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1 Embasamento e Desenvolvimento

Originadas do Sol, a radiação eletromagnética, part́ıculas de alta energia e estruturas de
plasma magnetizado sobrepostas ao vento solar geram na Terra efeitos eletrodinâmicos [2].
Entre outras aplicações, este trabalho visou oferecer uma ferramenta web de visualização
em tempo quase real da identificação e representação de tempestades geomagnéticas, pro-
piciando acompanhamento e mesmo utilização das medidas por usuários interessados.
Apresentam-se os algoritmos, as implementações e os desafios encontrados e superados
para o desenvolvimento desta ferramenta.

Com este propósito de visualização das tempestades geomagnéticas implementou-se o
ı́ndice WISA, descrito por Jach e equipe [1], gerado por meio da transformada MODWT
(Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform) aplicada a medidas obtidas com mag-
netômetros instalados em posições convenientes em torno da Terra. Esse ı́ndice é similar
ao ı́ndice clássico Dst (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/index.html), que equivale ao
registro da diminuição do campo geomagnético, em médias e baixas latitudes, devida a
uma corrente elétrica anelar, centrada no equador, a aproximadamente 6 raios terres-
tres de distância [2]. A disponibilidade do WISA e possibilidades de alterações na sua
implementação abrem perspectivas interessantes de pesquisa na Geof́ısica Espacial e de
potencial utilização em programas de clima espacial.

A MODWT, em uma forma padrão, implementa uma convolução circular diretamente
no domı́nio do tempo, em que o procedimento é executado sobre o domı́nio de Fourier.
Quanto aos filtros, os coeficientes wavelet e de escala a cada ńıvel são calculados pela
transformada de Fourier discreta (TFD) inversa de um produto de TFDs. As TFDs no
produto são as TFDs do registro f́ısico e a TFD do ńıvel j do filtro wavelet ou escala.
Os dados são provenientes da INTERMAGNET3 e armazenados em um SGBD’TR4, que
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consiste em um Sistema de Banco de Dados em conjunto com um programa de execução
em tempo real [3]. A implementação foi feita na linguagem Java, integrando o algoritmo
do ı́ndice WISA ajustado para o sistema R (um ambiente free software para computação
estat́ıstica e gráfica). Vantagens significativas do WISA são obtenção em tempo real do
ı́ndice geomagnético considerado, uma automatização do tratamento dos dados utilizados,
utilizando de uma técnica eficiente por decomposição multiescala do sinal, e desenvolvi-
mento de parametrizações de interesse do comportamento geomagnético. A abordagem
multiescala destaca adequadamente o comportamento tempo-escala do fenômeno, permi-
tindo obter em tempo real o comportamento de fundo geomagnético, sem ter de esperar
até 30 dias de retardo nos dados para obtenção dessa referência de fundo.

2 Comentários Finais

A figura mostra o comportamento geomagnético, pelo WISA, em um trecho de se-
tembro de 2014, caracterizando a ferramenta web de representação gráfica dinâmica de
tempestades geomagnéticas, propiciando em futuro algoritmos de predição, associados a
ferramenta multiescala, úteis a alertas espaciais.
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