na barra vertical ao lado de cada figura. 

Data do dia 19/09/2010 às 14:00hs.  
Fonte: figura elaborada pelo autor. 
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6 Aplicação de técnicas para identificação de Regiões Ativas nos mapas do SST 

Na área do reconhecimento de padrões, é muito comum o reconhecimento de imagens 

(DJOORGOVSKI, S. G. et al., 2006; PENG, P. et al., 2013). No caso da radioastronomia, 

trabalha-se essencialmente com dados numéricos que representam sinais de temperatura e/ou 

tipos específicos (ADCs do SST). Dessa forma, no início da pesquisa, buscou-se o trabalho 

dentro desses valores numéricos e, primeiramente, não foi considerado transformá-los em 

imagens. Porém, ao final desta tese, testes com imagens serão realizados, como será descrito à 

seguir. 

Apesar da grande quantidade de dados do SST, é escassa a existência de mapas que 

estejam em boas condições para estudo e que não estejam prejudicados por algum tipo de 

problema. Dessa forma, esta tese objetiva obter mapas com boa resolução que permitam a 

identificação de Regiões Ativas. De forma automatizada, foram realizados uma série de 

experimentos computacionais, principalmente utilizando as Redes Neurais, primeiramente em 

cima dos registros binários e, posteriormente, em figuras em formato PNG, geradas também 

computacionalmente. Por fim, algoritmos de Visão Computacional foram utilizados para se 

chegar a um modelo que atendesse ao objetivo inicial que é a identificalção automatizada das 

Regiões Ativas em mapas em 212 GHz e 405 GHz.  

A aplicação de Redes Neurais Artificiais passou por diversos estágios, os quais chamou-

se aqui de experimentos. Isto foi relevante pois, através desses testes, foi possível identificar 

em quais tipos de dados, quais amostras, quais algoritmos e em qual abrangência tudo isso 

poderia ser aplicado. Inicialmente, aplicou-se tais técnicas sobre os próprios registros dos dados 

binários do SST com o objetivo de encontrar-se algum tipo de padrão que pudesse ser utilizado 

como base de treinamento. Os resultados não foram muito satisfatórios porém ficou clara a 

necessidade de se trabalhar em cima de imagens e aplicar algoritmos mais especializados como 

as ConvNets. Além disso, outro problema ficou evidente: desenvolver processos 

computacionais do zero é uma tarefa dificil e sujeita a erros. A não ser que não haja nada à 

disposição, a melhor abordagem realmente é o reuso de bibliotecas pré-construídas para focar 

na aplicação que se deseja construir. Dessa forma, despois de um longo estudo e testes, os quais 

serão apresentados na sequência, chegou-se a um modelo adequado para atender ao objetivo, 

que é o reconhecimento de Regiões Ativas nos mapas solares.  
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6.1 Primeiros experimentos com os dados do SST e aplicação de Redes Neurais Artificiais 

Baseado nesse modelo teórico, diversos experimentos foram realizados, os quais serão 

apresentados a seguir.  

6.1.1 Primeiro experimento 

O primeiro experimento consistiu em criar uma rede neural para reconhecer mapas do 

SST a partir dos dados brutos em ADC. O objetivo era tentar descartar mapas considerados 

com baixa resolução e/ou ruins para a leitura. A qualidade e eficiência do aprendizado da rede 

construída depende fortemente da especificação de sua arquitetura, da rede, da função de 

ativação dos neurônios, da regra de aprendizagem, dos valores iniciais do vetor de parâmetros 

(pesos) e dos dados de treinamento. Para os três primeiros itens, considerou-se uma rede de 

acordo com a Seção 4.2.1, conforme descrição a seguir. A arquitetura foi formada por 4 

camadas: 1 de entrada, 2 ocultas e 1 de saída. Essa configuração apresentou a melhor 

performance e os melhores resultados. A quantidade de neurônios de cada camada foi definida 

como: 

• Número de neurônios da camada de entrada: 10.000 

• Número de neurônios da camada  oculta 1: 50 

• Número de neurônios da camada  oculta 2: 42 

• Número de neurônios da camada  de saída: 1 

• Função de ativação: sigmoide do tipo:  

𝑔(𝑧) =              (6.1)  

• Regra de aprendizagem: rede em feedforward e backpropragation da 

taxa de erro com otimização do gradiente descendente, conforme Eq. 2 

e 3. 

• Pesos iniciais: valores aleatórios entre 0 e 1. 

• Dados: 9.438 Mapas do SST com dimensão 100  100. 

6.1.1.1 Resultados 

Presumiu-se, inicialmente, que a arquitetura escolhida da rede, bem como a função de 

ativação dos neurônios e a regra de aprendizado, foram determinadas adequadamente (modelo 
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utilizado na literatura), embora não necessariamente tenham sido escolhidas através de um 

critério científico, já que a maioria dos autores consideram uma escolha por tentativa e erro o 

caminho adequado. Sob essas condições, um processo de treinamento bem sucedido passou a 

depender somente de uma boa definição dos dados de entrada e o conjunto inicial de pesos.  

Sobre os dados de entrada, cada neurônio representou um valor do mapa do SST em 

ADC, e para cada conjunto de entrada definiu-se uma saída 0 (mapas ruins) e 1 (mapas bons). 

Em seu formato inicial, um mapa do SST tem as dimensões ~30  ~180 pontos, ou seja, uma 

baixa resolução. Houve a necessidade de interploar tais pontos para gerar dimensões iguais. Um 

outro problema enfrentado foi o de procurar amostras consideradas ruins e boas, pois os mapas 

do SST possuem bastante ruído e considerou-se bons aqueles mapas que, ao graficar-se, 

tivessem uma aparência com o mínimo de ruído (figura 43-a) e ruins, aqueles em que houvesse 

algum nível de ruído significativo (figura 43-b). Para chegar aos 9.438 mapas, foi necessária a 

criação de um algoritmo de criação artificial derivando clones dos mapas com pequenas 

alterações sem compremeter a estrutura.  

 

 
Figura 43 - Mapa com boa resolução (a) e mapa com resolução ruim (b). 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

Os pesos foram gerados aleatoriamente, e seus ajustes, aplicados aos dados, foram 

otimizados durante a fase de treinamento. Considerou-se 60% dos dados para treinamento, 20% 

para validação e 20% para testes. Depois da execução da rede neural em cima dos dados, a rede 

chegou a uma eficiência de 62% de acertos em 120 épocas (iterações) de aprendizado. O tempo 

de execução foi de 68 segs. Na figura 44 observa-se o ponto no qual a rede converge para um 

valor estabilizado do resultado da função de custo.  
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Figura 44 - Gráfico da otimização do custo da rede neural para reconhecimento de mapas bons e ruins. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 
Conclui-se que os dados não estão apresentando características importantes para que 

haja uma generalização aceitável dos dados da saída da rede, ou seja, que a rede aprenda a 

classificar com um nível aceitável de acurácia.  

 

6.1.2 Segundo experimento 

O segundo experimento consistiu em criar uma rede neural para reconhecer mapas do 

SST, não entre bons e ruins, mas comparando-os com outras estruturas presentes dentro de um 

arquivo do tipo intg. A ideia era testar a capacidade da rede neural em reconhecer estruturas 

bem definidas como um mapa em azimute-elevação dentro de um contexto de outros modos de 

operação.  A figura 45 possui 4 exemplos de estruturas: um mapa, padrão que se deseja 

reconhecer; uma calibração; uma varredura do céu; e o  tracking de uma Região Ativa. 
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Figura 45 - Imagens do tipo de dados presentes em um arquivo "rs" do SST. (a) Varredura do Sol; (b) calibração 

das fontes; (c) varredura do céu; (d) tracking da Região Ativa. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

  

Da mesma forma que foi realizado na Seção 4.2.1., a rede foi concebida de acordo com 

a especificação a seguir. A arquitetura foi formada por 4 camadas, 1 de entrada, 2 ocultas e 1 

de saída. A quantidade de neurônios de cada camada foi definida como: 

 

• Número de neurônios da camada de entrada: 6.000 

• Número de neurônios da camada  oculta 1: 50 

• Número de neurônios da camada  oculta 2: 42 

• Número de neurônios da camada  de saída: 1 

• Função de ativação: Sigmoid Equação (6.1) 

• Regra de aprendizagem: rede em feedforward e backpropragation da 

taxa de erro com otimização do gradiente descendente, conforme 

Equações (2) e (3). 

• Pesos iniciais: valores aleatórios entre 0 e 1. 

• Dados: 2.450 partes de um arquivo tipo intg contendo mapas em 

azimute-elevação e outros. Dimensão única.  
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6.1.2.1 Resultados 

Diferentemente do primeiro experimento, comparou-se um conjunto de dados (figura 

45-a) que aparentemente eram bem diferentes dos demais, (figuras 45-b, 45-c e 45-d). Foram 

levantadas 1.240 amostras de mapas em azimute-elevação e 1.240 amostras dos demais 

padrões. O trabalho para esse levantamento foi muito mais simples, pois a identificação de cada 

padrão é muito mais fácil do que comparar se um único tipo de mapa é ruim ou bom. Nesse 

caso também não foi necessário clonar  dados. Mesmo apresentando uma diferença visual em 

cada conjunto de dados, a rede neural não conseguiu uma boa generalização. Apresentou um 

resultado pior que o primeiro experimento, uma eficiência de 50% de acertos em 52 épocas, 

mesmo modificando-se os parâmetros da rede. O tempo de execução foi de 1 minuto. Na figura 

46, observa-se o ponto no qual a rede converge para um valor estabilizado do resultado da 

função de custo.  

 
Figura 46 - Gráfico da otimização do custo da rede neural para reconhecimento de mapas dentro do arquivo "rs". 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 
 

Pode-se concluir que apesar de os gráficos serem diferentes visualmente, para cada caso 

apresentado na figura 45, os dados apresentam valores e comportamentos semelhantes que 

impossibilitam uma eficiência melhor na classificação de cada um.  De acordo com diversos 

autores (BISHOP, 2006; DUDA, R.O., 2001), um passo importante na abordagem de 

aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões – principalmente no uso da abordagem 

supervisionada, aquela a qual se determina o padrão o qual se deseja classificar – é a fase de 

preparação dos dados. Dessa forma, o passo seguinte foi um estudo para melhor entender o 

comportamento desses dados. Esse estudo é discutido no experimento a seguir.   
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6.1.3 Terceiro experimento 

Com o objetivo de melhorar a capacidade do reconhecimento de mapas dentro do 

contexto de outros modos de operação, realizou-se um estudo sobre as características do 

comportamento dos dados de cada tipo de registro. O mapa em azimute-elevação, representa  

varreduras quando o radiotelescópio passa pela frente do Sol, obtendo valores de ADCs de 

maior e  menor intensidade. Esses valores são bem característicos e existe uma relação entre 

eles, ou seja, existe uma relação entre os valores de ADC do Sol calmo, do limbo e do céu. 

Outro ponto importante foi o entendimento do comportamento desses dados que seguem um 

comportamento de crescimento e decrescimento recorrente, que equivalem a cada linha da 

varredura. Isso também foi considerado para a criação dos dados de entrada. Foram gerados 

histogramas para cada tipo de dado contido nos arquivos do tipo intg do SST (figura 47). É 

bem claro que se diferenciam consideravelmente e é uma outra forma para a tentativa de 

classificação. 

 

 
Figura 47 - Histogramas dos dados presentes em um arquivo "rs" do SST. (a) Varredura do Sol; (b) calibração 

das fontes; (c) varredura do céu; (d) tracking da Região Ativa.  

Fonte: figura elaborada pelo autor. 
 

A figura 47-a apresenta um histograma característico de um mapa solar, com a presença 

de pois picos. Já na figura 47-b, apesar da presença dos dois picos, é notada uma ausência de 

pontos no meio. Para a figura 47-c, observa-se uma massiva uniformidade no meio com valores 
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mais altos. Na figura 47-d, a distribuição dos dados comporta-se de maneira semelhante a figura 

47-b. É possivel ver uma semelhança entre os histogramas, o que talvez explique o 

comportamento dos primeiros experimentos e a dificuldade na sua classificação, que consiste 

na presença de valores muito altos e muito baixos. Procurou-se identificar valores que pudessem 

representar padrões para cada tipo de dado dentro do arquivo. Três conjuntos de valores foram 

selecionados para cada registro: o valor médio do segundo pico, a metade desse valor e o valor 

médio do primeiro pico. Para cada tipo de dado, tais valores foram calculados e gerados. O que 

se pode observar também é o mesmo comportamento entre as diferenças de valores o que torna 

muito difícil distinguir o que é um mapa azimute-elevação dos demais tipos de observação, 

conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Níveis de Sol Calmo, Limbo e Céu em ADCs. 

 
Fonte: tabela criada pelo autor. 

 

Por último, buscou-se entender um outro critério que pudesse classificar melhor cada 

tipo de dado. Verificou-se que  apenas a parte do registro referente a varredura do Sol possui 

uma maior quantidade de pontos com variabilidade entre valores extremos (figura 48). 
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Figura 48 - Exemplo de um arquivo “intg” (1 hora de observação), incluindo as varreduras durante um mapa 

(parêntesis em vermelho).  
Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

Dessa forma, foi gerado mais uma vez a tabela de ADCs com a inclusão de uma coluna 

contendo a relação entre mínimos e máximos como é definida cada linha. Como os valores fora 

do mapa são próximos, a divisão entre o mínimo e o máximo é quase o valor unitário, estando 

acima de 0,9, como apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Valores de ADCs para o Sol Calmo, Limbo e Céu mais a relação entre o mínimo e máximo. 

 
Fonte: tabela criada pelo próprio autor. 

 

Nesse instante, é possivel perceber um critério de classificação. Os 4 primeiros com 

valores abaixo de 0,9 e os 4 últimos, acima de 0,9. Normalizando-se os três campos iniciais 

para valores entre 0 e 1 e amplificando-os em um fator de 10 todos aqueles com o campo 4 
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menores que 0,9 (todos os mapas atenderão esse critério), chegou-se em uma classificação 

nítida. Os 4 primeiros da tabela 4 são mapas. 

 

Tabela 4 - Valores de ADCs para o Sol Calmo, Limbo e Céu com valores amplificados para mapas em 

azimute-elevação. 

 
Fonte: tabela criada pelo autor. 

 

A nova rede neural teve uma nova especificação: 

 

a) Arquitetura:  formada por 3 camadas, 1 de entrada, 1 oculta e 1 de saída. A quantidade 

de neurônios de cada camada foi definida como: 

a. Número de neurônios da camada de entrada: 3 

b. Número de neurônios da camada  oculta: 2 

c. Número de neurônios da camada  de saída: 1 

 

b) Função de ativação: Sigmoid do tipo da Equação (6.1) 

c) Regra de aprendizagem: rede em feedforward e backpropragation da taxa de erro com 

otimização do gradiente descendente, conforme equações  (2) e (3). 

d) Pesos iniciais: valores aleatórios entre 0 e 1. 

e) Dados: 2.450  partes de um arquivo do tipo intg contendo mapas e outros. Dimensão 

única.  
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6.1.3.1 Resultados 

Uma vez utilizados os três valores de ADCs como entrada, a camada de entrada, que 

anteriormente era de 6.000, passou para apenas 3 neurônios, e a rede neural ficou menor e 

simplificada. Houve uma mudança também na interpretação dos dados. Com os 6.000, 

esperava-se que a rede encontraria por si só um padrão associado com um valor de saída igual 

a 1. Com a nova configuração está sendo ensinado à rede que se o resultado do pré-

processamento gera valores amplificados em 10 vezes, isso deve gerar uma saída igual a 1, do 

contrário, 0. É uma forma de direcionar a rede, diminuindo a complexidade. Não é necessário 

considerar todos os dados se é conhecido um padrão de classificação mais simples. Como a 

entrada diminuiu, uma camada oculta foi o suficiente para a execução da rede. Esses dados, 

organizados de forma simples em cima dessa configuração de rede neural, conseguiram uma 

excelente generalização. Apresentaram uma eficiência de 100% de acertos em 20 épocas, e 

tempo de execução em apenas 10s. Na figura 49, observa-se o ponto no qual a rede converge 

para um valor estabilizado do resultado da função de custo.  

 

 
Figura 49 - Gráfico da otimização do custo da rede neural para reconhecimento de mapas dentro do 

arquivo tipo “intg” com configuração de rede mínima. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

A figura 50 mostra o resultado da execução da rede neural, contemplando mapas 

aleatórios entre uma amostragem de 2.500. 
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Figura 50 - Resultado da execução da rede neural simplificada. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

A performance da rede corroborou como outros resultados encontrados na literatura. As 

duas primeiras abordagens (experimento 1 e 2), de fato, não foram ruins, mas poderiam ser 

melhoradas. Contudo, o objetivo foi cumprido em termos de experimentação. Todos esses 

resultados – apesar de não terem um significado direto para o objetivo da tese, que é a busca de 

estruturas no Sol, tais como Regiões Ativas, mas de forma indireta – geraram uma conclusão 

importante para a pesquisa. Considerando o potencial de uso das redes neurais e outros meios 

de aprendizagem de máquina, que utilizam os dados do SST dessa forma, este não seria o 

melhor caminho a seguir, e foi constatado que a melhor maneira a fazer seria trabalhar em cima 

dos mapas gerados. A seção na sequência irá descrever como estes novos mecanismos foram 

encontrados para melhorar a forma de classificação dos dados do SST de maneira a ensinar tais 

algoritmos a encontrarem estes padrões.   

 

6.2 O modelo final – uma abordagem híbrida com Keras e OpenCV 

Com o objetivo de identificar mapas com boa qualidade, bem como identificar Regiões 

Ativas neles, foi proposta uma abordagem híbrida. Utilizou-se o potencial de classificação de 

imagens de uma ConNet (O'SHEA, NASH, 2015; CIRESAN, et al., 2011) através do 
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framework KERAS (2018) para a separação de mapas com boas resoluções de Regiões Ativas. 

A partir dessa classificação, os mapas de boa qualidade  foram submetidos a uma transformação 

para preto e branco (binarização) (GONZALEZ, WOODS, 2001) com destaque para regiões 

mais brilhantes, e submetidos a um procedimento de detecção de contornos através do uso de 

uma biblioteca voltada para aplicação de algoritmos clássicos de visão computacional 

(OpenCV) (OPENCV, 2018; CANNY, J., 1986). A figura 51 apresenta um resumo de todo o 

procedimento que será detalhado a seguir. 

 

 
Figura 51 - Arquitetura da ConvNet utilizada para a classificação das imagens do SST. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

 

6.2.1 Arquitetura da Rede Neural Convolucional Utilizada 

As ConvNets foram projetadas com a finalidade de realizar o mapeamento de dados de 

imagens para variáveis específicas de saída, como rótulos e classificadores, e provaram ser tão 

eficazes em relação a isso que são métodos preferíveis para qualquer tipo de problema de 

previsão que envolva dados de imagens como uma entrada. O benefício do uso de ConvNets  é 

a sua capacidade de desenvolver uma representação interna de uma imagem bidimensional. Isso 
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permite que o modelo aprenda a posição e a escala em estruturas variantes nos dados, o que é 

importante quando se trabalha com imagens. 

Na literatura, existem dezenas de modelos de  ConvNets (LECUN et al., 1998; 

KRIZHEVSKY,  ALI, 2012; SZEGEDY et al., 2015) que podem ser utilizadas como exemplo 

para a construção de um determinado modelo para resolver algum problema específico. A 

arquitetura proposta para aprender sobre os dados do SST é apresentada na figura 52. Esta 

possui uma arquitetura simples, e, apesar da influência de outras arquiteturas  encontradas na 

literatura, não se prendeu a um modelo específico. Entretanto, vários testes foram realizados 

com várias configurações da rede até chegar-se a esse modelo, que gerou o melhor resultado. 

A rede utilizada é formada por 1 camada de entrada com a dimensão 150  150  3  codificada 

em 3 cores, 4 camadas de convolução, 4 camadas de amostragem, seguidas por 2 camadas 

densas (totalmente conectadas). Mais detalhadamente, para cada mapa em especial a rede se 

comportará: 

• Camada 0 – Entrada: 3 matrizes de dimensão 150  150. 

• Camada 1 – Convolução: 3 matrizes de dimensão 150  150 convolvidos com um 

filtro (núcleo) de 3  3 resultando em 32 matrizes de características com dimensão 

igual a 148  148.  

• Camada 2 – Amostragem: diminuição da dimensão para 32 mapas de 74  74. 

• Camada 3 – Convolução: 32 matrizes de dimensão 74  74 convolvidos com um 

filtro (núcleo) de 3  3 resultando em 64 matrizes de características de dimensão 

igual a 72  72.  

• Camada 4 – Amostragem: diminuição da dimensão para 64 matrizes de 36  36. 

• Camada 5 – Convolução: 64 de dimensão 36  36 convolvidos com um filtro 

(núcleo) de 3  3 resultando em 128 matrizes de características de dimensão igual a 

34  34.  

• Camada 6 – Amostragem: diminuição da dimensão para 128 matrizes de 17  17. 

• Camada 7 – Convolução: 128 de dimensão 17  17 convolvidos com um filtro 

(núcleo) de 3  3 resultando em 128 matrizes de características de dimensão igual a 

15  15. 

• Camada 8 – Amostragem: diminuição da dimensão para 128 matrizes de 7  7. 

• Camada 9 – Flatten: linearização da matriz para um vetor de 6.272 posições. 

• Camada 10 – Dropout: eliminação de conexões em uma taxa de 20%. 
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• Camada 11 – Dense: rede neural com entrada de 6.272 itens e saída de 512. 

• Camada 12 – Dense: rede neural com entrada de 512 e saída de 11 itens 

(classificação de 11 tipos de mapa). 

 

 
Figura 52 - Arquitetura da ConvNet utilizada para a classificação das imagens do SST. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

Para a construção dessa arquitetura, utilizou-se o framework Keras (CHOLLET, 2018), 

que é disponível publicamente.  
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6.2.2 Preparação dos dados 

As redes neurais são extremamente sensíveis à quantidade de dados necessários para 

treinamento e testes (BISHOP, 2006; ALOYSIUS, GEETHA, 2017; LEMLEY et al., 2017). 

Como apresentado anteriormente, durante o seu período de funcionamento, desde 1999 até 

dezembro de 2017, o SST gerou 11.201 mapas para cada canal, 44.804 para os quatro canais de 

212 GHz e 22.402 para os dois canais de 405 GHz, totalizando 67.206 mapas (MENEZES, 

VALIO, 2017). Para este estudo, foram analisados 24.929 mapas no período de 2002 a 2017, 

observados entre as 14:00 e às 16:59 U.T., devido à maior probabilidade de identificar Regiões 

Ativas neles pelo fato do Sol se encontrar na sua maior elevação no céu e assim a influência 

atmosférica ser menor.   

Normalmente, quando uma rede neural artificial é construída, são necessários dados 

separados para treinamento, validação e testes. Em um modelo ideal, um subconjunto de dados 

é separado para treinamento e depois aplicado à rede treinada em dados reais. No entanto, para 

isso, é necessário ter claramente todo o tipo de amostra de dados que é preciso classificar. No 

caso do SST, realizar isso é uma tarefa complicada, pois toda a atividade de identificação desses 

dados requer paciência artesanal para a inspeção visual das amostras. Uma dificuldade para 

uma rede neural funcionar bem se encontra no fato desta precisar de muitos dados de cada 

categoria escolhida para treinamento, e criar milhares de amostras, o que gasta muito tempo, 

constituindo-se uma tarefa propensa a erros.  

Para solucionar o problema, uma inspeção visual foi feita nos mapas gerados para 

identificação de diferentes padrões. A partir disso, técnicas de aumento de dados 

(KRIZHEVSKY et al., 2012; WANG, PEREZ, 2017) foram realizadas usando o Data 

Augmentation Algorithm do Keras e classificando as imagens em 11 diferentes categorias entre 

mapas bem resolvidos e aqueles com distorções. Em média, 200 amostras foram geradas para 

cada categoria. Utilizando os algoritmos implementados pelo Keras nas categorias de mapa, os 

clones foram criados alterando a posição (em deslocamento e em rotação), conforme a figura 

53. Gerou-se um total de 5.463 mapas para cada categoria em um total de 60.095 mapas para 

serem usados pela rede (60% para treinamento e 20% para validação e 20% para testes). 
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Figura 53 - Arquitetura da ConvNet utilizada para a classificação das imagens do SST. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

    

Por serem muito ruidosos é necessário tomar cuidado ao se analisar cada mapa, sendo 

uma das maiores preocupações o reconhecimento de Regiões Ativas que estejam presentes em 

cada mapa. É uma tarefa difícil porque as regiões mais brilhantes às vezes não coincidem de 

forma precisa com a posição das Regiões Ativas observadas em outros comprimentos de onda. 

Entretanto, em muitos casos, foi possível detectar as Regiões Ativas, como na figura 54. Essas 

comparações visuais foram difíceis de serem realizadas e exigiram atenção para evitar erros 

com falsas regiões brilhantes. A figura 55 tem 4 amostras de como é possível ver a diferença: 

(a) e (b) têm a presença de Regiões Ativas e (c) e (d) não têm a presença de Regiões Ativas.  

 

 
Figura 54 - Comparação entre um mapa do SST (figura superior à direita) em 212 GHz e mapas em outros 

comprimentos de onda.  

Fonte: figura do SST elaborada pelo autor. Outras figuras: SOLAR MONITOR, 2018. 
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Figura 55 - Imagens (a) e (b) com regiões mais brilhantes e (c) e (d) sem essa identificação.  

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

Lembrando que além dos mapas da figura 55, foram encontradas outras categorias com 

resoluções baixas e até mesmo totalmente comprometidas devido aos problemas já relatados 

anteriormente. Além disso, houve casos difíceis em que a área mais brilhante, em análise mais 

detalhada, representava a junção de várias regiões ativas. Esses casos não foram considerados 

nesse trabalho devido à dificuldade em saber quantas Regiões Ativas estão presentes. Somente 

áreas significativas, com diâmetro em média de 4 minutos de arco e com mais de 90% do brilho 

do mapa foram separadas para o treinamento do ConvNet. 

6.2.3 Destaque e detecção das Regiões Ativas 

Uma vez realizada a classificação e a separação dos mapas via ConvNet, os mapas com 

boa qualidade foram utilizados para o próximo passo. É necessário destacar as regiões mais 

brilhantes encontradas para depois serem quantificadas em número, tamanho etc. Para isso, a 

imagem foi transformada em preto e branco através de uma técnica simples de binarização 

(figura 56). Essa técnica consiste em determinar um valor limite como separador de pixels 

pretos e brancos. Nesse caso, o valor limite aplicado foi a temperatura das regiões mais 

brilhantes do mapa. A identificação foi baseada em uma relação simples entre a variação de 

temperatura do mapa e a variação dos valores de cada pixel da imagem (entre 0, preto e 255, 

branco). Essa temperatura limite corresponde a um delta acima do valor da temperatura do Sol 

calmo usado como referência as temperaturas para 212 e 405 GHz. Assim, destacou-se as 

Regiões Ativas em cor branca e cor preta para as demais regiões.   

Após a binarização dos mapas, aplicou-se algoritmos de detecção de contornos em torno 

das áreas destacadas. Para a detecção de contornos, utilizou-se a biblioteca OpenCV (Open 

Source Computer Vision Library, 2018; CANNY, J., 1986) que é uma biblioteca gratuita para 

uso acadêmico e também muito utilizada no meio comercial. Essa biblioteca é dividida em 

vários módulos, onde cada módulo é voltado para resolver algum problema específico da área 

de Visão Computacional (CULJAK, et al., 2012). 
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Figura 56 - (a) Mapa solar em 212 GHZ com destaque para regiões calculadas como mais brilhantes. (b) 

Binarização com destaque para Regiões Ativas. (c) Detecção de contorno com OpenCV. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

6.2.4 Resultados da aplicação do modelo híbrido proposto 

A.  Geração de amostras artificiais e a abordagem da Rede Neural Convolucional. 

 

A rede foi aplicada para a classificação em categorias dos mapas SST.  Usando 

algoritmos implementados pelo Keras para cada subconjunto de categorias foram gerados 

clones de amostras de mapas para cada uma das 11 categorias.   

A rede foi executada em 100 épocas. Uma “Época” é um ciclo correspondente ao 

treinamento em cima dos dados de entrada e ao final, o treinamento é interrompido e a rede é 

testada com os dados de validação. Repete-se este processo até que o desempenho da rede com 

os dados de validação se estabilize em um valor considerado aceitável para o problema em 

análise. Diversos experimentos com diferentes quantidades de amostras artificiais foram 

gerados. Após vários testes para encontrar o número ideal, com 27.236 foi obtido 93% de 

precisão de acurácia no treinamento da rede, e com 222.753 a precisão permaneceu abaixo de 

96% de acurácia durante o treinamento da rede. A acurácia é uma métrica que indica em 

percentual quantas amostras do todo foram classificadas corretamente: Acurácia = número de 

acertos / número de testes  100. A performence final conseguiu uma acurácia de  97% durante 

o treinamento e 97% durante a validação, conforme a figura 55 abaixo.  
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Figura 57 – Gráfico de execução da rede Neural Convolucional. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

Cada época durou em torno de 82 segundos, dando um total de 820 segundos de 

execução, ou aproximadamente 2 horas e 45 minutos.  

 
B.  A variação do número de Regiões Ativas durante o ciclo solar 

 

Para verificar a precisão do método de detecção de Regiões Ativas, o mesmo algoritmo 

foi aplicado aos mapas do NoRH em 17 GHz, como já foi feito por Selhorst et al. (2014). 

Observou-se, no entanto, que não foi necessário aplicar o método de classificação do ConvNet, 

pois todos eles tinham boa qualidade. Obteve-se uma série temporal com o número médio anual 

de Regiões Ativas em 17 GHZ e este foi comparado com o número de manchas solares 

fornecido pela WDC-SILSO, do Observatório Real da Bélgica. Para fazer o mesmo com os 

dados submilimétricos, precisou-se introduzir um fator de correção, já que a série temporal do 

SST é incompleta. 

 

𝑓 =
ú        

     (6.2) 

 
O resultado do número de Regiões Ativas em 17 GHz e 212 GHz juntamente com o 

índice de manchas solares são apresentados na figura 58. A variação temporal do número de 

manchas inferidas das observações em 17 GHz e o índice de manchas solares estão em excelente 

acordo, como já foi observado antes (SELHORST et al., 2014). Em 212 GHz, no entanto, notou-

se discrepâncias. Durante os anos de 2003 a 2006, há um déficit significativo que pode ser 

atribuído a problemas instrumentais do telescópio, que só foram completamente corrigidos em 
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2006. O déficit em 2014 deve-se ao pequeno número de dias de observação, devido a que a   

antena parou de observar por vários meses. A forma geral da curva, no entanto, é semelhante 

às outras.  

 
Figura 58 - Comparação normalizada: número de Regiões Ativas em 17 GHZ (Nobeyama) e SST 212 GHz vs 

Índice de Manchas Solares (SILSO) no período de 2002 a 2017 – ciclos solares 23 e 24. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 
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7 Análise estatística dos Mapas Solares e das Regiões Ativas. 

Como os tamanhos dos feixes SST são similares aos das Regiões Ativas, só é possível 

obter valores integrados de sua temperatura de brilho. Na figura 59 são mostrados os 

histogramas do excesso de temperatura de brilho sobre o Sol Calmo, sendo assimétricos em 

ambas as frequências. A média e a mediana das distribuições foram calculadas e curiosamente 

os valores são similares e estão dentro de 1-:  𝑇 = 344 K (5.8% do Sol Calmo) e  𝑇 =

426 K (8,4% do Sol Calmo). Em ambos os casos, nossos valores são inferiores aos reportados 

por Silva et al. (2005), que encontraram  𝑇 = 580 K (10%  do Sol Calmo) e  𝑇 = 650 K 

(13% do Sol Calmo) nessas duas frequências, embora são compatíveis com Loukitcheva et al. 

(2015), que usaram imagens interferométricas de alta resolução ALMA na banda 6 (=1,3 mm) 

para fazer um estudo detalhado de uma mancha solar. Lembramos que Silva et al. (2005) 

analisaram apenas uma sequência de 23 dias durante a fase do máximo do ciclo solar 23. 

 
Figura 59 - Histograma de excesso de temperatura de brilho das Regiões Ativas em 212 (acima) e 405 GHz 

(abaixo). 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

Os tamanhos efetivos das Regiões Ativas são mostrados na figura 60, eles também têm 

distribuições assimétricas, que podem ser atribuídas ao corte inferior representado pelos 

tamanhos dos feixes. Os valores médios são Φ = 5   e Φ = 4 minutos de arco em 212 e 

405 GHz, respectivamente. Esses valores estão em excelente concordância com o encontrado 

por Silva et al. (2005). 
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Figura 60 - Histogramas dos tamanhos efetivos das Regiões Ativas em 212 (acima) e 405 GHz (abaixo). 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

A partir das temperaturas de brilho e tamanho efetivo, é possível derivar a densidade de 

fluxo das Regiões Ativas, usando a aproximação do corpo negro de Raleigh-Jeans (equação 

6.5). A figura 61 apresenta os histogramas de densidade de fluxo obtidos para ambas as 

frequências, que, como as anteriores, são bastante assimétricas. Os valores médios ℱ = 109 

SFU e   ℱ = 377 SFU, em último caso, estão dentro do desvio padrão das médias. 

 

 
Figura 61 - Histogramas das densidades de fluxo das Regiões Ativas em 212 (acima) e 405 GHz (abaixo). 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

Finalmente, derivou-se o índice espectral  entre 405 e 212 GHz. 

 

𝛼 =  
(ℱ )  (ℱ )

( )  ( ) 
  ,    (7.1) 
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A figura 62 mostra a distribuição dos valores obtidos. Nesse caso, o histograma é 

bastante simétrico e bem representado por uma distribuição gaussiana com um valor médio 𝛼 =

1,58 e 𝜎 = 2,45. Esse valor é compatível com uma emissão submilimétrica opticamente espessa 

e semelhante ao encontrado por Silva et al. (2005). 

 

 
Figura 62 - Histograma do índice espectral da Regiões Ativas entre 405 e 212 GHz. A curva tracejada é uma 

distribuição gaussiana que se ajusta aos dados. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

A partir dos dados coletados foi analisada a variação da temperatura de brilho das 

Regiões Ativas em função do ciclo solar. Para tanto, em vez de usar como comparador o índice 

de manchas, foi usado o fluxo médio diário na frequência de 2.8 GHz (= 10,7 cm) do Penticton 

Radio Observatory (Colúmbia Britânica, CA), que define a chamada “componente S”. Foi 

também adicionado a temperatura de brilho em 17 GHz. Como antes, foram obtidas as médias 

anuais destes valores, porque os dados do SST são muito incompletos gerando fortes variações 

na sequência temporal. A figura 63 é uma superposição das temperaturas de brilho em 17 e 212 

GHz junto com a densidade de fluxo em 2.8 GHz normalizadas entre os anos de 2002 e 2017.  

A componente S (curva verde) mostra a variação que acompanha o ciclo solar.  A curva azul 

representa a média anual da temperatura de brilho normalizada em 17 GHz, as barras verticais 

indicam 1  e a curva vermelha é o mesmo resultado para 212 GHz. Apesar da dispersão ser 

relativamente grande, as médias em 17 e 212 GHz acompanham a componente S entre os anos 

2007 e 2017. Curiosamente as duas frequências mostram um incremento entre 2005 e 2006, 

anos que apresentaram um número médio mensal de manchas significativamente acima da 

média anual.  
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Figura 63 – Comparação da intensidade média anual das regiões ativas em 17 e 212 GHz e o 

correspondente fluxo da componente S em 2,8 GHz. 

Fonte: figura elaborada pelo autor. 

 

A componente S é gerada pelo mecanismo de giroressância, que depende da intensidade 

dos campos magnéticos coronais, os quais, por sua vez, acompanham o ciclo solar. Sabe-se que 

parte da emissão em 17 GHz também é originada no mesmo mecanismo, por esse motivo não 

é de estranhar que a temperatura de brilho das Regiões Ativas esteja correlacionada com o ciclo 

solar. No entanto, é também curioso observar o comportamento semelhante em 212 GHz. 

Lembrando que a emissão em 212 GHz é bremsstrahlung térmico opticamente espesso, deve-

se concluir que, de certa forma, o tamanho das Regiões Ativas, ou a temperatura do plasma, ou 

ambos conjuntamente, aumentam junto com o ciclo. O aumento de micro-flares durante o 

máximo da atividade solar, pode aumentar a temperatura do plasma nas regiões próximas, o 

que deve resultar no aumento da temperatura de brilho bremsstrahlung.  Este fenômeno, pela 

primeira vez observado aqui, deve ser melhor estudado, por meio de simulações numéricas, 

observações em outras frequências, etc.  
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8 Conclusão 

Esse trabalho teve como objetivo principal o estudo estatístico das Regiões Ativas 

observadas na faixa submilimétrica, utilizando como metodologia a aplicação de técnicas 

computacionais para a geração de mapas solares em 212 e 405 GHz durante os anos de 2002 a 

2017 (parte dos ciclos 23 e 24). Também foram utilizados algoritmos de inteligência artificial 

para ajudar na identificação da Regiões Ativas presentes nos mapas, mais especificamente no 

contexto do Reconhecimento de Padrões, do Aprendizado Profundo de Máquina e da Visão 

Computacional.  

O instrumento que forneceu os dados para este estudo foi o SST (Kaufmann et al. 2008), 

radio-telescópio multifeixe que fica localizado a 2.550 m acima do nível do mar no Complejo 

Astronómico El Leoncito (CASLEO), nos Andes argentinos. A geração de mapas solares do 

SST consistiu na criação de rotinas computacionais para a criação de um processo automatizado 

a partir da leitura dos arquivos binários. Esse processo foi iniciado por Silva (2016), o qual 

utilizou uma representação do Sol em forma de disco que foi convoluída com uma 

representação matricial dos feixes do SST geradas pelo método desenvolvido por Costa et al.  

(2002), gerando mapas do Sol com aproximadamente 31  31 minutos de arco. Técnicas de 

alteração de coordenadas Alt-az para Equatoriais e de calibração de temperatura (SILVA et 

al.,2005) também foram aplicadas para a geração de cada mapa. Dessa forma, foram 

confeccionados cerca de 24.929 mapas, 16.620 em 212 GHz e 8.309 em 405 GHz, oriundos do 

período de janeiro de 2002 até dezembro de 2017 e horários das 14:00hs às 17:00hs.  

A análise e manipulação dos dados do SST, bem como a criação de rotinas 

computacionais para os primeiros testes, foram de suma importância para a interpretação e 

entendimento destes, pois requereram mais tempo e conhecimento do domínio para a sua 

correta interpretação. A atividade de identificação dos mapas para o treinamento do modelo 

final requereu paciência artesanal para a inspeção visual de cada amostra. Além disso, 

precisava-se de muitos mapas de cada categoria identificada para o treinamento, o que foi 

resolvido utilizando-se técnicas de aumento de dados aplicando-se o Keras. A partir de 200  

11 amostras de diferentes categorias, gerou-se um total de 5.463 mapas para cada categoria em 

um total de 60.095 mapas para serem usados pela ConvNet (60% para treinamento, 20% para 

validação e 20% para testes). A aplicação e o desenvolvimento de técnicas de Reconhecimento 

de Padrões através de algoritmos de Aprendizagem Profunda e de Visão Computacional, 

aplicados nos dados de observação do rádiotelescópio SST, tiveram relevância para a 
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identificação das Regiões Ativas dentro dos mapas solares. Foram realizados diversos testes 

com redes neurais em cima dos dados do SST, os quais geraram conclusões importantes para a 

tomada de decisões para o modelo final aplicado, uma abordagem híbrida com a aplicação de 

um modelo de Rede Neural Convolucional juntamente com o algoritmo de Visão 

Computacional. Pela primeira vez, foi aplicado um conjunto de algoritmos de Inteligência 

Artificial nos dados do SST através de diversos experimentos com diferentes quantidades de 

amostras artificiais. Após vários testes com o objetivo de encontrar o número ideal, a 

performence final foi de uma acurácia de 97%  durante o treinamento e 97%  durante a 

validação, o que na prática gerou de forma surpreendente métricas semelhantes àquelas 

realizadas através de uma insepção visual. 

Concernente aos resultados sobre a aplicação dos métodos computacionais citados, em 

cima dos mapas solares diários obtidos em 212 e 405 GHz abrangendo-se a fase de pico e 

decaimento do ciclo solar 23 e quase todo o ciclo 24, foi demonstrado que as Regiões Ativas 

nas frequências submilimétricas, as estruturas são fracas, com uma intensidade máxima ≤ 10% 

daquela do Sol Calmo e, como a emissão em altas frequências é bastante afetada pela opacidade 

atmosférica, é difícil sua identificação. Mesmo assim, nosso método conseguiu identificar 

automaticamente mais de 400 Regiões Ativas presentes nos mapas. Suas características 

estatísticas estão em boa concordância com uma análise prévia conduzida sobre uma pequena 

amostra utilizando detecção visual (SILVA et al, 2005), fato que pode ser considerado uma 

verificação. Além disso, apesar das lacunas no conjunto de dados submilimétricos, a variação 

global do número anual de Regiões Ativas em 212 GHz segue o índice de manchas solares e o 

número de Regiões Ativas em 17 GHz, que é outra confirmação externa da correção do método 

proposto.  Dados do excesso de temperatura encontrados ficaram inferiores aos encontrados por  

Silva et al (2005), mas são compatíveis com Loukitcheva et al (2017). Os valores médios do 

tamanho efetivo estão em excelente concordância com o encontrado por Silva et al.(2005). O 

índice espectral encontrado ficou bem representado por uma distribuição gaussiana com um 

valor médio 𝛼 = 1,58 e 𝜎 = 2,45. Um valor compatível com uma emissão submilimétrica 

opticamente espessa e semelhante ao encontrado por Silva et al. (2005). Um resultado inédito 

desta pesquisa é a variação correlacionada com o ciclo solar da temperatura de brilho média em 

212 GHz. Quando comparamos a intensidade do fluxo solar 2.8 GHz e a temperatura de brilho 

em 17 e 212 GHz, constatamos que estas últimas acompanham a curva de 2.8 GHz. No caso da 

emissão submilimétrica, que dev ser bremsstrahlung térmico, a origem desta correlação 

positiva só pode ser especulada, por exemplo, um aumento de micro-flares durante o máximo 

de atividade solar que aumente a temperatura de brilhjo e/ou o tamanho da região emissora. 
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O SST é, até agora, o único telescópio de patrulha solar em frequências submilimétricas 

e possui feixes com tamanhos menores que o disco solar, permitindo estudos de longo prazo de 

estruturas quiescentes ao sol. A detecção automática dessas estruturas é crucial para análises 

estatísticas que podem complementar observações detalhadas com alta resolução espacial.  A 

busca de Regiões Ativas foi o primeiro passo. Outras estruturas, tais como proeminências e 

filamentos, representam um desafio importante e podem ser uma proposta para futuros 

trabalhos.  

Para finalizar, o uso de técnicas de inteligências artificial vem se tornando um meio 

inovador, que está se abrindo novas portas para outras formas de fazer pesquisa na área de 

astronomia. Sendo assim, é de suma importância que tais técnicas sejam exploradas e aplicadas 

para alavancar a ciência geoespacial. 
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