
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA

NATUREZA FRACTAL E MULTIFRACTAL DA ONDA
GRAVITACIONAL GW150914 DETECTADA PELO LIGO

MACKSON MATHEUS FRANÇA NEPOMUCENO

NATAL (RN)
DEZEMBRO DE 2016



MACKSON MATHEUS FRANÇA NEPOMUCENO

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação

em Física do Departamento de Física Teórica e Experimental da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte como requisito

parcial para a obtenção do grau de Doutor em Física.

Orientador: Dr. Daniel Brito de Freitas

NATAL (RN)
DEZEMBRO DE 2016



Nepomuceno, Mackson Matheus França.
   Natureza fractal e multifractal da onda gravitacional
GW150914 detectada pelo LIGO / Mackson Matheus França
Nepomuceno. - 2016.
   151 f.: il.

   Doutorado (Tese) - Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Programa de Pós-
Graduação em Física. Natal, RN, 2016.
   Orientador: Prof. Dr. Daniel Brito de Freitas.

   1. Buracos negros - Tese. 2. Séries temporais - Tese. 3.
Ondas gravitacionais - Tese. 4. Análise fractal e multifractal -
Tese. I. Freitas, Daniel Brito de. II. Título.

RN/UF/BCZM                                        CDU 524.882

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede



Para Pessoas Especiais:

Dedicado a meus pais:

Raimundo Lacerda Alves Felipe ( in memoriam)

&

Maria Santa de França Lacerda.



Agradecimentos

Reconhecer a ajuda dispendida por aqueles que influenciaram na realização deste

trabalho é mais do que uma mera formalidade. Neste sentido, utilizo-me deste espaço

para agradecer, não em ordem de importância, as seguintes pessoas, grupos e instituições:

• A minha querida família, pelo apoio oferecido desde o berço;

• A minha companheira Vanessa Amaral de França, com quem compartilho tanto os

dias mais tristes, que são minoria, como os dias mais felizes, que ao seu lado se

tornam mais frequentes;

• Ao meu orientador e amigo Prof. Dr. Daniel Brito de Freitas, pela confiança em mim

depositada e pelos diversos momentos de orientação acadêmica e de vida;

• Aos meus amigos, sejam de fora ou de dentro academia (em especial, a Turma do

Gueto), que fazem com que um caminho de espinheiros seja visto a partir de suas

flores;

• As Profas. Valéria Amaral e Isabelle Fagundes pela correção gramatical desta tese;

• Aos Profs. que gentilmente aceitaram o convite para compor a banca avaliativa deste

trabalho;

• As Universidades que possibilitam meu trabalho acadêmico (UFRN) e profissional

(UFERSA);

• A CAPES, pela bolsa concedida no período inicial desta caminhada;

• Aos desenvolvedores dos sites: Sci-hub e Library Genesis, que através do ideal de

ciência de livre acesso, possibilita a difusão do conhecimento sem exceções financei-

ras.

i



“ Ora (direis) ouvir estrelas! Certo

Perdeste o senso! E eu vos direi, no entanto,

que, para ouvi-las, muita vez desperto

E abro as janelas, pálido de espanto.... ”

(Olavo Bilac no poema Via Láctea - XIII canto)

“ Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso e eu vos direi, no entanto: enquanto

houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não eu canto. ”

(Intertexto de Belchior com Olavo Bilac na música "Divina comédia humana".)



Natureza fractal e multifractal da onda gravitacional
GW150914 detectada pelo LIGO

por

Mackson Matheus França Nepomuceno

Submetida ao Departamento de Física da Universidade Federal

do Rio Grande do Norte em 12 de dezembro de 2016, como re-

quisito parcial à obtenção do grau de Doutor em Física.

Resumo
Usando as recentes observações da onda gravitacional GW150914 produzida pelo sistema

de buracos negros binários coalescentes, a presente tese investiga a natureza fractal e mul-

tifractal da variação temporal da deformação relativa (strain) medido pelos detectores do

Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria Laser (LIGO na sigla em in-

glês). Uma seleção de métodos e procedimentos, tais como as análises R/S e Wavelet,

assim como, o método multifractal denotado por MFDMA, foram usados para estimar pa-

râmetros estatísticos que sintetizam a onda gravitacional como uma série temporal com-

plexa. Seja nos dados de Hanford ou Livingston, a análise fractal revelou que a referida

série apresenta um comportamento com forte persistência e memória de longa duração

quantificado pelo expoente de Hurst. Além disso, a forte aglomeração das flutuações en-

contrados pela análise R/S indica o alto grau de dependência por escala, característica de

um sinal multifractal. Por outro lado, a análise multifractal através do método MFDMA

sugere que a série temporal apresenta uma predominância de fracas singularidades em

detrimentos às fortes, causando uma assimetria no espectro de singularidade D(h). Neste

contexto, foram realizados dois tipos de procedimentos que analisam as possíveis fontes

de multifractalidade presentes na série temporal. Os resultados mostram que procedi-

mentos apontam para a existência de dois regimes de multifractalidade na série temporal

separados pela região onde ocorre a colisão dos buracos negros, referentes aos dados de

Hanford, e, para os dados de Livingston, próximo ao final da fase de inspiralização. Em

seguinte, foi verificado a evolução temporal dos parâmetros multifractais, um processo

similar ao adotado quando aplica-se a análise R/S. Como um resultado, constatou-se que,
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durante a evolução da diversidade lateral esquerda do espectro D(h), esse parâmetro sofre

um pequeno impulso. A origem física desse impulso pode estar associada à amplitude da

memória derivada do nível de polarização em relação a linha de visada do observador.

Essa característica pode abrir caminho para uma gama de especulações, dentre elas, que a

elasticidade do tecido espaço-tempo por ser inferida pelo comportamento multifractal da

onda gravitacional.

Palavras-chave: Análise fractal e multifractal; Séries Temporais; Ondas Gravitacionais.
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Abstract
Using the recent observations of the gravitational wave GW150914 produced by the bi-

nary black holes coalescing system, the present thesis investigates the fractal and multi-

fractal nature of the temporal variation of the strain measured by the detectors of the Ob-

servatory of Gravitational Wave by Laser Interferometry-LIGO. A selection of methods

and procedures, such as the R/S and Wavelet analysis, as well as the multifractal method

denoted by MFDMA, were used to estimate statistical parameters that synthesize the gra-

vitational wave as a complex time series. Whether in the Hanford or Livingston data,

the fractal analysis revealed that the series presents a behavior with strong persistence

and long-term memory quantified by the Hurst exponent. In addition, the strong agglo-

meration of the fluctuations found by the R/S analysis indicates the high degree of scale

dependence characteristic of a multifractal signal. On the other hand, multifractal analy-

sis using the MFDMA method suggests that the time-series presents a predominance of

weak singularities in detriments to the strong, causing an asymmetry in the singularity

spectrum D(h). In this context, two types of procedures were performed that analyze the

possible sources of multifractality present in the time-series. The results show that pro-

cedures point to the existence of two multifractality regimes in the time series separated

by the region where the black holes collide, referring to the Hanford data, and, for the

Livingston data, near the end of the inspiral phase. Then, the temporal evolution of the

multifractal parameters was verified, a process similar to that adopted when applying the

R/S analysis. As a result, it was found that, during the evolution of the left lateral diver-

sity of the spectrum D(h), this parameter undergoes a small impulse. The physical origin
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of this pulse may be associated with the amplitude of the memory derived from the pola-

rization level in relation to the observer’s line of sight. This feature may open the way for

a range of speculations, among them, the elasticity of the space-time fabric to be inferred

by the multifractal behavior of the gravitational wave.

Keywords: Multifractal Analysis; Time Series; Gravitational Waves.

vi



LISTA DE FIGURAS

1.1 Medição do fluxo normalizado de radiação emitida pelo Sol em seu período

ativo (painel superior) e quieto (painel inferior) ao longo do tempo medido

em dias. Fonte: de Freitas et al. (2016). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Série temporal do número de machas solares entre os anos de 1850 a 1950.

Crédito: Hathaway NASA/ARC 2016/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3 Série histórica do índice da bolsa de valores entre 1963 e 2016. Fonte: http :

//www.enfoque.com.br/poster/ibovespa/viewibovespaenfoque.aspx . . . . . 6

1.4 Ruído do tipo gaussiano obtido a partir da função randn do software

MATLABr R2015b para 500 dados distribuídos de forma aleatória e com

média zero e variância um. Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . . . . . . 7

1.5 Diversas séries temporais ruidosas definidas a partir de valores diferen-

tes do expoente de Hurst H. Destaque para o comportamento dos ruídos

branco, rosa e marrom, com β igual a 0, 1 e 2, respectivamente. A série

em turquesa é o ruído branco não correlacionado, enquanto que a série ver-

melha representa uma série fractal com H=0,8. Fonte: adaptada de Ihlen

2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

vii



1.6 Representação artística da deformação da malha do espaço-tempo bidimen-

sional causada pelo Sol, em amarelo no centro, e pela Terra, esfera menor a

direita. Crédito: T. Pyle/Caltech/MIT/LIGO Lab . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.7 Ilustração de uma onda gravitacional originada por um sistema de dois bu-

racos negros coalescentes se propagando ao longo do espaço-tempo. Cré-

dito: T. Pyle/LIGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.8 Sistema de duas massas, m1 e m2, orbitando em torno de um centro de

massa com velocidade angular ~ω e inclinação ι em relação a linha de visada

do observador sobre o eixo z. Fonte: Li (2015). . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.9 Anéis de partículas. Fonte: Li (2015). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.1 Função de autocorrelação para três séries com comportamento conhecido

fractal, multifractal e ruído branco descorrelacionado. Fonte: Elaborada

pelo autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2 No painel superior, a esquematização de um reservatório com depósitos de

água ξ(t) e descarga média no intervalo de tempo τ , 〈ξ〉τ . Também são ilus-

trados a diferença acumulada X(t) e o alcance R entre os valores máximos

e mínimos deX(t). No painel inferior, a evolução dos parâmetros ξ(t), X(t)

e R ao longo dos trinta primeiros anos de análise de Hurst. Fonte: Feder

(1988). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3 Figura original do trabalho de Hurst em 1956, onde são mostrados vários

ajustes lineares para diversos sistemas em um gráfico loglog. De cima para

baixo: Estatísticas de rios, queda de chuva, temperatura e pressão, anéis de

árvores, varves (depóstio de sedimentos) do Lago Saki, varvers no Canadá

e Noruega, números de manchas solares e preços de trigo. Destaca-se a

utilização da variável K para representar o expoente e não H como usado

atualmente. Fonte: Hurst (1956). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.4 Diagrama para investigação de estacionariedade de uma determinada série

temporal a partir dos expoentes de Hurst e de análise espectral. Fonte:

Adaptada de Seuront (2009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

viii



2.5 Comparação simbólica entre as dimensões euclidiana e fractal. Fonte:

http://www.insite.com.br/fractarte/artigos.php. . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.6 Painel superior ilustra a wavelet mãe do chapéu mexicano, ou seja, sem

alterações nos fatores. Painel central demonstra o efeito de alteração de

τ sobre a wavelet mãe mantendo-se a escala. Painel inferior mostra a in-

fluência da mudança de escala sobre a wavelet mãe por um fator s = 1/2,

mantendo-se o valor de τ . Fonte: Elaborado pelo autor. . . . . . . . . . . . . 35

2.7 Séries sintéticas com suas respectivas transformada wavelet apresentada

pelo espectro de frequência obtido pela análise utilizando a wavelet de

Morlet. No painel (A) essa análise é feita para um sinal senoidal com

frequência crescente. Já no painel (B) a análise é feita para uma superpo-

sição de duas senoides com uma função delta. Fonte: adaptado de Lee e

Yamamoto (1994). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.8 Procedimento de divisão em diversos valores de escala em uma série com

8000 dados, com ajuste linear em cada um dos ν segmentos advindos dessa

divisão. A parte superior ilustra a escala s = 1000 gerando oito segmentos.

Na parte central, se observa a escala s = 1600 gerando cinco segmentos. Na

parte inferior, a escala s = 800 gera dez segmentos. Para cada segmento um

ajuste linear é feito para se identificar a tendência local e apresentado com

seus respectivos valores de raiz da média quadrática (RMS). Fonte: Ihlen

(2012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.9 Identificação das tendências locais com diversos graus do polinômio de

ajuste em cada um dos ν = 8 segmentos de tamanho s = 1000 de uma

série com 8000 dados. Na parte superior, central e inferior são feitos os

ajustes de tendência local por polinômios linear, quadrático e cúbico, res-

pectivamente e apresentados com seus devidos valores de raiz da média

quadrática (RMS). Fonte: Ihlen (2012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ix



2.10 Comparação feita por Alvarez-Ramirez et al. entre os métodos DFA1 (pai-

nel superior), BMA (painel central) e CMA (painel inferior) para uma série

temporal sintética ilustrada em preto nos três painéis. Atentar para o fator

de escala daquele trabalho ser representado por n, enquanto que neste foi

usado s. No caso do método DFA1 a escala é 50. Fonte: Alvarez-Ramirez

(2005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.11 Comportamento de escala da função de flutuação para duas séries com

comportamento conhecidamente multifractal no painel A e fractal no painel

B. Valores de q iguais a -3, -1, 1 e 3 foram utilizados como forma de compro-

var a existência de multifractalidade ou não nas séries. Fonte: Adaptada de

Ihlen (2012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2.12 Resultado da análise multifractal utilizando quatro métodos diferentes,

MF-DFA e MFDMA (com θ = 0, θ = 0, 5 e θ = 1) para análise da mesma

série sintética advinda do processo de cascata multiplicativa descrito no

texto. As linhas pretas contínuas representam os cálculos numéricos dos

parâmetros em análise. O painel (a) apresenta em um gráfico log-log o com-

portamento de escala da função de flutuação Fq(n) em função de diversos

valores da escala n e para três valores diferentes de q. O painel (b) ilustra a

dependência em q do expoente de Renyi τ(q). No painel (c) a variação entre

este expoente obtido pela aplicação do método e obtido numericamente é

investigada para valores de q entre -4 e 4. O espectro multifractal é apre-

sentado no painel (d) para os quatro métodos implementados. Fonte: Gu e

Zhou (2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.1 Anisotropias da radiação cósmica de fundo (CMB) no céu mapeado pelo

satélite Planck. Fonte: ESA e a Planck Collaboration . . . . . . . . . . . . . . 61

3.2 Esquematização do experimento de Michelson Morley utilizado como base

para construção do LIGO. Fonte: Abbott 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.3 Visão aérea dos detectores do LIGO presentes nos municípios de Hanford

em Washington e Livingston na Louisiana. Crédito: LIGO Caltech . . . . . 63

x



3.4 Sensibilidade na medição de h ao longo de cinco dos seis períodos de obser-

vação. A Meta da sensibilidade a ser alcançada está representada na linha

contínua em marrom. Crédito: LIGO Scientific Colaboration . . . . . . . . . 65

3.5 Espectro de ondas gravitacionais. Na região central estão apresentadas os

períodos e suas respectivas frequências. Na parte superior as possíveis fon-

tes e na parte inferior os observatórios com sensibilidade suficiente para

detecção. Crédito: Institute for Gravitational Research/University of Glas-

gow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.6 Séries temporais formadas a partir dos valores das medidas da deformação

relativa h ao longo do tempo. Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . . . . . 69

3.7 O painel superior mostra em vermelho a onda gravitacional reconstruída

através de soluções numéricas nas equações da Teoria da Relatividade Ge-

ral com os respectivos regimes do movimento coalescente. O painel inferior

ilustra a velocidade relativa entre os Buracos negros para cada regime, bem

como sua separação em unidades do Raio de Schwarzschild. Fonte: Abbott

et al. (2016). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.1 Plot de Poincaré genérico. Fonte: De Freitas et al. (2016). . . . . . . . . . . . 74

4.2 Diagramas ilustrando os Plots de Poincaré para os dados das duas séries

temporais, provenientes dos dois detectores do LIGO. A linha de identi-

dade vermelha, transpassa os 3441 dados da série temporal relacionados

com seus vizinhos, representado pelos círculos azuis na figura. Fonte: Ela-

borada pelo autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.3 Plots de Poincaré para os dados dos detectores de Hanford, na coluna da

esquerda, e de Livingston, na coluna da direita e ainda para o valor de τ = 2

na primeira linha e τ = 8 na segunda linha. Fonte: Elaborada pelo autor. . . 77

xi



4.4 Comportamento da função de correlação C(s) ao longo das séries tempo-

rais provenientes da detecção da onda gravitacional GW150914 feita pelos

dois detectores do LIGO. O período dominante para os dois correlogramas

são indicados pela região entre as linhas tracejadas. Fonte: Elaborada pelo

autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.5 Parte real da Wavelet de Morlet utilizada neste trabalho para identificação

e remoção de ruído. Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.6 O painel superior de ambas as figuras mostra a série temporal original para

os dois detectores do LIGO. No painel superior o sinal em preto é o ruído

identificado e a série em azul é produto da subtração do ruído, ampliado

no painel inferior, do sinal original. Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . . 81

4.7 Mapas de frequência dos dados de deformação relativa h obtidos através

dos detectores do LIGO. Fonte: Abbott et al. (2016). . . . . . . . . . . . . . . 83

4.8 Mapa de frequência obtida a partir da onda gravitacional reconstruída por

Torres-Forné (2016). Fonte: Torres-Forné et al. (2016). . . . . . . . . . . . . . 84

4.9 Mapa wavelet com amplitudes ilustrada em cores para frequências da série

temporal dos dados de ambos os detectores do LIGO. Fonte: Elaborada

pelo autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4.10 Mapa wavelet com amplitudes ilustrada em cores para períodos da série

temporal dos dados de ambos os detectores do LIGO. Fonte: Elaborada

pelo autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.11 Resultados da análise R/S nos dados dos dois detectores do LIGO. Nos pai-

néis superiores, os pontos azuis indicam a razão R/S em função de diversas

escalas temporais τ . A linha vermelha nestes painéis indicam o ajuste linear

para este pontos. Os painéis centrais apresentam a série residual, formada

pela distância dos pontos azuis à linha vermelha do painel anterior. No

painel inferior está disposto o ajuste kernel feito sobre a distribuição dos

valores de H ao longo da série. Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . . . . 88

xii



4.12 Séries temporais obtidas a partir dos sinais de detecção da onda GW150914

(Painel superior), da modelagem feita por relatividade numérica (painel

central) e do resíduo proveniente da subtração entre os dois sinais anterio-

res para o detector de Hanford. Fonte: Elaborada pela autor. . . . . . . . . . 90

4.13 Correlograma para os dados das séries temporais da onda modelada por

relatividade numérica e seu respectivo resíduo. Fonte: Elaborada pelo autor. 91

4.14 Análise R/S aplicada sobre a série temporal H1modelado. . . . . . . . . . . 92

4.15 Análise R/S aplicada sobre a série temporal H1resíduo. . . . . . . . . . . . 92

5.1 Comportamento de escala da função de flutuação média para a série com-

pleta original H1data. A curva apresenta valor superior quando q = 5 e

inferior para o valor de q = −5. A região central em negrito representa o

cálculo desta função com q = 0. Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . . . . 96

5.2 Dependência em valores de q do expoente generalizado de Hurst h(q).

Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.3 Expoente de escala de Renyi em função de diversos valores de q. Fonte:

Elaborada pelo autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.4 Espectro multifractal obtido a partir da relação entre a dimensão fractal ge-

neralizada D(h) em função do expoente de Hurst generalizado h(q) para

valores de q no intervalo −5 < q < 5. Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . 98

5.5 Diagrama didático para o espectro multifractal ilustrando os parâmetros

utilizados na tese, ∆h, ∆DL(h) e ∆DR(h). Fonte: de Freitas et al. (2016). . . 100

xiii



5.6 Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método

MFDMA na série temporal completa H1data original (em vermelho),

quando aplicado o procedimento shuffled (em verde) e quando aplicado o

procedimento surrogate (em azul). Esta figura apresenta a investigação do

comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para valo-

res de q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependência

em q do expoente de Hurst generalizado h(q) (painel superior direito) e

do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior esquerdo), bem como o espectro

multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . 102

5.7 Série temporal obtida através dos dados do detector do LIGO em Hanford

(em verde). Evolução ao longo da série do grau de multifractalidade ∆h

(em vermelho) e das diversidades laterais esquerda (em azul) e direita (em

preto). Linha tracejada em rosa ilustra o instante tomado como critério para

divisão da série completa, neste caso t = 0, 3995s. Fonte: Elaborada pelo

autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.8 Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método

MFDMA na primeira parte da série temporal H1data1 original (em ver-

melho), quando aplicado o procedimento shuffled (em verde) e quando apli-

cado o procedimento surrogate (em azul). Esta figura apresenta a investiga-

ção do comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para

valores de q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependên-

cia em q do expoente de Hurst generalizado h(q) (painel superior direito) e

do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior esquerdo), bem como o espectro

multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . 106

xiv



5.9 Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método

MFDMA na segunda parte da série temporal H1data2 original (em ver-

melho), quando aplicado o procedimento shuffled (em verde) e quando apli-

cado o procedimento surrogate (em azul). Esta figura apresenta a investiga-

ção do comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para

valores de q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependên-

cia em q do expoente de Hurst generalizado h(q) (painel superior direito) e

do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior esquerdo), bem como o espectro

multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . 107

5.10 Diagrama de caixas para os dados dos detectores de Hanford e Livingston,

bem como para suas respectivas subséries. Fonte: Elaborada pelo autor. . . 108

5.11 Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método

MFDMA na série temporal completa L1data original (em vermelho),

quando aplicado o procedimento shuffled (em verde) e quando aplicado o

procedimento surrogate (em azul). Esta figura apresenta a investigação do

comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para valo-

res de q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependência

em q do expoente de Hurst generalizado h(q) (painel superior direito) e

do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior esquerdo), bem como o espectro

multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . 110

5.12 Série temporal obtida através dos dados do detector do LIGO em Livings-

ton (em verde). Evolução ao longo da série do grau de multifractalidade

W (em vermelho) e das diversidades laterais esquerda (em azul) e direita

(em preto). Linha tracejada em rosa ilustra o instante tomado como critério

para divisão da série completa, neste caso t = 0, 3660s. Fonte: Elaborada

pelo autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

xv



5.13 Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método

MFDMA na segunda parte da série temporal L1data1 original (em ver-

melho), quando aplicado o procedimento shuffled (em verde) e quando apli-

cado o procedimento surrogate (em azul). Esta figura apresenta a investiga-

ção do comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para

valores de q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependên-

cia em q do expoente de Hurst generalizado h(q) (painel superior direito) e

do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior esquerdo), bem como o espectro

multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . 113

5.14 Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método

MFDMA na segunda parte da série temporal L1data2 original (em ver-

melho), quando aplicado o procedimento shuffled (em verde) e quando apli-

cado o procedimento surrogate (em azul). Esta figura apresenta a investiga-

ção do comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para

valores de q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependên-

cia em q do expoente de Hurst generalizado h(q) (painel superior direito) e

do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior esquerdo), bem como o espectro

multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . 114

5.15 . Evolução e saturação da memória próximo da colisão dos buracos negros.

A linha tracejada amarela corresponde a equação 5.2 Fonte: Adaptada de

Favata (2009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

5.16 Relações entre os parâmetros obtidos da análise multifractal sobre os dados

da série temporal H1modelado. Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . . . 118

5.17 Relações entre os parâmetros obtidos da análise multifractal sobre os dados

da série temporal H1resíduo. Fonte: Elaborada pelo autor. . . . . . . . . . 119

xvi



LISTA DE TABELAS

4.1 Valores dos desvios padrão SD1 e SD2 para os dados do detector de Han-

ford (H1data) e de Livingston (L1data). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.2 Valores dos desvios padrão SD1 e SD2 para os dados do detector de Han-

ford (H1data) e de Livingston (L1data) com valores para τ iguais a 2 e

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5.1 Expoente de Hurst h(2) e grau de multifractalidade ∆h, para as série tem-

poral original, e obtidas pelos métodos shuffled e surogate, obtida dos dados

do detector do LIGO em Hanford. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.2 Expoente de Hurst h(2) e grau de multifractalidade W , para as série tem-

poral original, e obtidas pelos métodos shuffled e surogate, obtida dos dados

do detector do LIGO em Livingston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

xvii



CONTEÚDO

Agradecimentos i

Epígrafe ii

Resumo iii

Abstract v

Lista de Figuras vii

Lista de Tabelas xvii

1 Introdução 1

1.1 Noções básicas sobre séries temporais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Ondas gravitacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 Técnicas de análises em séries temporais 19

2.1 Métodos para análise em séries temporais estacionárias e fractais . . . . . . 20

2.1.1 Função de autocorrelação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

xviii



2.1.2 Análise de flutuação - FA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.1.3 Análise de alcance reescalado - R/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2 Métodos para séries temporais não-estacionárias e fractais . . . . . . . . . . 33

2.2.1 Análise Wavelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2.2 Método DFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.2.3 Método DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.3 Métodos para séries temporais multifractais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.3.1 Método de análise multifractal padrão . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.3.2 Método WTMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.3.3 Método MF-DFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.3.4 Método MFDMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3 O LIGO e o evento GW150914 59

3.1 Breve histórico dos detectores de ondas gravitacionais . . . . . . . . . . . . . 59

3.2 A fase inicial do LIGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.3 A segunda fase: o Advanced LIGO (aLIGO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.4 A detecção da onda gravitacional GW150914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4 Investigação da dinâmica fractal de GW150914 72

4.1 O Plot de Poincaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.2 Correlogramas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

4.3 Análise wavelet e denoising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.4 Efeito Hurst via Análise R/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.5 Análise sobre os sinais modelados e do ruído . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.5.1 Correlogramas de H1modelado e H1resíduo . . . . . . . . . . . . . 90

xix



4.5.2 Análise R/S de H1modelado e H1resíduo . . . . . . . . . . . . . . 91

5 Aplicação do método MFDMA em GW150914 94

5.1 Análise dos dados do detector de Hanford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.1.1 Comportamento de escala e relações entre expoentes . . . . . . . . . 95

5.1.2 Fontes de multifractalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5.1.3 Evolução dos parâmetros de análise multifractal . . . . . . . . . . . . 103

5.2 Análise dos dados do detector de Livingston . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.3 Multifractalidade nos sinais H1modelado e H1resíduo . . . . . . . . . . . 117

6 Conclusões e perspectivas 121

Referências Bibliográficas 126

ANEXOS 137

A Códigos em Matlab utilizados na Tese 137

xx



CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

O ato de se medir é inerente ao conhecimento científico. Através da análise das

medições realizadas em um determinado fenômeno pode-se catalogá-lo, inferir sobre seu

comportamento passado e futuro, elaborar hipóteses sobre suas causas e criar modelos

que os explique. Neste sentido, realizar medições consiste em uma importante etapa do

desenvolvimento do conhecimento científico, mas este procedimento não se inicia com o

advento da ciência sendo bastante anterior.

Um dos fatores que levaram o homem a abandonar seu caráter nômade foi a ob-

servação dos fenômenos cíclicos relacionados ao clima. A percepção de que estes fenô-

menos se repetem em prazos curtos (dia e noite) ou longos (estações do ano e temporada

de chuva) os levaram a desenvolver a agricultura e pecuária. Com a estabilização em de-

terminadas regiões veio a necessidade de se armazenar mantimentos para os períodos de

menor abastança, bem como a troca de mercadorias entre as regiões próximas. A medida

do volume de grãos que cabia em uma mão, feita na antiga Mesopotâmia por volta de

6000 a.C., pode ser considerada uma das primeiras unidades de volume feita pela huma-

nidade [1]. Com o passar dos anos diversos povos desenvolveram seus próprios sistemas

de medição. Por exemplo, chineses, babilônios, assírios e egípcios registraram posições de

astros no céu como forma de se medir o tempo. A partir destas observações os chineses

1
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já dispunham de um calendário com 365 dias e registros de cometas, meteoros e manchas

solares em 700 a.C.. Com o decorrer dos séculos, as medições se tornaram mais subjetivas

e passaram a despertar nos pensadores questionamentos mais amplos e a busca por pa-

drões. Foi assim na Grécia Antiga, com a elaboração dos primeiros modelos cosmológicos

que perduraram até o crivo da aplicação de uma metodologia mais robusta de interpreta-

ção dos dados coletados. Esta apreciação meticulosa só veio no início do Renascimento no

século XVI. As observações de machas solares feitas por Galileo Galilei em 1611, apesar de

não ter sido o primeiro a observá-las, constitui o início de uma das mais antigas e longas

séries temporais. Esta série de medições iniciadas por Galileo possibilitou a descoberta

dos ciclos solares [2].

O advento da ciência moderna retira dos místicos a função de se prever fenôme-

nos futuros. Na física, esta predição ocorre de maneira determinística seguindo leis que

conseguiam precisão satisfatória para os fenômenos analisados até meados do século XIX

[3]. Com a mecânica quântica, a física passa a considerar o caráter probabilístico e com-

plexo dos fenômenos naturais. Neste sentido, diversos métodos de análises desenvolvi-

dos a partir da metade do século passado, conseguem extrair informações de sistemas que

apresentam comportamentos com tal caráter. Este avanço faz com que sistemas com estas

características estejam submetidos a análise semelhante aos que são regidos por uma lei

determinística [4]. Um exemplo deste cenário é apresentado na figura 1.1, adaptada de

De Freitas (2016) [5], que consiste em medições de fluxo de radiação emitida pelo Sol ao

longo do tempo. Consegue-se visualmente perceber a diferença entre as medições feitas

no período ativo do Sol, apresentada no painel superior, quando comparado com o di-

agrama semelhante apresentado no painel inferior que ilustra o período quieto do Sol.

Porém, não é possível obter maiores informações somente com esta análise visual, inclu-

sive para comportamentos fora da janela temporal representada nos diagramas, ou seja,

seus comportamentos passado e futuro.

A corrida espacial do final do século XX levou ao espaço várias sondas com o

intuito de se conhecer melhor nossa vizinhança. Com ela também veio a exploração espa-

cial humana e a era dos grandes telescópios, tanto em órbita como em terra. Todos esses
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Figura 1.1: Medição do fluxo normalizado de radiação emitida pelo Sol em seu período ativo
(painel superior) e quieto (painel inferior) ao longo do tempo medido em dias. Fonte: de Freitas et
al. (2016).

instrumentos ocupam-se em estudar o universo de acordo com as ondas eletromagnéticas

que os corpos em estudo emitem. Assim, a astronomia moderna baseia-se na análise desta

radiação para inferir o máximo de parâmetros possíveis daquele objeto [6].

Este cenário passa a mudar com o anúncio da primeira detecção direta de on-

das gravitacionais feito em fevereiro deste ano pelos detectores do LIGO 1. Este anúncio

inaugura a astronomia de ondas gravitacionais, possibilitando uma forma completamente

nova de se estudar objetos já conhecidos da análise de suas ondas eletromagnéticas. A co-

munidade científica mundial se esforça atualmente para extrair o máximo de informações

dos dados divulgados desta detecção. Neste sentido, o presente trabalho se empenha em

utilizar alguns métodos estatísticos para a análise dos dados da onda gravitacional detec-

tada pelo LIGO. Pode-se ainda destacar mais alguns objetivos aqui presentes:
1Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory, que em tradução livre equivale à Observatório de Ondas

Gravitacionais por interferometria Laser. Detalhes sobre este observatório serão explanados no capítulo 3.
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• Aplicação de métodos de análises (explanado no capítulo 2), com ênfase no forma-

lismo (multi)fractal, na série temporal gerada a partir dos dados das ondas gravita-

cionais detectada pelo LIGO;

• Investigar a presença de correlações e persistência nesta série temporal;

• Relacionar parâmetros decorrentes desta análise à grandezas associadas ao fenô-

meno que gerou tal onda gravitacional;

• Comparar os resultados obtidos da aplicação do formalismo (multi)fractal para as

séries temporais de ambos os detectores do LIGO.

Para elucidar tais questões, a próxima seção apresenta os conceitos básicos sobre

séries temporais, sucedida por uma introdução às ondas gravitacionais. O Capítulo 2 trará

a explanação dos principais métodos de análise em séries temporais. As características

dos dois detectores do LIGO, bem como a medição da onda gravitacional denominada

GW150914 serão apresentados no capítulo 3. Os resultados da aplicação dos métodos de

análise nesta onda gravitacional estão no capítulo 5. Por fim, o capítulo 6 apresenta as

principais conclusões e expectativas de trabalhos futuros.

1.1 Noções básicas sobre séries temporais

A definição mais simples para um série temporal é a disposição de medidas de

uma determinada grandeza ao longo do tempo. Quando essa medição não se dá de forma

contínua, temos uma série temporal discreta. Além disso, a maioria dos métodos de aná-

lise de séries temporais exige que essa disposição seja feita em intervalos temporais cons-

tantes. Observamos a construção de séries temporais nas mais variadas áreas, tais como,

bolsa de valores, índices pluviométricos, sinais fisiológicos, preço de eletricidade, cresci-

mento populacional, entre outros.

Na disposição de medidas ao longo do tempo, alguns comportamentos podem ser

observados. Um deles está ligado à existência de ciclos, ou seja, regiões que se repetem

com determinada frequência. Atribuí-se a essa característica de uma série temporal o

nome de sazonalidade. Entre outros exemplos, pode-se verificar claramente a sazonalidade
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na série temporal obtida pela contagem do número de manchas solares representada na

figura 1.2.

Monthly Averaged Sunspot Numbers (V2.0)
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Figura 1.2: Série temporal do número de machas solares entre os anos de 1850 a 1950. Crédito:
Hathaway NASA/ARC 2016/08

A série temporal pode apresentar um viés de crescimento ou decrescimento dos

valores da medida ao longo do tempo. Porém, é importante ressaltar que geralmente este

(de)crescimento não ocorre de maneira contínua, ou seja, mesmo para um viés de cresci-

mento algumas regiões da série pode apresentar decrescimento. Esta característica é cha-

mada de tendência da série temporal, como exemplo, a figura 1.3 ilustra estas informações

através da série temporal advinda da medição do índice da bolsa de valores entre os anos

de 1963 e 2016, onde fica claro, apesar de pequenas flutuações negativas, a tendência de

crescimento deste índice evidenciado pelas duas retas em que a série está compreendida.



1.1. NOÇÕES BÁSICAS SOBRE SÉRIES TEMPORAIS 6

Figura 1.3: Série histórica do índice da bolsa de valores entre 1963 e 2016. Fonte: http :
//www.enfoque.com.br/poster/ibovespa/viewibovespaenfoque.aspx

Será aprofundada no capítulo 2 a necessidade de remoção desta componente para

o correto funcionamento de alguns métodos de análise de séries temporais. Desta forma,

a identificação deste parâmetro se torna importante no processo de remoção do mesmo.

Como será visto na definição formal de uma série temporal, a tendência e a sazonalidade

fazem parte de uma mesma componente determinística, dificultando assim essa tarefa.

Porém, alguns métodos como o de média móvel e ajuste polinomial, tem obtido bom

desempenho apesar de suas limitações [7].

As duas características descritas até aqui são de natureza determinística, ou seja,

podem ser descritas, ou pelo menos aproximadas, por uma equação matemática. Porém,

em séries temporais decorridas de medidas reais, verifica-se ainda a presença de uma

componente estocástica. Esta componente é denominada de ruído da série e, apesar de

não poder ser descrita por uma equação, seu comportamento geral pode depender de suas

frequências. A forma como se dá essa dependência pode definir os diversos tipos de ruído.

A figura 1.4 ilustra o ruído gaussiano, ou ruído branco, obtido a partir da distribuição

aleatória de 500 dados com média nula. Esse tipo de ruído leva este nome por ter sua
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distribuição de probabilidades obedecendo a distribuição gaussiana ou normal.
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Figura 1.4: Ruído do tipo gaussiano obtido a partir da função randn do software MATLABr

R2015b para 500 dados distribuídos de forma aleatória e com média zero e variância um. Fonte:
Elaborada pelo autor.

De uma maneira mais formal, uma série temporal pode apresentar duas compo-

nentes, uma função determinística p(t, ~P ) dependente de uma série de Fourrier represen-

tada por ~P e uma função estocástica relacionada ao ruído. Uma análise importante sobre

a componente estocástica está relacionada à distribuição estatística de seus valores e a

identificação da existência ou não de persistência [8]. Neste sentido, uma série temporal

discreta x(t) generalizada pode ser escrita como

x(t) = p(t, ~P ) + η(t). (1.1)

A função η(t) é definida como uma superposição de um processo de ruídos gaus-

sianos estacionários descorrelacionados e caracterizados por uma densidade espectral de
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potência variando com 1/fβ , onde β é o índice espectral que define a cor do ruído [9]. Por

exemplo, se β = 0 o ruído é totalmente descorrelacionado, também chamado de ruído

branco, β = 1 indica ruído rosa, enquanto β = 2 está associada ao ruído marrom, tam-

bém conhecido como ruído browniano. A figura 1.5, adaptada do trabalho de Ihlen (2012)

[10], mostra diversos ruídos com valores diferentes de β. A quantidade H é conhecida

como expoente de Hurst e será definida na seção 2.1.3. Esta quantidade está restrita ao

intervalo [0,1], porém para séries do tipo caminhada aleatória, valores maiores do que

a unidade são observados, porém, tendo sua interpretação restrita ao cenário matemá-

tico como identificador do tipo de ruído. Estes dois parâmetros estão relacionados por

β = 2H − 1. A função determinística p(t, ~P ) apresenta termos relacionados à tendência,

que pode ser funções periódicas senoidais ou semisenoidais [11], e à sazonalidade.

Figura 1.5: Diversas séries temporais ruidosas definidas a partir de valores diferentes do expoente
de Hurst H. Destaque para o comportamento dos ruídos branco, rosa e marrom, com β igual a 0,
1 e 2, respectivamente. A série em turquesa é o ruído branco não correlacionado, enquanto que a
série vermelha representa uma série fractal com H=0,8. Fonte: adaptada de Ihlen 2012.
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A estacionariedade é uma outra importante característica de uma série temporal.

Tal propriedade quando verificada pode ser classificada de duas maneiras: estacionarie-

dade fraca, quando a média ou desvio padrão dos dados não variam; estacionariedade

forte, quando a média e desvio padrão da distribuição dos dados não variam, ou seja, os

momentos da distribuição dos dados são constantes. Quando não se considera relevante

a presença de um dos tipos de estacionariedade ou quando não se observa nenhum dos ti-

pos, a série temporal é dita não estacionária [12]. É importante conhecer o comportamento

da série temporal frente a essa característica, visto que alguns dos métodos apresentados

nesse capítulo falham quando a série apresenta não estacionariedades.

Uma abordagem usual para séries temporais que auxiliará em definições mais

a frente, envolve os conceitos de autoafinidade e autossimilaridade, estatisticamente fa-

lando. Estes comportamentos podem ser definidos, de acordo com [39], como se segue:

Definição 1 (Autossimilaridade): Um conjunto de pontos x é dito autossimilar com respeito ao

raio de escala s se x for a união de N subconjuntos não sobrepostos x1, ..., xN , onde cada um

é obtido de x a partir da transformação xi = sx com i = 1, ..., N

Definição 2 (Autoafinidade): Um conjunto de pontos x é dito autoafim com respeito ao vetor

raio de escala s = (s1, ..., sN) se x for a união de N subconjuntos não sobrepostos x1, ..., xN ,

onde cada xi = six, com i = 1, ..., N , é obtido de x a partir de um transformação autoafim.

Em séries temporais, os conceitos de autossimilaridade e autoafinidade são co-

mumente associados à fractalidade e multifractalidade, respectivamente. Ou seja, de um

modo resumido, o termo fractal é utilizado como característica de uma série em que um só

expoente de escala (geralmente o expoente de Hurst, definido na seção 2.1.3) é suficiente

para caracterizar o comportamento daquela série, em outras palavras, as propriedades de

escala são as mesmas em diferentes regiões de diferentes tamanhos da série. Por outro

lado, quando são vários os expoentes que a caracterizam ou que o comportamento de

escala é diferente para regiões diversas da série temporal, dizemos que a série apresenta

comportamento de escala multifractal.
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1.2 Ondas gravitacionais

A frase "Assim na Terra, como no céu"é atribuída originalmente ao discípulo cris-

tão Mateus descrevendo uma oração em seu livro da Bíblia no capítulo 6 e versículo 10.

Porém, esta afirmação passa a fazer mais sentido quando sua ressignificação é feita por

Isaac Newton na sua obra prima Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de 1687. Nesta

obra, nascida da provocação feita por Edmund Halley sobre a forma das órbitas dos pla-

netas em torno do Sol e considerada por muitos como a mais influente na ciência, Newton

estabelece a existência de leis iguais tanto para o movimento de corpos que estão na Terra,

como para os que estão fora dela. Ou seja, o mesmo conjunto de equações que regem o

movimento da queda de uma maçã sobre a cabeça de um homem distraído aqui na Terra,

descrevem também o movimento dos planetas em torno do sol, dos satélites em torno dos

planetas e de vários outros sistemas no universo.

Além das três leis que hoje levam o nome de seu autor, o Principia também apre-

senta a primeira formulação matemática para a gravitação. Newton entendia que a causa

da orbitação dos corpos era devido a uma propriedade inerente à massa. Em outras pala-

vras, cada corpo tem a capacidade de atrair outros corpos através de uma força que tem

seu módulo obtido a partir da razão entre o produto das massas e o quadrado da distância

entre elas, ou seja

Fg = G
m1 m2

r2
, (1.2)

onde G é denominada constante de gravitação universal. A equação acima é conhecida

como a Lei da Gravitação Universal.

Como exemplo do avanço trazido pela divulgação do Principia pode-se mencionar

o trabalho que culminou com o cálculo da densidade da Terra. O físico-químico inglês

Henry Cavendish foi o primeiro a calcular o valor de G em 1798 utilizando uma balança de

torção para se medir a força entre duas massas separadas a uma distância conhecida. Este

procedimento, mais tarde conhecido como experimento de Cavendish, levou este mesmo

cientista a conseguir mensurar a massa da terra utilizando seu resultado aliado às três leis

de Newton e a lei da gravitação universal. Com o valor da massa e do volume da Terra,
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obtido a partir do raio calculado pelo grego Eratóstenes no séc. II a.C., Cavendish calculou

uma densidade para nosso planeta de 5,48 vezes a densidade da água (valor corrigido por

F. Baily em 1821), valor com 1% de erro em relação ao aceito hoje [13]. Este sendo apenas

um exemplo, pode-se citar, sem detalhes, a utilização desta teoria até os dias de hoje na

estabilização de satélites em órbita da Terra, lançamento de foguetes e sua consequente

exploração espacial.

As proposições de Newton perduraram imutáveis até o início do século XX,

quando outro gênio da ciência, o físico alemão Albert Einstein, divulga em 1915 seu tra-

balho sobre a Teoria da Relatividade Geral (TRG) [14] que é uma generalização da gravitação

universal de Newton. Para se entender as proposições desta teoria, é importante voltar ao

seu trabalho dez anos mais velho em que publica a Teoria da Relatividade Restrita (TRR).

A TRR propõe consideráveis avanços frente a algumas considerações, e conse-

quentes implicações, da teoria de gravitação universal de Newton. Por exemplo, en-

quanto Einstein limita a velocidade de qualquer informação no valor da velocidade da

luz no vácuo (c), Newton impõe uma resposta instantânea (velocidade infinita) para inte-

rações gravitacionais. O trabalho de Hendrik Lorentz em 1895 indica que a transformada

de Galileo, que constitui uma das bases do trabalho de Newton, não é obedecida em sis-

temas eletromagnéticos. O próprio Lorentz propõe uma transformada, hoje conhecida

pelo seu nome, que consegue solucionar tal problema. Newton supunha um espaço de

três dimensões absoluto e independente do tempo, também com mesma característica. Já

Einstein introduz o conceito de malha do espaço-tempo em que as três dimensões do es-

paço somada ao tempo formam um espaço quadridimensional não absoluto, desta forma,

podendo ser alongado ou comprimido [15]. Uma consequência disto é que grandezas

como comprimento de um corpo e o tempo medido por ele passam a depender da velo-

cidade deste corpo, ou seja, para um observador em movimento (1) com velocidade em

uma alta porcentagem de c, o comprimento L e o tempo (∆t) são diferentes dos medidos

por um observador externo (2), de acordo com as equações

L(1) = L(2)/γ
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e

∆t(1) = γ∆t(2)

onde γ = 1/[1− (v/c)2]1/2 é denominado fator de Lorentz.

Em defesa de Newton pode-se usar o fato de que estas velocidades não podiam

ser medidas com a tecnologia disposta em sua época [16].

Einstein percebeu que sua teoria proposta em 1905 estava incompleta por não

conter a gravidade em seu escopo. Conhecendo a implicação do trabalho de Newton,

de que não há experimento físico que possa diferenciar o movimento retilíneo uniforme

do repouso, Einstein se vê atônito com seu próprio pensamento quando observa mental-

mente que um corpo em queda livre não percebe seu próprio peso. Portanto, não há como

diferenciar também um sistema posto em um campo gravitacional com g = 9, 8m/s2 de

um acelerado com a = 9, 8m/s2. Esta equidade é conhecida atualmente como princípio de

equivalência de Einstein e leva a uma importante consequência que, para ilustrá-la, é inte-

ressante descrever o seguinte experimento mental: um observador em repouso percebe

um feixe de luz com trajetória obedecendo o princípio de Fermat, ou seja, uma linha reta

no espaço euclidiano. Do ponto de vista de um outro observador, em movimento acele-

rado perpendicular a esta linha reta, o feixe de luz logo a sua frente parecerá reto, porém,

as regiões laterais deste feixe chegarão com um certo atraso devido a velocidade limitada

da luz, fazendo com que o feixe de luz pareça curvado para este observador. Conside-

rando o princípio da equivalência, os mesmos efeitos causados por um sistema acelerado

pode ser observado em outro sistema imerso em um campo gravitacional, ou seja, mas-

sas conseguem desviar a luz. Este modo de pensar, junto à uma abordagem geométrica

baseada nos trabalhos de Minkowsky, levam Einstein a considerar o efeito gravitacional,

visto por Newton como sendo a ação de forças inerentes às massas, como tendo sua causa

puramente geométrica. O físico alemão passa a considerar que as massas causam uma de-

formação na malha do espaço tempo proporcional a sua massa, fazendo com que corpos

próximos caiam sobre esta deformação espaço-temporal. A figura 1.6 ilustra a proposição

de Einstein para uma malha bidimensional, atentando-se ao fato de que o Sol represen-

tado na figura causa um aprofundamento bem maior do que o causado pela Terra, devido

à diferença de massa entre esses dois corpos.
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Figura 1.6: Representação artística da deformação da malha do espaço-tempo bidimensional
causada pelo Sol, em amarelo no centro, e pela Terra, esfera menor a direita. Crédito: T.
Pyle/Caltech/MIT/LIGO Lab

O aparato matemático para descrever quantitativamente as ideias propostas en-

volve os conceitos do cálculo tensorial e definição de métricas do espaço-tempo. Aqui

será apresentado um resumo das equações e considerações feitas para obtê-las, bem como

as consequências para uma aproximação de campo fraco. Para maiores aprofundamentos

é interessante visitar [17], [18], e [19].

A compreensão da gravidade como uma deformação do espaço tempo se estabe-

lece a partir das Equações de campo de Einstein [14], que são dadas por

Gµν ≡ Rµν −
1

2
gµνR = 8πTµν . (1.3)

Para efeito de facilitação dos cálculos é usual considerar um sistema de unidades

geometrizadas com unidades básicas escolhidas de tal forma que tornem G = c = 1.

Do lado esquerdo da equação acima Gµν é o tensor de Einstein que depende somente da

geometria do espaço-tempo, enquanto que no lado direito o tensor energia-momento é

representado por Tµν que descreve a densidade e o fluxo de energia e do momento. Rµν
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e R são respectivamente o tensor e o escalar de Ricci. Por fim, gµν é o tensor da métrica e

tem papel nesta teoria semelhante ao do campo gravitacional na teoria Newtoniana [20].

Uma abordagem simplificada considera uma região em que o campo gravitacio-

nal é fraco causando uma deformação no espaço tempo pequena. De maneira matemática

equivalente, considerar tal região implica em um tensor da métrica na forma

gµν = ηµν + hµν , (1.4)

onde ηµν é o plano métrico e hµν é a perturbação métrica. Considerar a aproximação de

campo fraco para as equações de campo de Einstein, implica tomar |hµν | � 1. Introduzindo

o traço reverso dado por

h̄µν = hµν −
1

2
ηµνh, (1.5)

onde h é o traço nas equações de campo de Einstein, pode-se escolher uma condição do

Gauge de Lorentz de tal forma que se possa escrever as equações de campo de Einstein linea-

rizadas

�h̄µν = −16πTµν , (1.6)

onde o símbolo � representa o operador D’Alambertiano que, quando agindo sobre uma

função genérica f , tem o seguinte efeito

�f =

(
− ∂2

∂t2
+ O2

)
f. (1.7)

A aproximação para campo fraco foi utilizada até a descoberta do pulsar binário,

como lembrado por [21], desde então são utilizadas equações de campo forte, formalismo

utilizado para reconstrução das ondas detectadas pelo LIGO 2.

Considerando a equação (1.6) no vácuo o tensor energia-momento é nulo levando

esta equação a ter soluções na forma de ondas planas. Ou seja, uma das principais con-
2O parâmetro ε ∼ GM/rc2 distingue os regimes forte e fraco da gravidade [21].
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sequências da teoria de Einstein, com aproximação para campo fraco, é que perturbações

na malha espaço-temporal causadas por massas aceleradas geram ondas que se propa-

gam à velocidade da luz. Essas perturbações são conhecidas como ondas gravitacionais e,

segundo o que acreditava o próprio Einstein, jamais poderia ser detectadas devido à sua

irrisória amplitude. Neste sentido, para que esta amplitude seja grande o suficiente, se

espera que seja gerada por massas e/ou velocidade orbital grandes o suficiente para sua

detecção. A figura 1.7 representa ondas gravitacionais geradas por dois buracos negros

em coalescência. A detecção destas ondas pode trazer repostas para a cosmologia nas

áreas de matéria escura, inflação cósmica e princípio de equivalência por exemplo.

Figura 1.7: Ilustração de uma onda gravitacional originada por um sistema de dois buracos negros
coalescentes se propagando ao longo do espaço-tempo. Crédito: T. Pyle/LIGO.

Estas ondas gravitacionais são completamente descritas por sua amplitude, com-

primento de onda, direção de propagação e polarização. O comprimento de onda e am-

plitude dependem da aceleração e massa da fonte, enquanto que a direção e polarização

são grandezas associadas a inclinação do observador em relação ao plano em que ocorre

o fenômeno gerador das ondas [22].

Para efeitos de introdução ao objeto de estudo do presente trabalho, serão con-
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sideradas a partir de agora ondas gravitacionais geradas por sistemas binários como o

descrito na figura 1.8, retirada do trabalho de Li (2015) [17]. Tais sistemas apresentam

uma velocidade angular orbital ω e a contribuição das massas de ambos os corpos pode

ser descrita pela massa reduzida M definida como

M =
m1 m2

m1 +m2

, (1.8)

onde m1 e m2 são as massas dos corpos componentes deste sistema binário em

análise.

Figura 1.8: Sistema de duas massas, m1 e m2, orbitando em torno de um centro de massa com
velocidade angular ~ω e inclinação ι em relação a linha de visada do observador sobre o eixo z.
Fonte: Li (2015).

Considerando ainda uma distância de separação entre as massas igual a R e o

plano orbital com uma inclinação ι em relação ao eixo z do observador, os dois graus

de liberdade da TRR linearizada, h+ e h×, correspondem às amplitudes dos modos de

polarização da onda gravitacional dados por

h+ =
4MR2ω2(1 + cos ι)

2r
cos(2ωt) (1.9)
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e

h× =
4MR2ω2

r
cos ι sin(2ωt). (1.10)

Ou ainda, de forma equivalente

h+ =
4M

5/3
C ω2/3(1 + cos ι)

2r
cos(2ωt) (1.11)

e

h× =
4M

5/3
C ω2/3

r
cos ι sin(2ωt). (1.12)

quando introduzida a definição de Massa chirp, MC
3, dada por

MC =
(m1 m2)

‘3/5

(m1 +m2)1/5
. (1.13)

Como forma de se verificar a influência sobre o espaço-tempo exercida por cada

um destes modos de polarização, considera-se um anel de massa como ilustrado na fi-

gura 1.9, retirada do trabalho de Li (2015) [17]. A primeira linha desta figura ilustra o

comportamento deste anel de massa sujeito somente à uma onda gravitacional polari-

zada totalmente em h+, enquanto que a segunda linha tem significado semelhante, porém

para h×. Será visto no capítulo 3 que o detector de ondas gravitacionais LIGO, compostos

por dois braços com L = 4km, faz medidas de deslocamentos relativos h = ∆L/L, que é

uma combinação linear dos dois modos de vibração, provocados pela onda gravitacional

detectada.
3Sem sentido na tradução para o português, mas que posse ser entendida como massa de "gorjeio", pois esta massa

também pode ser escrita em função de frequências que produziriam tal som.
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Figura 1.9: Anéis de partículas. Fonte: Li (2015).

Como suspeitado por Einstein, a tarefa de detecção destas ondas gravitacionais

foi árdua ao ponto de se contestar por várias vezes sua veracidade. Inúmeros foram os ex-

perimentos que tentaram tal proeza. Por coincidência, a primeira detecção direta de uma

onda gravitacional ocorreu um século após sua predição. O anúncio feito em fevereiro de

2016 é mais um produto da frutífera união entre o conhecimento científico acumulado ao

longo dos tempos com o extraordinário avanço da tecnologia moderna.



CAPÍTULO 2

TÉCNICAS DE ANÁLISES EM SÉRIES TEMPORAIS

Apesar de ter sido pensada originalmente para análise de imagens bidimensio-

nais em meados da década de 60 por Mandelbrot [23], este já se preocupava em estudar

propriedades de séries temporais [24] baseado nos estudos de Hurst da década anterior

[25]. A partir do final da década 80 do século passado, os estudos sobre fractalidade ex-

pandiram seu alcance com o desenvolvimento de diversas técnicas de análise fractal e

multifractal em séries temporais. Tais avanços possibilitaram que sua aplicação nas mais

variadas áreas elucidasse problemas importantes.

A utilização dos métodos apresentados nesse capítulo tem como principais utili-

dades a identificação de correlações de longo prazo na série temporal e caracterização de

diferentes regimes ou fases. Estas transições de fase geralmente são associadas à mudan-

ças na dinâmica fractal do sistema. Desta forma, tal caracterização facilitará a análise de

perturbações e mudanças nas condições de contorno ocorridas naquele sistema.

Estudos de fases, transições de fase e dinâmica de evolução são algumas das ca-

racterísticas das séries temporais investigadas a partir da aplicação dos métodos apre-

sentados a seguir. Neste sentido, este capítulo apresenta um compêndio dos principais

métodos utilizados para análise das propriedades de séries temporais, com ênfase para

o método utilizado neste trabalho (MFDMA). A síntese destes métodos está baseada no

19
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trabalho de Kantelhardt (2012) [7]. Para uma facilitação cognitiva, tais métodos foram

agrupados de acordo com seu comportamento (não-)estacionário e (multi)fractal.

2.1 Métodos para análise em séries temporais estacionárias e fractais

2.1.1 Função de autocorrelação

O principal objetivo desta análise é investigar o grau de correlação entre os in-

crementos da série temporal através da persistência dos dados. Entendemos como per-

sistência o fato de um valor positivo(negativo) da série temporal apresentar probabi-

lidade maior que 50% de ser sucedido por outro valor positivo(negativo). Enquanto

que a antipersistência consiste em um termo negativo(positivo) suceder um termo po-

sitivo(negativo).

Um primeiro estimador de persistência, e consequentemente de correlação, é a

função de autocovariância dos incrementos da série temporal. Esta função é matemáti-

camente igual ao produto da função de autocorrelação pelo valor esperado da variância

〈∆x2i 〉. Desta forma, se os dados são normalizados a variância é unitária e as duas fun-

ções apresentam equivalência. Interessante destacar que uma série temporal estacionária

é totalmente descrita pelo cálculo de sua média e variância, aliado à análise da função

de autocorrelação, ou de forma equivalente pela sua média e função de autocovariância.

Seja xi(t), i = 1, ..., N uma série temporal estacionária com incrementos ∆xi = xi − xi−1
igualmente espaçados, a função de autocovariância é dada por

C(s) =
1

N − s

N−s∑
i=1

∆xi∆xi+s, (2.1)

onde s é o parâmetro de escala temporal da análise, também denominado de de-

fasagem temporal. Este será o único parâmetro do qual a função de autocorrelação depen-

derá, visto que em uma série estacionária a média e a variância não mudam. É importante

ressaltar que esta mesma análise pode ser feita com os valores da série temporal e não

com seus incrementos, porém, é prática comum subtrair a média de cada valor individu-
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almente. Neste ponto reside uma limitação do método: a impossibilidade de aplicação

em séries temporais que apresentam não estacionariedade. Nestas séries, devido a média

não ter um valor fixo, somente a análise com incrementos é possível e, mesmo assim, de

forma não muito satisfatória.

Quando os incrementos ∆xi são não-correlacionados, não temos persistência nos

dados e o valor da função de autocovariância, ou equivalentemente a função de auto-

correlação se os dados forem normalizados, será igual a zero para valores positivos de s.

Por outro lado, quando a série temporal apresenta correlação, o alcance desta afetará o

comportamento de C(s). Se uma correlação de curto alcance está presente, a função de

autocorrelação decai rapidamente sob a forma de uma função exponencial negativa do

parâmetro de escala s

C(s) ∼ e−s. (2.2)

Enquanto que, na presença de correlações de longo alcance, uma lei de potên-

cia representa o comportamento da função de autocorrelação em várias escalas s. Desta

forma, temos de introduzir mais um parâmetro, γ, para ser a potência nesta relação

C(s) ∼ s−γ, (2.3)

com γ tendo seus valores restritos ao intervalo entre zero e um. Este novo parâmetro está

relacionado com o expoente de Hurst, já introduzido na equação ??, através da relação

H = 1 − γ/2. Como mencionado por Seuront (2009) [26], no entanto, a função de auto-

correlação raramente tem sido usada para estimar diretamente o expoente de Hurst e a

dimensão fractal.
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Figura 2.1: Função de autocorrelação para três séries com comportamento conhecido fractal, mul-
tifractal e ruído branco descorrelacionado. Fonte: Elaborada pelo autor.

Na figura 2.1 o comportamento da função de autocorrelação para três séries tem-

porais é mostrado em função da escala considerada. Estes gráficos são denominados cor-

relogramas. Como o ruído branco é descorrelacionado, o cálculo de sua respectiva função

de correlação será nulo ao longo de toda a série. Por outro lado, as séries com compor-

tamento sabidamente fractal (vermelho) e multifractal (azul) apresentam um decaimento

rápido antes da estabilização para altos valores de s. De acordo com as equações (2.2)

e (2.3), estas séries devem apresentar correlações de curto (fractal) e longo (multifractal)

alcance.

Em resumo, a análise de função de autocorrelação identifica a presença (C(s) 6= 0)

ou não (C(s) = 0) de correlações e persistência. Esta última pode ainda ser classificada

quanto a sua robusteza, isto é, valores altos e baixos de C(s) indicam uma forte ou fraca

persistência, respectivamente; ou em relação ao seu alcance, pois se a persistência é de
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curto alcance temos um decaimento exponencial da função de autocorrelação frente à va-

riados parâmetros de escala, enquanto que o decaimento obedece uma lei de potência

quando a série apresenta persistência de longo alcance. Visto que este é um compêndio

desta técnica, o trabalho de Box et al. (1994) [27] é recomendado para maiores aprofunda-

mentos.

2.1.2 Análise de flutuação - FA

Este método baseado na teoria da caminhada aleatória, foi proposto por Peng et

al. (1992) [28] como forma de investigar correlações de longo alcance em sequencias de nu-

cleotídeos de DNA. Vários métodos apresentados nas seções seguintes, aplicam processos

de destendenciamento na série temporal para que os conceitos deste método possam ser

aplicados. Basicamente, consiste em analisar o comportamento de escala das flutuações

médias do perfil da série Y (j) definido como

Y (j) =

j∑
i=1

xi, (2.4)

onde xi, com i = 1, 2, .., N , é a série temporal estacionária analisada. Para que a equação

(2.4) seja válida, a média da série xi deve ser fixa e nula. Se assim não for, esta equação

deve ser uma soma acumulada sobre a diferença entre os dados da série original e o valor

desta média não nula, no caso

Y (j) =

j∑
i=1

[xi − 〈x〉]. (2.5)

Este perfil, interpretado pelos autores como sendo o análogo ao deslocamento lí-

quido na teoria de caminhada aleatória, deverá ser dividido em Ns = int(N/s) segmentos

de igual tamanho s, iniciando-se do início para o final da série e de tal modo que não se

sobreponham entre si. Para que uma parte final não seja negligenciada, essa segmentação

deve ser refeita partindo-se do final para o início da série, totalizando assim 2Ns segmen-

tos. De posse do perfil da série dividido em 2Ns segmentos pode-se agora calcular as
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flutuações de cada segmento ν = 0, 1, .., Ns − 1, através da relação

FFA(ν, s) =
√

[Y (νs)− Y ((ν + 1)s]2 (2.6)

e de forma análoga, para os segmentos que se iniciam do final para o início da série, ou

seja ν = Ns, ..., 2Ns − 1 a flutuação será calculada por

FFA(ν, s) =
√

[Y (N − (ν −Ns)s)− Y (N − (ν + 1−Ns)s]2. (2.7)

Tomando a média sobre todos os segmentos do perfil da série obtemos a flutuação

média desta série dada por

F2(s) =

√√√√ 1

2Ns

2Ns−1∑
ν=0

F 2
FA(ν, s). (2.8)

O índice 2 usado na equação acima será compreendido quando as generalizações

multifractais para este método forem apresentadas nas seções 2.3.3 e 2.3.4. Para investigar

o comportamento de escala da flutuação média, a relação entre esta quantidade e o fator

de escala s como uma lei de potência deve ser

F2(s) ∝ sα, (2.9)

onde α é conhecido como expoente de flutuação e para séries monofractais com correlação

de longo alcance, apresenta valores próximos ao do expoente de Hurst apresentado na

seção 2.1.3. Este expoente também possui relação com o expoente γ advindo do método

de função de autocorrelação obtido na equação (2.3), desta forma podemos relacionar

estes três expoentes

1− γ

2
= α ≈ H. (2.10)

O valor de α é estimado a partir da linearização da equação (2.9) de onde obtemos
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log[F2] = α log[s] + constante. (2.11)

Desta forma, o ajuste linear em um gráfico log-log entre a flutuação média F2 e o

fator de escala s retornará como coeficiente angular o valor de α. É importante ressaltar

aqui que os valores para α são limitados ao intervalo entre 0 e 1 e que um tamanho suge-

rido para a escala s não pode ultrapassar o valor de um décimo do tamanho total da série,

ou seja, s < N/10.

Do ponto de vista da teoria da caminhada aleatória, a flutuação média F2(s) pode

ser compreendida como sendo a raiz quadrática média do deslocamento da caminhada

aleatória depois de s passos. Quando a série é descorrelacionada, o expoente de flutuação

α apresenta valor próximo de 0, 5, indicando um comportamento difusivo que segue a lei

de difusão de Fick [29].

2.1.3 Análise de alcance reescalado - R/S

Em outubro de 1906, O engenheiro hídrico e físico Harold Edwin Hurst deixa a

Universidade de Oxford para ocupar uma vaga de trabalho científico no Departamento

de Pesquisa do Egito a pedido do então diretor geral deste órgão Sir Henry Lyons [30].

Este foi o início de um dos mais frutíferos trabalhos científicos do século passado que

teve como ponto de culminância o desenvolvimento de um método amplamente utilizado

para análise de séries temporais divulgado em 1951, conhecido como Análise do Alcance

Reescalado ou simplesmente Análise R/S [25].

Apesar de ter iniciado seus estudos em magnetismo terrestre e astronomia, foi na

hidrologia que seus feitos tiveram notoriedade científica. Estando a frente do Departa-

mento de Física do Ministério do Trabalho Público do Egito, Hurst coordenou a coleta de

dados de índices pluviométricos e do nível de água ao longo da bacia do Rio Nilo. Além

do Egito, Hurst monitorou o Rio e os vários lagos nas regiões do Sudão, Uganda, Etiópia,

Ruanda e no Congo [31]. Esta coleta de dados e as análises posteriores tornaram a bacia

do Rio Nilo a mais estudada estatisticamente entre todas que existem [30].
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A maior contribuição dada por Hurst para a análise de séries temporais vem da

necessidade de se otimizar a construção de reservatórios de água ao longo do Rio Nilo.

Estes reservatórios, sendo a principal fonte de água para consumo humano e para irri-

gação, deveriam ser construídos de tal sorte que não fossem pequenos o suficiente para

transbordarem durante o período das cheias, nem grande ao ponto de aumentar a su-

perfície de evaporação do lago formado. A análise de várias séries temporais advindas

da taxa de vazão de rios, índices pluviométricos e crescimento de árvores, fez com que

Hurst percebesse que não havia concordância entre a teoria que dispunha e os dados co-

letados. Pois, se os fenômenos ocorressem de forma aleatória, ou seja, sem correlação de

longo alcance, a razão entre o alcance da série (R) e seu desvio padrão (S), procedimento

hoje conhecido como Análise R/S, deveria seguir uma lei de potência no tempo de análise

com expoente igual a 1/2 [32]. Este resultado fora obtido a partir da teoria do Movimento

Browniano por Feller (1951) [33]. Porém, os dados apresentavam um expoente em torno

de 0, 72 indicando haver uma correlação de persistência. A incompatibilidade entre teoria

e dados ficou conhecido como o Fenômeno de Hurst.

Baseado na existência de correlação de longo prazo nos índices pluviométricos,

Hurst propõe que a construção de novos reservatórios devem levar em consideração a

análise da série histórica, o que denominou de Century Storage [25] 1. Hurst aplica este

método para verificar a presença de correlações de longo prazo em séries temporais de

índices pluviométricos e de vazão média acumulada no Lago Albert, localizado no Leste

Africano na divisa entre o Congo e Uganda. O algoritmo, apresentado pelo próprio Hurst

[33] e rediscutido por Feder (1988) [35], consiste em considerarmos um reservatório com

depósitos de água ξ(t), realizados pela chuva e/ou por um rio. Uma esquematização

do sistema de estudo de Hurst está representada no painel superior da figura 2.2. Para

que o reservatório mantenha o nível desejado e o rio que alimenta este reservatório possa

continuar fluindo, um volume médio igual a

〈ξ(t)〉τ =
1

τ

τ∑
t=1

ξ(t), (2.12)

1Termo que perde o sentido na tradução para o português, mas que significa considerar o armazenamento acumu-
lado nos períodos de chuva para utilização nos períodos de seca [34].
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Figura 2.2: No painel superior, a esquematização de um reservatório com depósitos de água ξ(t)
e descarga média no intervalo de tempo τ , 〈ξ〉τ . Também são ilustrados a diferença acumulada
X(t) e o alcance R entre os valores máximos e mínimos de X(t). No painel inferior, a evolução
dos parâmetros ξ(t), X(t) e R ao longo dos trinta primeiros anos de análise de Hurst. Fonte: Feder
(1988).
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deve ser liberado durante o período de tempo τ analisado. Considerando X(t, τ) como

sendo a diferença acumulada entre o fluxo de entrada ξ(t) e a descarga média anual 〈ξ(t)〉τ
no reservatório, temos

X(t, τ) =
t∑

u=1

[ξ(u)− 〈ξ(t)〉τ ], (2.13)

de tal forma que o tempo t esteja no intervalo 1 ≤ t ≤ τ . Para análise dos dados em um

intervalo de tempo igual a τ , o alcance do nível do reservatório será a diferença entre o

máximo e o mínimo de X(t, τ) para cada janela temporal τ , ou seja,

R(τ) = max1≤t≤τ [X(t, τ)]−min1≤t≤τ [X(t, τ)]. (2.14)

Um ponto a ser destacado nesta etapa da descrição do método é que o trabalho

original de Hurst considerava o valor R como fixo para toda a série. Este procedimento

limitava a eficiência deste método fazendo com que sua aplicação fosse satisfatória apenas

para séries estacionárias. Com o cálculo do alcance R feito em cada janela temporal de

tamanho τ , sua aplicabilidade se expande para qualquer série temporal [26].

Por outro lado, o desvio padrão S(τ) dos dados contidos em τ é definido como a

raiz quadrada da variância

S(τ) =

(
1

τ

τ∑
t−1

[ξ(t)− 〈ξ(t)〉τ ]

)1/2

. (2.15)

A razão entre as quantidadesR e S levou Hurst a estabelecer sua relação empírica

dada por

R/S = (τ/2)H (2.16)

Neste ponto, é historicamente interessante a curiosidade de que o próprio Hurst

representava o expoente da relação acima com a letra K e não H , fato que se estabeleceu
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em homenagem ao cientista em trabalhos posteriores, onde ficou largamente conhecido

como expoente de Hurst [36]. A obtenção deste parâmetro se dá com o ajuste linear em um

gráfico log-log para vários valores de escala τ , onde H será o coeficiente angular desse

ajuste. Para os dados coletados no lago Albert, Hurst encontrou H ∼ 0, 9, indicando

uma forte correlação de longo prazo e, desta forma, a não aleatoriedade dos fenômenos

que contribuíam com o nível de reservatório daquele lago. Na figura 2.3, temos valores de

H(K no trabalho original) para vários sistemas analisados pelo próprio Hurst em 1965[32].

Se os dados da série temporal de um determinado sistema não apresentam cor-

relações de longo alcance, ou seja são aleatórios, a teoria do movimento browniano pode

ser aplicada. Na análise R/S, sistemas como este, retornam valores para H em torno de

0, 5. Porém, em sistemas que apresentam correlações de longo alcance, temos dois regi-

mes distintos. O primeiro, quando 0 < H < 0, 5, temos a presença de antipersistência, que

significa probabilidade maior que 50% de que um incremento positivo(negativo) seja su-

cedido por um incremento negativo(positivo). No segundo regime, quando 0, 5 < H < 1,

é percebida a persistência nos dados, ou seja, um incremento positivo(negativo) é seguido

por um postivo(negativo). Para os dois últimos casos a teoria do Movimento Browni-

ano não se torna satisfatória por ter em seu cerne a condição de aleatoriedade. Sendo

assim, necessária a introdução da teoria do Movimento Browniano Fracionário, proposta

inicialmente por Mandelbrot (1965) [37] e aperfeiçoada por Maldelbrot e Van Ness [38].

Porém, se considerado uma série suficientemente grande, o expoente de hurst calculado

se tornará cada vez mais próximo de 0, 5, visto que o teorema do limite central afirma que

quando o número de dados de uma amostra tende a infinito sua distribuição tende a se

tornar normal (gaussiana).
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Figura 2.3: Figura original do trabalho de Hurst em 1956, onde são mostrados vários ajustes
lineares para diversos sistemas em um gráfico loglog. De cima para baixo: Estatísticas de rios,
queda de chuva, temperatura e pressão, anéis de árvores, varves (depóstio de sedimentos) do
Lago Saki, varvers no Canadá e Noruega, números de manchas solares e preços de trigo. Destaca-
se a utilização da variável K para representar o expoente e não H como usado atualmente. Fonte:
Hurst (1956).
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Série temporal xi(t)

Análise fractal para estimar H

Classe da 
série temporal

Estacionária
Xi(t) é fGn

Não estacionária
Xi(t) é fBm

Indefinida
Xi(t) é fBm ou fGn

β < 1 β > 1

β = 1

Figura 2.4: Diagrama para investigação de estacionariedade de uma determinada série temporal
a partir dos expoentes de Hurst e de análise espectral. Fonte: Adaptada de Seuront (2009).

Outra importante característica deste método é a possibilidade de se investigar a

estacionariedade da série e o tipo de movimento no qual seu comportamento se enquadra.

Dada a relação entre o expoente de Hurst e o expoente de análise espectral β ≈ 2H − 1,

essa investigação ocorre de acordo com o diagrama apresentado na figura 2.4.

É importante ressaltar que, como se trata de uma análise que indica ou não a

presença de correlação de longo prazo, o expoente de Hurst apresenta uma relação com o

coeficiente de correlação, expressado na equação (2.1), dada por

C = 22H−1 − 1. (2.17)

Como esperado, quando H = 1/2 o coeficiente de correlação será nulo, indicando

a distribuição aleatória dos dados. Outra relação importante é com a dimensão fractal D

da série temporal, que é um parâmetro indicativo do quão ruidosa é uma série, dada por
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D +H = k + 1, (2.18)

onde k é a dimensão da série temporal, desta forma, para séries temporais unidimensio-

nais este parâmetro será igual a unidade, logo

D = 2−H. (2.19)

Figura 2.5: Comparação simbólica entre as dimensões euclidiana e fractal. Fonte:
http://www.insite.com.br/fractarte/artigos.php.

A figura 2.5 apresenta imagens de objetos com diversos valores, tanto para a di-

mensão euclidiana como para a dimensão fractal. Sabendo que uma linha apresenta di-

mensão euclidiana igual a 1 e uma superfície igual a 2, então a série temporal estaria entre

esses dois valores. Intervalo justificado ainda pelo intervalo associado ao expoente de

Hurst que é entre 0 e 1.

Os trabalhos de Hurst foram usados de forma direta na elaboração do Projeto

Nilo Equatorial, que visava integrar a capacidade de armazenamento dos reservatórios

nos grande lagos do leste africano, bem como a construção do Canal Jonglei, ligando os
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lagos Albert e Vitória [31]. Os registros de Hurst aliados ao seu estudo sobre correlação

temporal de longo prazo na bacia do Nilo, também embasaram a construção da Grande

Barragem de Assuã no Egito. Há de se ressaltar também a aplicação da análise R/S em

diversas bacias brasileiras, como a Amazônica, do Prata, do São Francisco e do Tocantins-

Araguaia [39], bem como em séries temporais de chuvas no estado de São Paulo. [40].

Devido a ineficiência na aplicabilidade dos métodos apresentados nesta subseção em sé-

ries temporais que não apresentam comportamento estacionário, serão discutidos a seguir

os procedimentos para o tratamento de séries com tal característica.

2.2 Métodos para séries temporais não-estacionárias e fractais

2.2.1 Análise Wavelet

A análise da transformada de Fourier sempre foi um dos métodos mais utilizados

para análise de séries estacionárias. Dentre as diferentes técnicas encontradas na litera-

tura que usam essa análise, está o amplamente difundido Periodograma Lomb-Scargle [41]

e [42]. Porém, para séries não estacionárias este método apresenta limitações, visto que

esta utiliza funções senos e cossenos e considera para análise toda a série temporal. Ga-

bor (1946) [43], propõe a transformada de Fourier para tempo curto (short time Fourier

transform-STFT na sigla em inglês) como solução desta limitação. O autor sugere que se

considere uma janela que vá se deslocando ao longo da série de modo que ao final de

vários deslocamentos consiga-se analisar a série completa. A vantagem desta janela é que

este pedaço da série pode ser considerado em primeira aproximação como sendo estacio-

nário. Surge então o problema de definir o tamanho desta janela. Pois, se ela for pequena

demais para otimizar a hipótese de estacionariedade, perde-se informações sobre o sinal

completo. Por outro lado, se a janela for grande o suficiente para ser representativa frente

á série toda, perderá o pressuposto da não estacionariedade.

A solução para o dilema apresentado acima é o desenvolvimento de um método

semelhante ao de Gabor, mas que considerasse janelas de tamanhos variáveis, ou seja, ja-

nelas maiores(menores) quando informações sobre baixas(altas) frequências são exigidas.

Dois trabalhos, [44] e [45], apresentam as wavelets (termo em inglês amplamente usado na
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literatura correspondente a ondeletas ou ondinhas em português) como alternativa para

a resolução deste problema.

Uma função ψ(t) deve apresentar algumas características para ser considerada

uma wavelet. Pode-se destacar: apresentar média zero; ter energia associada finita; ter

valor nulo no infinito; ser contínua e apresentar derivada contínua. Em resumo, devem

ser funções quadrado integráveis. Seguindo essas definições, temos algumas wavelets

discretas bastante utilizadas na literatura:

• Wavelet gaussiana: de onde derivam outras wavelets conhecidas

ψ(t) =
dn

dtn
exp(−t2/2); (2.20)

• Wavelet do chapéu mexicano: equivale a wavelet gaussiana com n = 2

ψ(t) = (1− t2) exp(−t2/2); (2.21)

• Wavelet de Gabor: derivada da transformada de Fourier para tempo curto. Abaixo,

a e ω0 são parâmetros de controle da função e i é o número imaginário

ψ(t) = exp(iaω0t) exp(−t2/2a2). (2.22)

• Wavelet de Morlet complexa: derivada da wavelet de Gabor, utilizada neste trabalho

no capítulo 4 e dada por:

ψ(t) = exp(iω0t) exp(−t2/22). (2.23)

Entre outras para se resumir a alguns exemplos. Para o caso de uma série tem-

poral discreta xi com i = 1, ..., N , os coeficientes da transformada wavelet discreta são

obtidos através da relação

Lψ(τ, s) =
1

s

N∑
i=1

xiψ[(i− τ)/s], (2.24)
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onde ψ(t) é denominada wavelet mãe, ou seja, a base para a formação das wavelets filhas

ψτ,s(t) que diferem da primeira por um fator de escala (s) ou temporal (τ ), fazendo com

que estas duas funções possam ser relacionadas pela equação definida em [46] dada por

ψτ,s(t) =
1√
s
ψ

(
t− τ
s

)
. (2.25)

Se por um lado o fator τ indicará quanto a wavelet se deslocará no eixo temporal,

por outro lado o fator s indicará um aumento (s < 1) ou diminuição (s > 1) do tamanho

da wavelet mãe. A figura 2.6 demonstra a influência destes fatores sobre a wavelet mãe

sob a forma do chapéu mexicano descrita em (2.21).
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Figura 2.6: Painel superior ilustra a wavelet mãe do chapéu mexicano, ou seja, sem alterações nos
fatores. Painel central demonstra o efeito de alteração de τ sobre a wavelet mãe mantendo-se a
escala. Painel inferior mostra a influência da mudança de escala sobre a wavelet mãe por um fator
s = 1/2, mantendo-se o valor de τ . Fonte: Elaborado pelo autor.
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No painel central percebe-se a influência do fator τ no deslocamento da wavelet

mãe para o ponto em que está centrada em cinco, antes centrada em zero. Já o painel

inferior ilustra o efeito da mudança do fator de escala na variação do tamanho da wavelet

mãe. O valor s = 1/2 faz com que o tamanho da wavelet se reduza pela metade.

Os coeficientes Lψ(τ, s) aqui apresentados, serão utilizados na análise de séries

multifractais utilizando o método de Módulo Máximo da Transformada Wavelet apresen-

tado na seção 2.3.2.

A figura 2.7, adaptada do trabalho de Lee e Yamamoto (1994) [47], ilustra o com-

portamento da transformada wavelet para dois sinais sintéticos. Foi usada nesta análise

a wavelet de Morlet, dada pela equação (2.23). No painel (A) o gráfico superior apresenta

uma senoide com frequência crescente. Seu respectivo espectro de frequência, mostrado

no gráfico inferior deste painel, consegue identificar a frequência dominante ao longo de

todo o comprimento do sinal, visto que a região com verde mais intenso representa esta

frequência. A mesma análise é repetida para um sinal com duas senoides e uma função

delta superpostas e mostrado no gráfico superior do painel (B). Além da identificação

das duas frequências associadas a cada senoide, o gráfico inferior deste painel também

identifica o pico causado pela função delta, localizada na região central do sinal.
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Figura 2.7: Séries sintéticas com suas respectivas transformada wavelet apresentada pelo espectro
de frequência obtido pela análise utilizando a wavelet de Morlet. No painel (A) essa análise é
feita para um sinal senoidal com frequência crescente. Já no painel (B) a análise é feita para uma
superposição de duas senoides com uma função delta. Fonte: adaptado de Lee e Yamamoto (1994).
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2.2.2 Método DFA

Proposto originalmente por Peng et al. (1994) [48] para estudo de sequências de

DNA, consiste na análise do comportamento de escala da raiz quadrática média da dis-

tância entre o sinal e a tendência local. O que diferencia este método do DMA, que será

explanado na seção seguinte, é a forma como se deve retirar a tendência local de cada seg-

mento da série. Neste método, a tendência é identificada através de ajustes polinomiais

em cada segmento, enquanto que naquele método utiliza-se a distância do sinal ao valor

da média flutuante obtida em cada segmento.

Este é um dos métodos mais aplicados para análise de séries temporais não-

estacionárias podendo ser verificada sua aplicação nas mais diversas áreas, tais como:

processamento de sinais biomédicos [49]; estudos em sequências de DNA [50]; análise de

votos em eleições [51] e análise de preços de ações no mercado financeiro [52]. Talvez

pela simplicidade de seu algoritmo e possibilidade de aplicação inclusive para séries não

estacionárias, o trabalho original [48] e o que descreve com maior riqueza de detalhes o

método [53] tinham somados até setembro de 2016 cerca de 2000 citações. Existem varia-

ções deste método para séries com mais de uma dimensão [54], para destendenciamento

de alta ordem [55] e para análise multifractal [56] (MF-DFA que será abordada na seção

2.3.3).

Nesta apresentação do método DFA será utilizada a notação mais moderna dis-

cutida em Kantelhardt 2012 [7]. Para tal fim, considerando uma série temporal não-

estacionária e unidimensional xi, com i = 1, 2..., N , terá seu perfil Y (j) definido como

sendo a diferença acumulada entre cada dado da série e a média geral entre os dados

desta série. Ou seja, se tomarmos uma série com média igual a zero, seu perfil será so-

mente

Y (j) =

j∑
i=1

xi, j = 0, 1, 2..., N. (2.26)
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Figura 2.8: Procedimento de divisão em diversos valores de escala em uma série com 8000 dados,
com ajuste linear em cada um dos ν segmentos advindos dessa divisão. A parte superior ilustra a
escala s = 1000 gerando oito segmentos. Na parte central, se observa a escala s = 1600 gerando
cinco segmentos. Na parte inferior, a escala s = 800 gera dez segmentos. Para cada segmento um
ajuste linear é feito para se identificar a tendência local e apresentado com seus respectivos valores
de raiz da média quadrática (RMS). Fonte: Ihlen (2012).

Caso o valor desta média entre os dados da série original xi não fosse nulo, a

equação (2.26) deveria ser uma soma integrada de xi − 〈x〉. O passo seguinte é dividir o

perfil em Ns = int(N/s) 2 segmentos não sobrepostos de tamanho inteiro s do início ao

fim da série. Na figura 2.8, adaptada do trabalho de Ihlen 2012 [10], um exemplo desse

procedimento é apresentado dividindo-se uma série com 8000 dados em segmentos de

diversos tamanhos s. Geralmente o valor de N não é um múltiplo inteiro da escala s,

não se comportando como a série da figura 2.8, desta forma alguns pontos no final da

série temporal irão ficar de fora da análise. Para se evitar esse corte, realizamos o mesmo

procedimento iniciando do final da série para o início, obtendo-se assim 2Ns segmentos.

A fim de se remover a tendência local em cada um dos ν = 0, .., 2Ns−1 segmentos
2O termo int significa tomar o valor inteiro mais próximo da razão contida entre parênteses.
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Figura 2.9: Identificação das tendências locais com diversos graus do polinômio de ajuste em cada
um dos ν = 8 segmentos de tamanho s = 1000 de uma série com 8000 dados. Na parte superior,
central e inferior são feitos os ajustes de tendência local por polinômios linear, quadrático e cúbico,
respectivamente e apresentados com seus devidos valores de raiz da média quadrática (RMS).
Fonte: Ihlen (2012).

(daí o termo "destendenciada"no nome deste método), a tendência local deve ser identifi-

cada através de um ajuste polinomial ymν,s(j) de graum feitos em cada um dos ν segmentos.

O valor do grau do polinômio de ajuste definirá o tipo de análise de DFA feita, ou seja,

se o ajuste é linear (m = 1), temos DFA1, se é quadrático (m = 2), temos DFA2 e assim

sucessivamente. A figura 2.9, adaptada do trabalho de Ihlen 2012 [10], ilustra este proce-

dimento com a divisão da série em escala fixa s = 1000, mas ajustando a tendência local

com diversos valores de m. Na parte superior é feito um ajuste linear (m = 1), na parte

central um ajuste quadrático (m = 2) e na parte inferior um ajuste cúbico (m = 3). Há de

se destacar a melhora na identificação das tendências locais com o aumento do grau do

polinômio de ajuste. Porém, será compreendido posteriormente que a escolha do grau de

ajuste deste polinômio se configura como uma fragilidade considerável neste método.
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Identificada a tendência local de cada segmento, a remoção desta será feita

subtraindo-a do perfil da série para se obter o perfil destendenciado Ỹ (j) da série.

Ỹ (s) = Y (j)− ymν,s(j). (2.27)

Quando examinado em detalhes, percebe-se que este método se trata de uma ver-

são destendenciada da Análise de Flutuação, abordado em 2.1.2. Visto que o procedi-

mento é semelhante, diferindo basicamente na necessidade de se remover as tendencias

locais através do procedimento feito na equação (2.27). Desta forma, assim como feito no

método de Análise de Flutuação, deve-se calcular a função de flutuação quadrática média,

que para o caso do método DFA é dada por

FDFAm(ν, s) =

√√√√1

s

s∑
j=1

Ỹ 2
s (j) (2.28)

e investigar o comportamento de escala de FDFAm(ν, s), utilizando diversos valores para

a escala s.

Considerando que a relação entre essas duas quantidades se dá de tal forma que

obedece uma lei de potência do tipo

FDFAm(ν, s) ∝ sα, (2.29)

o comportamento de escala é obtido por um ajuste linear num gráfico log-log destas gran-

dezas. Visto que se linearizarmos a equação 2.29 obtemos

log[FDFAm(ν, s)] = α log[s] + constante, (2.30)

indicando que o valor de α é numericamente igual ao coeficiente angular do ajuste li-

near. O parâmetro α é comumente denominado de expoente de escala e apresenta alguns

regimes a serem discutidos:

• α = 0, 5 indica que não existe correlação entre os dados da série temporal ou que, se
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existirem, são somente de curto-alcance;

• α > 0, 5 indica que os dados são correlacionados a longo-alcance. Quanto mais pró-

ximo da unidade for o valor de α mais forte será a correlação entre os dados. E além

disso, esta será uma correlação do tipo persistente, ou seja, incrementos positivos na

série apresentam probabilidade maior que 50% de serem seguidos por incrementos

negativos e vice versa;

• α < 0, 5 corresponde a anti-correlações de longo prazo, ou seja, incrementos positi-

vos na série apresentam probabilidade maior que 50% de serem seguidos por incre-

mentos negativos e vice versa, comportamento denominado de antipersistência;

• α > 1 indica uma média local não estacionária, neste caso, se aplicarmos a Análise

de Flutuação teremos resultados não confiáveis, visto que este método apresenta em

sua essência a necessidade de estacionariedade da série temporal.

Agora que apresentado, é importante destacar alguns fatores limitantes deste mé-

todo. Como primeiro destes fatores, destacamos que o valor máximo obtido para α está

relacionado com o grau do polinômio de ajuste m das tendências locais de cada segmento

ν da série através de αmax < (m + 1). Desta forma, a escolha do grau do polinômio in-

terfere no valor obtido para α. Outro fator limitante é que, se por um lado, quanto maior

o valor de m melhor será o ajuste para identificação das tendências locais, por outro, o

aumento no valor de m acentua o comportamento assintótico nos limites para o expoente

α. Este comportamento dificulta a delimitação das regiões que definem os regimes elen-

cados acima. Por fim, o tamanho máximo para a escala s deve ser escolhido de forma que

compreenda entre 10 e N/10 dados da amostra total [57] e [58]. Apesar de se apresentar

esse valor máximo, não é indicado a construção de escalas tão grandes, visto que a identi-

ficação da tendência em cada um desses segmentos exigirá um grau maior do polinômio

de ajuste. Por outro lado, se a escala for muito pequena não permitirá a manifestação da

tendência local dado a pequeno número de dados compreendidos em cada segmento.
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2.2.3 Método DMA

Considerando a escolha do grau do polinômio de ajuste para retirar a tendência

local da série temporal como principal fragilidade do método DFA, Alesio et al. em 2002

[59] e posteriormente Carbone et al. em 2004 [60], propõe este método de análise que difere

do primeiro somente no processo de identificação e remoção dessas tendências. Para tal,

se inspira na ideia de média móvel introduzida por Vandewalle e Ausloos (1998) [61].

Considerando uma série temporal xi, com i = 1, 2, .., N , o algoritmo proposto

originalmente consiste na análise do comportamento de escala da função FDMA obtida da

seguinte forma

FDMA(j) =

√√√√ 1

N − s

N∑
i=n

[x(i)− x̃n(i)]2, (2.31)

onde

x̃n(i) =
1

s

n−1∑
k=0

x(i− k) (2.32)

é a média móvel calculada no trabalho de Alesio et al. em 2002 [59]. Seguindo o mesmo

raciocínio do método DFA, a função FDMA terá seu comportamento de escala investigado

propondo diversos valores para o fator de escala s. Considerando que entre essas duas

grandezas temos uma relação do tipo lei de potência dada por

FDMA ∝ sH , (2.33)

onde H é o expoente de Hurst que será igual ao coeficiente angular de um ajuste linear

em um gráfico log-log destas duas quantidades. O valor do expoente de Hurst indicará

a presença de correlações de longo alcance, bem como trará informações sobre o tipo de

persistência entre os dados como explicado na seção 2.1.3.

Utilizando este método, Alvarez-Ramirez et al. em 2005 [62] e de forma indepen-

dente Xu et al. também em 2005 [63], introduzem nova nomenclatura para o método origi-
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nal descrito acima. Observando que modo como se calcula a média móvel x̃n(i) em cada

caixa de tamanho n definirá duas formas de análise: a primeira, proposta no trabalho

original dada pela equação (2.32) passa a ser apresentada como a média móvel desten-

denciada calculada de trás para frente (Backward Detendred Moving Average - BDMA

ou BMA na sigla em inglês). Por outro lado se a média móvel x̃n(i) é calculada através da

relação

x̃n(i) =
1

s

(n−1)/2∑
k=−(n−1)/2

x(i+ k), (2.34)

Alvarez-Ramirez et al. em 2005 [62] denominam como destendenciamento por

média móvel central (Centered Detrended Moving Average - CDMA ou CMA na sigla

em inglês). Na seção que apresentará a generalização para multifractais 2.3.4 será visto

que o trabalho que apresenta esta generalização também introduz mais uma forma de se

calcular esta média móvel, bem como cria uma expressão geral para esta introduzindo um

parâmetro de ajuste θ.

Em [62] também é apresentada uma comparação entre o ajuste às tendências locais

utilizando os métodos DFA1, BMA e CMA, ilustrado aqui na figura 2.10. Interessante

notar que no painel superior (método DFA1) existem descontinuidades entre os ajustes

de tendência nos limites das caixas de tamanho n = s. Já no painel do meio (método

BMA), essas descontinuidades já não se fazem mais presentes, porém observamos um

deslocamento entre os pontos da série e a média móvel ilustrada nas linhas tracejadas.

Por fim, e como melhor desempenho, no painel inferior (método CMA) não se verifica a

presença destas descontinuidades e o ajuste da média móvel se dá bem mais próximo da

série temporal do que no caso anterior. Outro trabalho comparativo foi feito por Ying-

Hui Shao em 2012 [64] entre os métodos FA, DFA e DMA (BMA e CMA) utilizando séries

sintéticas. Seus resultados indicam desempenho semelhante entre os métodos CMA e

DFA, seguido pelo método BMA e um pior desempenho para FA.
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DFA1

Figura 2.10: Comparação feita por Alvarez-Ramirez et al. entre os métodos DFA1 (painel superior),
BMA (painel central) e CMA (painel inferior) para uma série temporal sintética ilustrada em preto
nos três painéis. Atentar para o fator de escala daquele trabalho ser representado por n, enquanto
que neste foi usado s. No caso do método DFA1 a escala é 50. Fonte: Alvarez-Ramirez (2005).
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A seguir, um conjunto de métodos eficazes no tratamento de séries temporais

não estacionárias e multifractais são introduzidos. Importante destacar a apresentação do

método MFDMA, seção 2.3.4, visto que foi utilizado na análise proposta neste trabalho.

2.3 Métodos para séries temporais multifractais

2.3.1 Método de análise multifractal padrão

O método de análise multifractal padrão é baseado na construção de uma função

de partição Zq(s) para uma medida x(i), com i = 1, ..., N e normalizada [35], de onde

obteremos quatro expoentes. A análise dos valores e das relações entre eles possibilitará

identificar o perfil multifractal desta série. De início, seguindo o roteiro apresentado em

[7], o perfil da série temporal estabelecida por essa medida ao longo do tempo dever ser

calculado através da relação

Y (j) =

j∑
i=1

[xi − 〈x〉]. (2.35)

Este perfil, deve ser dividido em Ns = int(N/s) segmentos não sobrepostos de

tamanhos iguais a s. Em seguida, a função de partição será obtida a partir da relação

abaixo que já explicita seu comportamento de escala como uma lei de potência com o

expoente denominado expoente de escala de Renyi τ(q)

Zq(s) =
Ns−1∑
ν=0

|X(ν, s)|q ∼ sτ(q), (2.36)

onde q é um parâmetro real e pode apresentar momentos negativos e positivos. A quanti-

dade X(ν, s) pode ser compreendida como a flutuação entre dois segmentos ν subsequen-

tes no perfil da série, sendo calculada através de

X(ν, s) = Y ((ν + 1)s)− Y (νs) (2.37)

e apresentando módulo igual a
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|X(ν, s)| = {[Y ((ν + 1)s)− Y (νs)]2}1/2. (2.38)

Substituindo a equação acima em (2.36), obtemos

Zq(s) =
Ns−1∑
ν=0

{[Y ((ν + 1)s)− Y (νs)]2}q/2 ∼ sτ(q). (2.39)

O termo entre parênteses representa, na análise de flutuação (FA), a função de

flutuação apresentada na equação (2.6), com a sutil diferença que naquele método foram

tomados 2Ns segmentos e aqui, somente Ns segmentos. Desta forma, podemos substituir

(2.6) na equação acima para obtermos

Zq(s) =
Ns−1∑
ν=0

F 2
FA ∼ sτ(q). (2.40)

A intenção a partir daqui é tentar expressar a flutuação média F2(s) da equação

(2.8) em função de Zq(s). Para isso, a equação (2.40) será multiplicada por 1/Ns, elevada a

1/2 e será considerado o valor de q = 2 para se obter

[
1

Ns

Z2(s)

]1/2
=

[
1

Ns

Ns−1∑
ν=0

F 2
FA

]1/2
∼
[

1

Ns

sτ(2)
]1/2

. (2.41)

O termo central é igual a F2(s) segundo a equação (2.8) e, desenvolvendo o termo

da direita, podemos reorganizar a equação acima para obter

F2(s) =

[
1

Ns

Z2(s)

]1/2
∼
(

1

Ns

)1/2

sτ(2)/2. (2.42)

Sabendo que N = sNs e que, pelo pressuposto da normalização da medida, N

será igual a unidade, temos

F2(s) =

[
1

Ns

Z2(s)

]1/2
∼ s[1+τ(2)]/2. (2.43)
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Tomando o caso generalizado, para qualquer valor de q

Fq(s) =

[
1

Ns

Zq(s)

]1/q
∼ s[1+τ(q)]/q. (2.44)

Aqui, percebe-se que o método FA é um caso particular (q = 2) do método de

análise multifractal por função de partição. Por isso, durante toda a seção que apresenta

aquele método já fora utilizado o índice 2 como indicativo para tal. Importante ressal-

tar que, assim como no método FA, a função de flutuação média F2(s) segue uma lei de

potência com o fator de escala s tendo o expoente de Hurst como potência. Neste caso

generalizado para séries temporais multifractais, definiremos o expoente generalizado de

Hurst h(q)3, com dependência nos valores dos momentos q, como sendo esta potência.

Desta forma, por comparação com a equação (2.44), temos a seguinte expressão para este

expoente

h(q) =
1 + τ(q)

q
. (2.45)

Até aqui foram apresentados dois dos expoentes desta análise (Hurst generali-

zado e Renyi), os outros dois são o expoente de Hölder α e o espectro de singularidade f(α),

definidos via transformada de Legendre [35] como

α =
d

dq
τ(q) (2.46)

e

f(α) = qα− τ(q). (2.47)

É importante frisar que, apesar de a mesma letra (α) ser utilizada para represen-

tação de ambos, os expoente de flutuação e de Hölder não são os mesmos e, desta forma,

não possuem mesmo significado. O expoente de Hölder e o espectro de singularidade

também podem ser representados em relação ao expoente generalizado de Hurst. O pri-
3Não confundir com as medidas de deformação relativa h definida na seção 1.2.
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meiro, resolvendo a equação (2.45) para τ(q) e efetuando sua derivada em relação a q para

se obter

α = qh′(q) + h(q) (2.48)

e o segundo, substituindo τ(q) obtido a partir da equação (2.45) e substituindo em (2.47)

para se obter

f(α) = 1 + q[α− h(q)]. (2.49)

Outra quantidade que apresenta dependência nos valores de q é a dimensão frac-

tal apresentada na seção 2.1.3. Sua forma generalizada é definida por

D(q) ≡ τ(q)

q − 1
=
qh(q)− 1

q − 1
, (2.50)

onde foi utilizada a relação (2.45) para se obter o lado direito da equação acima.

Como visto nas seções em que foi tratado de métodos de análise de séries tempo-

rais fractais, o comportamento de escala da flutuação média em função do fator de escala

s em um gráfico log-log era descrito por somente um expoente de escala (geralmente H).

Porém quando a série apresenta multifractalidade, um só expoente não é suficiente para

sua caracterização. Somado a este fator o comportamento de escala de Fq(s) poderá apre-

sentar também dependência nos valores de q. As relações entre os expoentes obtidos nesta

seção também nos dará bastante informação sobre a série temporal analisada como vere-

mos nas seções a seguir.

2.3.2 Método WTMM

Na análise de flutuação, do alcance reescalado, no método DFA e no DMA, in-

vestigamos uma função (F2(s), R/S, FDFA ou FDMA) cujo o logaritmo cresce monotomi-

camente com o logaritmo de um fator de escala s. Porém, para a análise multifractal

utilizando wavelets os coeficientes de sua transformada Lψ(τ, s), calculados pela equação
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(2.24), apresentam dependência em uma wavelet, que pela imposição de ter média nula

devem apresentar valores positivos e negativos. A consequência disto é que estes coefi-

cientes podem ter valores muito pequenos ou até mesmo nulos, visto que alguns valores

podem se anular no somatório.

Como forma de se evitar tal problema, Muzy et al. [65], sugerem que os valores

médios do módulo máximo destes coeficientes devem ser considerados ao invés de uma

média simples dos coeficientes dados pela equação (2.24). Desta forma, além do fator de

escala s descrito na apresentação da análise wavelet (seção 2.2.1), um fator de desloca-

mento da wavelet mãe τ = τj que identifique o valor máximo destes coeficientes deve ser

determinado de tal forma que obedeça a relação:

|Lψ(τj − 1, s)| < |Lψ(τj, s|) ≥ |Lψ(τj + 1, s)| (2.51)

para valores j = 1, ..., jmax. O passo seguinte é montar a função de partição para

os módulos máximos dos coeficientes com dependência nos q-momentos da seguinte forma

Z(q, s) =

jmax∑
j=1

|Lψ(τj, s)|q. (2.52)

Este procedimento faz com que a soma acima não seja sobre todos os coeficien-

tes da transformada wavelet, mas somente sobre os seus módulos máximos. Daí a jus-

tificativa para a nomenclatura deste método: módulo máximo da transformada wavelet

(wavelet transformed modulus maxima - WTMM na sigla em inglês largamente utilizada

na literatura). Outra justificativa para a utilização dos módulos máximos é que se os co-

eficientes apresentarem valores muito pequenos, impossibilitará o cálculo de (2.52) para

valores negativos dos q-momentos. De modo semelhante ao apresentado na seção ante-

rior, o comportamento de escala dessa função de partição é investigado considerando um

crescimento da função de partição seguindo uma lei de potência em s do tipo

Z(q, s) ∝ sτ(q), (2.53)

onde τ(q) é o expoente de Renyi definido anteriormente pelo método multifractal padrão
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na equação (2.45) e relacionado com os outros expoentes de análise multifractal nas equa-

ções (2.46) , (2.47) e (2.50)).

2.3.3 Método MF-DFA

Se por um lado, o método de análise multifractal padrão apresenta problemas

para análise de séries não estacionárias, por outro lado, o método WTMM é sujeito a es-

colha da função wavelet. O método de análise de flutuação destendenciada (detrended

fluctuation analysis-DFA em inglês) [48] já apresentou desempenho satisfatório na análise

de séries temporais nas mais variadas áreas. Para citar alguns trabalhos, temos aplicação

em registros metereológicos, processamento de sinais biomédicos e física da matéria con-

densada (para mais aplicações verificar seção 2.2.2). A generalização para o método DFA,

proposta por Kantelhardt em 2002 [56], consiste em tornar possível a análise de flutuação

destendenciada em séries que apresentam comportamento multifractal, ou seja, análise de

flutuação destendenciada para multifractais (Multifractal detrended fluctuations analysis,

MF-DFA em inglês).

Basicamente, o algoritmo de aplicação do método MF-DFA consiste em calcular

a função de flutuação Fq(s), o expoente de Hurst generalizado h(q), o expoente de escala

multifractal τ(q), expoente de holder α e o espectro multifractal f(α), bem como analisar

as relações entre esses parâmetros. O algoritmo consiste em cinco passos, dos quais os

três primeiros são idênticos aos do método DFA. Considerando uma série temporal xi

com comprimento N e com suporte compacto, ou seja, somente um valor insignificante

da série apresentando termos nulos. Seguindo o procedimento proposto por Kanthelhardt

2002, primeiramente deve-se determinar o perfil da série calculando a soma cumulativa

da diferença entre os termos da série e sua média

Y (j) ≡
j∑
i=1

[xi − 〈x〉], j = 1, ..., N. (2.54)

Como já discutido no método FA, este procedimento transforma a série em uma

equivalente de caminhada aleatória. O passo seguinte consiste em dividir o perfil da

série em Ns = int(N/s) segmentos não sobrepostos de comprimentos iguais a s. Este
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procedimento deve ser repetido do final para o início da série, garantindo assim que toda

a série seja coberta pela análise, visto que uma parte pode sobrar da razão entre N e s.

Desta forma temos 2Ns segmentos, nos quais serão identificadas as tendências locais por

ajustes polinomiais yν(j), onde ν é o identificador de cada segmento. Aqui reside um

problema na utilização deste método, pois a escolha do grau m do polinômio de ajuste

de tendência local é arbitrária, desta forma os valores da função de flutuação dependerão

desta escolha.

O próximo passo é calcular a variância para cada segmento ν = Ns + 1, ...2Ns

através de

F 2(s, ν) ≡ 1

s

s∑
j=1

{Y [N − (ν −Ns)s+ j]− yν(j)}2 (2.55)

e calculando a média sobre todos os segmentos obtemos a q-ésima ordem da função de

flutuação

Fq(s) ≡

{
1

2Ns

2Ns∑
ν=1

[F 2(s, ν)]q/2

}1/q

, (2.56)

onde q é um valor real. Destaca-se aqui a investigação de como a função de flutuação ge-

neralizada depende de valores diversos de q. A figura 2.11, adaptada do trabalho de Ihlen

2012 [10], ilustra tal dependência para duas séries: uma com comportamento multifractal

apresentada no painel A e outra com comportamento fractal apresentado no painel B. A

inclinação única para todas as retas no painel B indica que o expoente de Hurst independe

de valores de q, apresentando assim um único valor. A mudança da inclinação das retas

no painel A quando se muda o valor de q, gera diversos valores de coeficiente angular.

Desta forma, um só expoente não é suficiente para caracterizar seu comportamento de

escala enfatizando a discussão feita na seção 1.1. De acordo com esse conclusão é neces-

sário se definir o expoente de hurst generalizado h(q), que é um conjunto de valores para o

expoente de hurst que dependem do valor de q.
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O último passo do algoritmo consiste em analisar o comportamento de escala da

função de flutuação observando gráficos log-log da função de flutuação generalizada pela

escala s. Isto porque, se a série apresenta correlação de longo alcance então a relação entre

os dois segue uma lei de potência dada por

Fq(s) ∼ sh(q), (2.57)

onde h(q) é o expoente generalizado de Hurst e está relacionado com os outros expoentes

da análise multifractal através das relações (2.45), (2.46), (2.47) e (2.50). A série apresenta

não estacionariedades quando o expoente desta lei de potência apresenta dependência em

q. Quando q = 2, este expoente é semelhante ao expoente de Hurst, ou seja h(2) ∼ H .

2.3.4 Método MFDMA

Assim como feito por Kantelhardt [66] quando generalizou o método DFA, Gu e

Zhou em 2010 [58] generalizam o método DMA de forma que passe a ser utilizado tam-

bém para análise multifractal, criando assim o método de médias móveis destendenciadas

para multifractais (detrending moving average for multifractals - MFDMA na sigla em in-

glês). Além disso, neste mesmo trabalho Gu e Zhou 2006, introduzem um parâmetro θ

que definirá como a média móvel será calculada.
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Apesar de relativamente recente, quando comparado com o método MF-DFA, este

método vem sendo aplicado em sistemas de diversas áreas, tais como análise de medidas

de temperatura global [67], taxas de câmbio do dólar americano [68], amostra de estrelas

do telescópio espacial CoRoT [8] e processamento de imagens com textura [69].

O algoritmo apresentado em [58] consiste em se calcular o perfil da série temporal

formada por uma medida xi, com i = 1, .., N , definido por

Y (j) =

j∑
i=1

[xi − 〈x〉], j = 1, 2..., N. (2.58)

O próximo passo consiste em calcular a média móvel em uma janela móvel de

tamanho igual ao fator de escala s, de tal modo que este tamanho compreenda entre 10 e

N/10 dados da amostra total [57] e [58].

ỹ(j) =
1

s

d(s−1)(1−θ)e∑
k=−b(s−1)θc

Y (j − k), (2.59)

onde θ é o parâmetro de posição que definirá o modo que esta média móvel será calcu-

lada, b(...)c é o menor inteiro não menor que o argumento (...) e d(...)e é o maior inteiro

não maior que o argumento (...). De acordo com a função definida em (2.59), o limite su-

perior e inferior do somatório são entendidos como sendo pontos no passado e no futuro,

respectivamente, do ponto da série em que se está calculando esta função. O parâmetro θ

é definido no intervalo entre zero e um, mas no trabalho de proposição deste método, os

autores utilizam três valores

• θ = 0: define a forma de se calcular a média móvel já abordada na seção 2.2.3 de-

nominada pelos autores [62] e [63] de bacward moving average ou somente BMA (ou

ainda BDMA). Esta forma de se calcular a média móvel significa que Ỹ (j) está sendo

calculada sobre o passado da série temporal;

• θ = 0, 5: representa a forma também já apresentada na seção citada acima e pro-

posta pelos mesmos autores denominada centered moving average ou somente CMA

(ou ainda CDMA). O cálculo da média móvel desta maneira implica em considerar
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pontos do passado e do futuro de cada janela móvel de tamanho s;

• θ = 1: apresentado no trabalho que propõe este algoritmo [58], significa calcular a

média móvel para dados no futuro de cada janela móvel. Esta forma é denominada

de forward moving average, FMA (ou FDMA).

Determinado qual valor será utilizado para o parâmetro de posição, a tendência

da série deve ser retirada através da relação para a série residual dada por

εi = Yi(j)− ỹi(j), (2.60)

com a condição de que s− b(s− 1)θc 6 i 6 N − b(s− 1)θc]. Assim como no método MF-

DFA, a série residual deve ser dividida em Ns = bN/s− 1c segmentos não sobrepostos de

igual tamanho s para que se possa calcular a função de flutuação no segmento ν dada por

F 2
ν (s) =

1

s

s∑
i=1

[εν(i)]
2. (2.61)

Assim, a função de flutuação global de q-ésima ordem será

Fq(s) =

{
1

Ns

s∑
i=1

[F 2
ν (s)]q/2

}1/q

(2.62)

para valores de q 6= 0, enquanto que para q = 0 a relação regra de L’Hospital dever ser

usada para se obter a seguinte relação para a função de flutuação global

Fq(s) = exp

{
1

2Ns

s∑
i=1

ln[F 2
ν (s)]

}
. (2.63)

Desta forma e de maneira semelhante a outros métodos, o comportamento de es-

cala da função de flutuação global Fq(s) deve ser investigando propondo diversos valores

para a escala s de tal modo que essas duas quantidades seguirão uma lei de potência do

tipo

Fq(s) ∝ sh(q), (2.64)
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onde h(q) é o expoente generalizado de Hurst e está relacionado com os outros expoentes

da análise multifractal através das relações (2.45), (2.46) , (2.47) e (2.50).

Apesar de o trabalho de Alvaréz-Ramirez et al. [62] indicar que para análise de

séries fractais o método DMA com média central, ou seja CMA, propicia um melhor ajuste

ao perfil da série em análise, para séries multifractais o trabalho de Gu e Zhou em 2010 [58]

indica que há um melhor desempenho na análise quando se considera o valor de θ = 0.

A figura 2.12 ilustra a comparação entre o desempenho do método MF-DFA e o MFDMA

com três valores para θ feita por estes autores para uma série unidimensional. Esta série é

formada a partir de um processo denominado cascata multiplicativa que considera inicial-

mente uma medida µ distribuída uniformemente entre zero e um. Esta medida é dividia

em duas metades, a primeira com µ1,1 = µp1 e segunda com µ1,2 = µp2 = µ(1−p1), onde os

parâmetros p1 e p2 são arbitrários e normalizados. Depois de (k + 1) passos a medida µk,i,

em cada um dos 2k segmentos de linhas, é dividida em duas outras partes, de tal forma

que µk+1,2i−1 = µk,ip1 e µk+1,2i = µk,ip2. No trabalho de Gu e Zhou, este procedimento

foi repetido 14 vezes com os parâmetros apresentando os valores de p1 = 0, 3, p2 = 0, 7,

gerando uma série com 16384 dados.

O cálculo dos parâmetros multifractais é feito de forma analítica para efeito de

comparação entre os métodos. Utilizando a transformada de Legendre, Gu e Zhou calcu-

lam os expoente de Renyi τ(q) e de Hölder α(q), bem como o espectro multifractal, através

das equações

τ(q) = − ln(pq1 + pq2)

ln 2
, (2.65)

α(q) = −p
q
1 ln p1 + pq2 ln p2
(pq1 + pq2) ln 2

, (2.66)

e

f(q) = −qp
q
1 ln p1 + qpq2 ln p2
(pq1 + pq2) ln 2

+
ln(pq1 + pq2)

ln 2
. (2.67)
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Figura 2.12: Resultado da análise multifractal utilizando quatro métodos diferentes, MF-DFA e
MFDMA (com θ = 0, θ = 0, 5 e θ = 1) para análise da mesma série sintética advinda do processo
de cascata multiplicativa descrito no texto. As linhas pretas contínuas representam os cálculos
numéricos dos parâmetros em análise. O painel (a) apresenta em um gráfico log-log o comporta-
mento de escala da função de flutuação Fq(n) em função de diversos valores da escala n e para
três valores diferentes de q. O painel (b) ilustra a dependência em q do expoente de Renyi τ(q). No
painel (c) a variação entre este expoente obtido pela aplicação do método e obtido numericamente
é investigada para valores de q entre -4 e 4. O espectro multifractal é apresentado no painel (d)
para os quatro métodos implementados. Fonte: Gu e Zhou (2010).

Nos painéis (a) e (b) da figura 2.12, que representam o comportamento de escala

da função de flutuação e a influência de valores de q no expoente de Renyi respectiva-

mente, o desempenho dos métodos é semelhante com uma maior, porém sutil, concordân-

cia entre os dados analíticos e o MFDMA com θ = 0. No painel (c), a quantidade ∆τ(q),

que é a diferença entre o valor do expoente de Renyi obtido pelo método aplicado e o va-

lor obtido numericamente, está em função de valores de q no intervalo de [-4,4]. Quanto
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maior for a proximidade com linha tracejada em ∆τ(q) = 0, melhor será o desempenho do

método para o cálculo deste parâmetro. O método MFDMA com θ = 0 apresenta a melhor

performance, por outro lado, observa-se grande discrepância no resultado da aplicação de

MFDMA com ∆τ(q) = 0, 5. Por fim, no espectro multifractal presente no painel (d), nova-

mente o desempenho é melhor para o método MFDMA com o parâmetro de posição nulo,

pois se aproxima bem mais da linha preta contínua que representa o resultado analítico.

Diante dessas observações, assim como em [68] e [8], neste trabalho também foi utilizado

este valor para o parâmetro de posição.

Com o final deste capítulo, espera-se que as ferramentas para compreensão da

discussão que será feita no capítulo 5 já tenham sido adquiridas. Há de se ressaltar a aná-

lise que resultará da utilização destas ferramentas na série temporal gerada pelo objeto de

estudo deste trabalho: a onda gravitacional GW150914. Suas características e informações

instrumentais de sua detecção, serão apresentadas no próximo capítulo.



CAPÍTULO 3

O LIGO E O EVENTO GW150914

Desde a predição da existência de ondas gravitacionais feita por Albert Einstein

no seu trabalho conclusivo sobre a teoria da relatividade geral de 1916 [14], muitas foram

as tentativas de detecção antes da anunciada pelo LIGO, infelizmente todas sem êxito.

No capítulo 1 foi enfatizada a necessidade de se ter massas aceleradas para geração de

ondas gravitacionais, porém, dada a ínfima ordem de grandeza em sua amplitude, essas

ondas gravitacionais devem ser geradas em sistemas astronômicos para que possam ser

detectável com a tecnologia disponível atualmente.

3.1 Breve histórico dos detectores de ondas gravitacionais

Diversas técnicas foram utilizadas nos esforços para essa detecção. Inicialmente,

destaca-se o pioneirismo do trabalho de Joseph Weber (1968), utilizando enormes barras

cilíndricas de alumínio, conhecidas atualmente como Barras de Weber, que entrariam em

ressonância quando transpassada por uma onda gravitacional [70]. Weber chegou a su-

gerir a detecção de ondas gravitacionais como a da supernova SN1987A. Estes resultados

foram refutados posteriormente, porém, os experimentos de Weber serviram de inspira-

ção para novas formas de detecção e a barra utilizada em seu trabalho original se encontra

59
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no LIGO em seu detector da cidade de Hanford. Melhoramentos no experimento de We-

ber foram propostos e, no início dos anos 1990, um novo detector baseado nesta técnica

foi construído. O detector de ondas gravitacionais Allegro localizado na cidade estaduni-

dense de Baton Rouge-Louisiana e foi operado pela Louisiana State University até o ano

de 2008 com uma barra ressonante maior e resfriada à 4,2K [71]. Atualmente também

existe a variação do experimento de Weber utilizando barras esféricas, são exemplos o

Holandês miniGRAIL que está localizado na Universiteit Leiden [72] e o brasileiro Grávi-

ton (detector Mario Schenberg) [73], que funcionou no Instituto de Física da Universidade

de São Paulo até 2015.

Outra técnica utilizada para observação, desta vez de forma indireta, veio como

implicação do trabalho de Russell A. Hulse e Joseph H. Taylor Jr. (1974), quando descobri-

ram o Pulsar binário [74]. Utilizando o observatório de Arecibo em Porto Rico, detectaram

o pulsar binário PSR 1913+16 de onde verificaram uma variação periódica nos tempos de

chegada dos pulsos. Utilizando a teoria da relatividade geral de Einstein, perceberam que

este comportamento seria possível se o pulsar estivesse em uma órbita binária com outra

estrela. Mais tarde, seria observado que as variações periódicas estariam associadas as

deformações na malha espaço-temporal causada pelas massas do sistema binário [75]. A

descoberta do Pulsar binário aliada a primeira detecção indireta de uma onda gravitacio-

nal, rendeu a dupla o Prêmio Nobel de 1993.

Outro método de detecção é conhecido atualmente como Pulsar Timing Array

(PTA) e diversos testes e parâmetros são estudados através de alguns projetos que utili-

zam este método [76]. Os três principais projetos em execução atualmente são o European

Pulsar Timing Array (EPTA) [77], o North American Nanohertz Observatory for Gravita-

tional Waves (NANOGrav) [78] e o Parkes Pulsar Timing Array [79], que juntos formam

o International Pulsar Timing Array (IPTA) [80].

A partir da análise da radiação cósmica de fundo (CMB) também é possível infe-

rir sobre a presença de ondas gravitacionais. Esta radiação térmica, que está na região de

microondas do espectro eletromagnético, foi detectada por Penzias e Wilson (1965) [81].
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Figura 3.1: Anisotropias da radiação cósmica de fundo (CMB) no céu mapeado pelo satélite
Planck. Fonte: ESA e a Planck Collaboration

Proveniente dos primórdios do universo e objeto de estudo para diversas missões espa-

ciais como COBE, WMAP e mais recentemente o Planck, que produziu o mapa ilustrado

na figura 3.1 A CMB possui dois modos de polarização, o modo E que pode ser gerado

a partir de processos diversos e o modo B que é decorrente do espalhamento causado

por poeira interestelar, por ondas gravitacionais ou por lentes gravitacionais [82]. Desta

forma, a verificação do modo B de polarização em uma determinada região de análise

da CMB pode ser um indicativo da presença de ondas gravitacionais. Em março de 2014

um grupo de pesquisadores do Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization

2 (BICEP2) chegou a divulgar a detecção de uma onda gravitacional decorrente do pe-

ríodo inflacionário do universo. Porém, uma reanálise dos dados junto à outra equipe de

pesquisadores do Telescópio Espacial Planck revelou que o sinal era causado por poeira

galáctica.

Até agora, o modo de observação de ondas gravitacionais mais promissor se uti-

liza de um procedimento elaborado por uma dupla de cientistas contemporâneos do pre-

visor das ondas gravitacionais. Albert Michelson e Edward Morley desenvolveram em

1887 um experimento para verificar a existência do éter luminífero. O aparato, ilustrado

na figura 3.2, retirada de Abbott 2016 [83], consiste na emissão de um feixe de luz mono-
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Figura 3.2: Esquematização do experimento de Michelson Morley utilizado como base para cons-
trução do LIGO. Fonte: Abbott 2016.

cromática em um espelho semitransparente, dividindo o feixe inicial em outros dois que,

ao percorrer um certo comprimento, atingem outro espelho e retornam para um detector

de fótons. Os padrões de interferência gerados no detector podem indicar uma variação

no comprimento de um dos caminhos percorridos por um dos feixes. Este aparato ficou

conhecido como o interferômetro Michelson-Morley [84] e é a base para os observatórios

de ondas gravitacionais por interferometria a laser. Entre os detectores principais que se

utilizam deste método de detecção, os pioneiros foram o japonês já desativado TAMA300

[85] e o alemão GEO600 [86] que continua em operação e, após um aprimoramento em

seus equipamentos [87], integra a rede de colaboração do LIGO.

3.2 A fase inicial do LIGO

Por enquanto, a única iniciativa que obteve sucesso na detecção de ondas gravita-

cionais utilizando a interferometria laser foi a do LIGO. Com fundos da agência americana

National Science Foundation (NSF), o projeto foi liderado por três experientes pesquisa-
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dores da área: Kip Thorne1, que havia fundado um grupo de pesquisa em ondas gravi-

tacionais em 1968 no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech); Rainer Weiss, pes-

quisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e Ronald Drever (Caltech),

que estudava experimentalmente a utilização de interferômetros na detecção de ondas

gravitacionais desde a década de 1970.

Após o período de testes de viabilidade para construção de interferômetros lon-

gos, as localidades de Hanford em Washington e Livingston em Louisiana são escolhidas

para abrigarem o par de detectores independentes que foram construídos entre os anos

de 1994 e 2002. As figuras 3.3a e 3.3b mostram a visão aérea dos dois detectores após a

conclusão das obras. Estas duas localidades estão a uma distância de aproximadamente

3000km ou 10 ms-luz, o que ajudaria no cálculo de triangulação para identificar a posição

no céu da fonte de onda gravitacional. Em 1997, Barry Barish da Caltech se torna diretor

do projeto e divide a organização do LIGO em duas entidades: (1) os laboratórios operaci-

onais do interferômetro na Caltech, no MIT e nos detectores de Hanford (H1) e Livingston

(L1) (2) o LIGO Scientic Colaboration (LSC) responsável por pesquisa científica e análise

de dados, contando com mais de 1000 pesquisadores de 75 instituições distribuídos por

15 países. Fazem parte desta rede de colaboração físicos brasileiros do Instituto Nacional

de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Instituto Internacional de Física (IIP-UFRN).

(a) LIGO Hanford H1 (b) LIGO Livingston L1

Figura 3.3: Visão aérea dos detectores do LIGO presentes nos municípios de Hanford em Washing-
ton e Livingston na Louisiana. Crédito: LIGO Caltech

1Fato curioso é que Kip Thorne também foi um dos produtores executivo do filme "Interestelar"de 2014, lançando
o livro "The Science of Interestellar"posteriormente relatando essa experiência. Além disso participou como consultor
científico do filme "Contato"baseado no romance de Carl Sagan
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Apesar de ter o experimento de Michelson-Morley como base de funcionamento,

muitas melhorias neste experimento foram consideradas na construção da primeira fase

do LIGO e aperfeiçoadas ao longo do seu funcionamento. Algumas dessas melhorias

estão na própria estrutura dos detectores que apresentam dois braços principais perpen-

diculares de 4km cada. O detector na localidade de Livingston é representado por L1,

enquanto que o detector de Hanford, apresentou em sua fase inicial, no mesmo envólu-

cros, dois interferômetros: o H1 com mesmo comprimento de L1 e o H2 com metade deste

comprimento. Cada um dos braços destes cada detector contém uma cavidade óptica res-

sonante, que conseguem aumentar em 100 vezes o efeito da onda gravitacional na faixa

de 100Hz [88]. A interferometria acontece entre os feixes provenientes de uma fonte de

raios laser de Neodimio YAG (ítrio-alumínio-granada) com potência de 10W e que possui

comprimento de onda de 1064nm, ou seja, na região do infravermelho. Como forma de

se evitar oscilações acústicas ou espalhamento de radiação, cada braço do detector possui

uma região de ultra vácuo. Estão presentes ainda controles de temperatura e sistemas de

suspensão para isolamento de vibrações externas [89].

Ao longo de seu funcionamento, seis períodos de observação foram identificados

como SN , onde N é o identificador da ordem de cada período de observação que mede

a deformação relativa h (strain). Esta quantidade é uma combinação linear entre os dois

modos de polarização da onda gravitacional, h+ e h×, definidos nas equações (1.11) e

(1.12). Interessante observar na figura 3.4 o aumento adquirido na sensibilidade em to-

das as faixas de frequência ao longo das observações. Por exemplo, o segundo período

de observação S2 é capaz de detectar valores de h da ordem de 10−21 na frequência de

100Hz, enquanto que o primeiro período de observação só conseguia ordens de 10−20

para a mesma frequência. Aqui é interessante destacar a grandeza deste projeto, visto

que, para alcançar estas ordens de magnitude para h, este método deve ser capaz de me-

dir uma deformação no comprimento de cada braço da ordem de 10−18m. Mesmo tendo

firmado colaboração com o detector franco-italiano VIRGO [90], com o japonês [91], com

o alemão GEO600 [92] e análise dos dados feita pelo projeto Einsten@Home [93], ao final

de cinco períodos de observação, não foram detectadas ondas gravitacionais nesta fase

inicial do LIGO que durou até o ano de 2010.
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Figura 3.4: Sensibilidade na medição de h ao longo de cinco dos seis períodos de observação. A
Meta da sensibilidade a ser alcançada está representada na linha contínua em marrom. Crédito:
LIGO Scientific Colaboration

3.3 A segunda fase: o Advanced LIGO (aLIGO)

Mesmo não obtendo sucesso em seu objetivo inicial, a primeira fase do LIGO,

através do LSC, possibilitou a identificação de possíveis fontes de ondas gravitacionais,

abrindo caminho para a segunda fase deste projeto. Em 2008 a NSF autoriza as melho-

rias nos detectores, o que levaria ao Advanced LIGO (aLIGO). Avanços consideráveis na

instrumentação, possibilitariam não só um aumento na sensibilidade de medição da de-

formação relativa, como também um alcance maior em relação as fontes. Após a conclusão

das obras (2010-2014), a cavidade ótica ressonante nos braços dos interferômetros conse-

guem agora um aumento de 300 vezes sobre o efeito da onda gravitacional. A mesma

fonte de raio laser de sua fase inicial foi utilizada, porém agora com uma potência de
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200W. O antigo sistema de suspensão feito de aço é substituído nesta fase por fibra de sí-

lica, diminuindo ainda mais a influência de vibrações externas na medição. Vários meca-

nismos de diminuição das diversas fontes de ruído na medição de h são utilizadas aliados

à sensores de todos os tipos: acelerômetros, microfones, sismômetros, magnetômetros,

receptores de fontes de rádio, sensores climáticos, e detectores de raios cósmicos. Todos

estes dados são armazenados em mais de cem mil canais de gravação. Além disso, o

tempo em cada medição é aferido por um relógio atômico e um GPS localizados em cada

um dos dois detectores [83].

O conjunto destas benfeitorias levaram a um incremento médio em torno de

1000% na sensibilidade dos detectores. Porém na faixa mais sensível de medição de

frequências, em torno de 100Hz a 300Hz, este incremento na sensibilidade pode ser de

três a cinco vezes maior [94]. Desta forma, valores de h da ordem de 10−23, que implica

em uma deformação dos braços na ordem de 10−20m, podem ser detectados na atual con-

figuração do aLIGO [95], tornando-o o instrumento de medição de comprimento mais

preciso já construído pelo homem. O aumento na sensibilidade deste observatório vem

acompanhado ao incremento de três ordens de grandeza no volume do espaço-tempo que

pode ser analisado pelo aLIGO para sistemas binários coalescentes [96].

Até o final de 2016 o Advanced VIRGO entrará em funcionamento em conjunto

com o aLIGO, o que possibilitará uma melhor triangulação no céu melhorando a identi-

ficação da fonte de onda gravitacional detectada. Projetos futuros envolvem ainda uma

filial do LIGO na índia, o INDIGO [97], a evolução do TAMA300, o japonês KAGRA [98] e

o europeu Einstein Telescope. O projeto LISA (Laser Interferometer Space Antenna), inicia

a era dos detectores de ondas gravitacionais no espaço com o lançamento da sonda LISA

Pathfinder em 3 de dezembro de 2015, que fez testes iniciais para o funcionamento futuro

do Evolved LISA. Estão previstos ainda os detectores espaciais de ondas gravitacionais da

china (TianQin) e do Japão (DECIGO).
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3.4 A detecção da onda gravitacional GW150914

Se o LIGO não conseguiu detectar nenhum sinal de ondas gravitacionais durante

seus seis períodos de observação iniciais, o aLIGO conseguiu o feito já em seu primeiro

período de funcionamento. Durante os meses de setembro de 2015 e janeiro de 2016 o

aLIGO iniciou suas atividades com a primeira fase de observações, nomeada O1. Após

um período de análise nos dados dos dois detectores, em 11 de fevereiro de 2016 o diretor

executivo do LIGO David Reitze proferiu as palavras que entraram para a história: "We

did it!"(Conseguimos!). O anúncio estava relacionado à primeira detecção de forma direta

de uma onda gravitacional [83], inaugurando de forma efetiva a astronomia de ondas

gravitacionais.

O anúncio feito pelo LIGO representa muito para a ciência como um todo, porém,

mais ainda para a astronomia. Esta área do conhecimento conseguiu acumular todas as

informações que se dispõem atualmente analisando somente o espectro eletromagnético

emitido pelos corpos. Há de se exaltar a quantidade de tecnologia advinda destas pesqui-

sas. A partir de agora, não só as diversas formas de radiação emitida por alguns objetos

astronômicos serão investigadas, mas também as ondas gravitacionais produzidas por

eles. Importante ressaltar que a natureza das ondas gravitacionais e eletromagnéticas são

diferentes, inclusive existindo alguns sistemas com emissão da radiação gravitacional e

ausência parcial da eletromagnética. Os buracos negros podem ser citados como exemplo.

Duas características em comum entre esses dois tipos de onda é que viajam à velocidade

da luz no vácuo e que estas podem ser observadas em diversas faixas de frequência ou

comprimento de onda. A segunda característica faz com que se possa criar um equivalente

gravitacional do espectro eletromagnético: o espectro de ondas gravitacionais. A figura

3.5 ilustra a distribuição dos tipos de onda gravitacional com suas respectivas fontes e os

tipos de detectores sensíveis à sua observação. Interessante observar que os interferôme-

tros a laser baseados na terra, do qual o LIGO é um exemplo, só conseguem medir uma

pequena faixa de frequência do espectro gravitacional. Nesta faixa estão as ondas geradas

por sistemas binários massivos coalescentes.
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Figura 3.5: Espectro de ondas gravitacionais. Na região central estão apresentadas os períodos
e suas respectivas frequências. Na parte superior as possíveis fontes e na parte inferior os ob-
servatórios com sensibilidade suficiente para detecção. Crédito: Institute for Gravitational Rese-
arch/University of Glasgow.

E foi um sistema binário coalescente de dois buracos negros, a fonte geradora

da onda gravitacional detectada pelo LIGO. Os interferômetros foram sensíveis o sufici-

ente para registrar esta onda, apesar do ruído presente no sinal e de sua curta duração.

O sinal gerado por este sistema imprimiu uma assinatura com perfil ondulatório entre

os dados com uma relação sinal ruído igual a 24. Apesar de detectado exatamente no

dia 14 de setembro de 2015, o evento ocorreu a cerca de 1,3 bilhões de anos, informa-

ção advinda do cálculo da distância do sistema coalescente que é de aproximadamente

410Mpc ∼ 1, 3Gano− luz (Gano = 109anos). [99]. A nomenclatura adotada para as ondas

gravitacionais detectadas a partir de então segue um padrão semelhante aos de superno-

vas, primeiro as letras GW e depois a data no padrão americano. Desta forma, a primeira

onda gravitacional detectada ficou nomeada como GW150914.

A grandeza medida pelos detectores de interferometria laser é a deformação rela-

tiva h (strain) dos braços que constituem o caminho percorrido pelo laser emitido a partir

da fonte. Esta deformação é uma combinação linear dos modos de polarização h+ e h×,

dados pelas equações (1.11) e (1.12),
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h = F+h+ + F×h×, (3.1)

onde F+ e F× são funções que dependem da polarização e da posição da onda gravitacio-

nal no céu [100]. A figura 3.6 apresenta as medidas de h feita pelos detectores de Hanford,

H1, e de Livingston, L1. Deve-se compensar a distância entre as localidades fazendo um

deslocamento no eixo temporal dos dados de um dos detectores. Na figura 3.6, foram

subtraídos 0, 0074s segundos dos dados de H1 [83]. Tal procedimento compensa a defasa-

gem temporal causada pela distância entre os detectores e foi usado neste trabalho apenas

para ilustrar as ondas sincronizadas na figura 3.6. Importante destacar que para cada ob-

servação de onda gravitacional essa defasagem deve ser diferente, pelo fato de que o sinal

deve vir de regiões diferentes no céu. O evento representado na figura consiste do estágio

final de coalescência ocorrido em um intervalo de tempo igual a 0, 21 segundos.
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Figura 3.6: Séries temporais formadas a partir dos valores das medidas da deformação relativa h
ao longo do tempo. Fonte: Elaborada pelo autor.
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A partir dos dados de detecção as frequências (f ) e suas derivadas temporais (ḟ )

podem ser usadas para o cálculo das massas dos buracos negros do sistema. Para isso, a

massa chirp dada pela equação (1.13), pode ser reescrita em função destas frequências

MC =
m1 m2

m1 +m2

=
c3

G

[
5

96
π−8/3f−11/3ḟ

]3/5
, (3.2)

de onde se obtém um valor de MC ' 30M�. O cálculo anterior implica que a soma das

massas dos buracos negros antes da colisão está em torno de m1 + m2 ∼ 70M�, conside-

rando por simplicidade inicial m1 = m2. Cálculos mais refinados definem estas massas

como 29M� e 36M� gerando um buraco negro remanescente com 62M�. A diferença en-

tre a soma das massas iniciais e a remanescente (3M�), equivale a energia gasta para a

produção das deformações no espaço-tempo [101].

Figura 3.7: O painel superior mostra em vermelho a onda gravitacional reconstruída através de
soluções numéricas nas equações da Teoria da Relatividade Geral com os respectivos regimes do
movimento coalescente. O painel inferior ilustra a velocidade relativa entre os Buracos negros para
cada regime, bem como sua separação em unidades do Raio de Schwarzschild. Fonte: Abbott et
al. (2016).
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A figura 3.7, retirada do artigo sobre a detecção de GW150914 [83], retrata em seu

painel superior os três regimes do sistema coalescente: Inspiral, colisão (merger) e ring-

down2. Em vermelho apresenta-se a onda gravitacional reconstruída utilizando soluções

numéricas para as equações da Teoria da Relatividade Geral. Destaca-se o aumento sig-

nificativo nos valores da deformação relativa (strain) na região de colisão e diminuição

considerável da amplitude no regime ring-down.

Os dados de deformação relativa h distribuídos na figura 3.6 formam uma série

temporal com 3441 medidas igualmente espaçadas a um valor de 6, 035 · 10−5s e, como

tal, pode ser investigada utilizando os métodos descritos no capítulo 2. Neste trabalho

os dados dos dois detectores serão representados por H1data (Hanford) e L1data (Li-

vingston). No próximo capítulo serão apresentados os resultados da análise desta série

temporal utilizando diversos métodos estatísticos para investigar a dinâmica fractal deste

evento, bem como possíveis correlações de longo alcance.

2O termo ring-down pode ser interpretado na língua inglesa como finalização para algo.



CAPÍTULO 4

INVESTIGAÇÃO DA DINÂMICA FRACTAL DE GW150914

Os métodos apresentados no capítulo 2 foram classificados de acordo com algu-

mas característica da série temporal analisada. Por exemplo, a aplicação do método FA

em uma série não estacionária não retornará parâmetros confiáveis, visto que este é um

método eficiente para séries que não apresentem este comportamento. Sendo assim, é

interessante caracterizar inicialmente a dinâmica fractal da série. Em outras palavras, ve-

rificar se a série apresenta comportamento estacionário, se existem correlações, se essas

correlações são de curto ou longo alcance e se o expoente global de Hurst é suficiente

para descrever essa dinâmica. Com este propósito, o presente capítulo apresentará os re-

sultados da aplicação de quatro métodos, que auxiliam na análise e identificação destas

características, na série temporal advinda da onda gravitacional GW150914.

4.1 O Plot de Poincaré

Uma abordagem inicial para o tratamento dos dados desta série temporal é a in-

vestigação da existência de correlações de curto ou longo alcance. Tal investigação é ne-

cessária, pois será visto no capítulo 5 que a correlação de longo alcance é uma das causas

para que se observe o comportamento multifractal em uma série temporal. Uma ferra-

72
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menta simples, porém bastante eficiente para este intuito, é o diagrama conhecido como

Plot de Poincaré.

Esta técnica consiste basicamente em uma representação geométrica da série tem-

poral em um plano cartesiano [102]. Se uma série com N dados for representada por

xi = x1, x2, ..., xN , onde o índice i indica a posição do dado na série, o que esta técnica faz

é relacionar um ponto com seu vizinho direto (xi com xi+1), ou uma dado com seu vizi-

nho com uma distância de duas posições (xi com xi+2) e assim sucessivamente [103]. No

cerne desta técnica reside o teorema de Takens [104] que afirma ser possível reconstruir o

atrator de um sistema dinâmico distribuindo os dados, com um certo atraso entre eles, em

um equivalente ao espaço de fase [105]. O resultado deste procedimento está ilustrado na

figura 4.1, retirada do trabalho de De Freitas et al. (2016) [5], onde os dados de uma série

arbitrária são relacionados com seu sucessor direto criando cada um dos círculos ama-

relos. A linha de identidade (xi = xi+1) está representado em preto e duas quantidades

importantes também são apresentadas: SD1 e SD2. Estas quantidades são provenientes

da análise por ajuste de elipse, que é uma das técnicas de análise do Plot de Poincaré.

SD1 representa o eixo menor da elipse branca representada na figura 4.1 que está sobre os

círculos amarelos. Esta quantidade também é interpretada como o desvio padrão dos da-

dos projetados ao longo da linha de identidade, enquanto que SD2 é o desvio padrão dos

dados projetados perpendicularmente à linha de identidade. O segundo desvio padrão

também define o tamanho do semi eixo maior da elipse contida no gráfico.

Os valores dos semi eixos menor e maior são calculados a partir das relações

SD1 =

√√√√ 1

N − 1

N−1∑
i=1

D2
i(SD1), (4.1)

onde Di(SD1) é a distância entre dois pontos consecutivos no eixo menor dada por

Di(SD1) =
xi+1 − xi√

2
. (4.2)
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Figura 4.1: Plot de Poincaré genérico. Fonte: De Freitas et al. (2016).

Para se definir essa distância em relação ao semi eixo maior Di(SD2), deve-se

definir a média entre dois pontos consecutivos como

x̄ =
xi+1 + xi

2
, (4.3)

para então calcular essa distância pela relação

Di(SD2) =
xi+1 + xi − 2x̄√

2
. (4.4)
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(a) Plot de Poincaré para os dados de Hanford.

(b) Plot de Poincaré para os dados de Livingston.

Figura 4.2: Diagramas ilustrando os Plots de Poincaré para os dados das duas séries temporais,
provenientes dos dois detectores do LIGO. A linha de identidade vermelha, transpassa os 3441 da-
dos da série temporal relacionados com seus vizinhos, representado pelos círculos azuis na figura.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Desta forma, SD2 é calculado como

SD2 =

√√√√ 1

N − 1

N−1∑
i=1

D2
i(SD2). (4.5)

Os desvios padrões definidos nas equações (4.1) e (4.5) também estão associados

à variabilidades de curto e longo alcance, respectivamente. [5]. As figuras 4.2a e 4.2b

ilustram o resultado da aplicação deste método nos dados dos detectores de Hanford e

Livingston. Os valores dos desvios padrão estão dispostos na tabela 4.1.

A forma como os dados se dispuseram nos diagramas da figura 4.2a e 4.2b são do

tipo "torpedo", padrão de distribuição dos dados que indica um aumento na frequência

entre os dados ao longo da série temporal. Geralmente, estes padrões são associados a

comportamentos oscilatórios com frequência crescente [102].

Para as duas séries temporais, as medidas de SD2 são maiores que SD1 em pelo

menos uma ordem de grandeza. Este resultado aponta para uma predominância de va-

riabilidade de longo prazo, ou seja, as variabilidades de curto prazo não contribuem de

forma efetiva nestas séries temporais. Este já é um indicador inicial para o comportamento

multifractal destas séries, visto que a existência de correlação de longo alcance é uma das

fontes de multifractalidade em uma série temporal.

Tabela 4.1: Valores dos desvios padrão SD1 e SD2 para os dados do detector de Hanford (H1data)
e de Livingston (L1data).

Série temporal SD1 SD2
H1data 0,0121 0,4759
L1data 0,0103 0,4014

Como forma de se investigar se esse comportamento de correlação de longo prazo

ocorre devido a grande quantidade de dados, procedeu-se novamente essa análise rela-

cionando um dado não com seu vizinho, mas com o dado que está com índice igual ao

deste dado somado à um fator τ . Aqui foram utilizados os valores de τ iguais a 2 e 8.
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(a) H1data com τ = 2. (b) L1data com τ = 2.

(c) H1data com τ = 8. (d) L1data com τ = 8.

Figura 4.3: Plots de Poincaré para os dados dos detectores de Hanford, na coluna da esquerda, e
de Livingston, na coluna da direita e ainda para o valor de τ = 2 na primeira linha e τ = 8 na
segunda linha. Fonte: Elaborada pelo autor.

Os resultados dos Plots de Poincaré para ambas as séries temporais e para os dois

valores de τ estão apresentados na figura 4.3. Enquanto que os valores de SD1 e SD2 são

mostrados na tabela 4.2. Estes resultados apontam que, mesmo aumentando o fator com

que os dados são relacionados, a interpretação da existência de correlação de longo prazo

pode ser mantida.

Tabela 4.2: Valores dos desvios padrão SD1 e SD2 para os dados do detector de Hanford (H1data)
e de Livingston (L1data) com valores para τ iguais a 2 e 8.

Série temporal SD1 SD2
H1data com τ = 2 0,0242 0,4755
H1data com τ = 8 0,0951 0,4669
L1data com τ = 2 0,0206 0,4010
L1data com τ = 8 0,0808 0,3936
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4.2 Correlogramas

Uma forma de se verificar inicialmente a existência de comportamento não esta-

cionário na série temporal é investigando seu respectivo correlograma, que nada mais é

do que a disposição da função de correlação ao longo da série. As figuras 4.4a e 4.4b apre-

sentam os correlogramas para os dados da série temporal das medidas de deformação

relativa nos detectores de Hanford e Livingston respectivamente. O comportamento osci-

latório inerente a onda gravitacional também é observado nesses correlogramas. O fato de

a curva da função de autocorrelação não se estabilizar em zero é um primeiro indicador

para um comportamento não estacionário [27].

Outra informação da onda gravitacional que pode ser verificada a partir da aná-

lise destes correlogramas é o valor aproximado do período dominante desta onda, ou

seja, o valor do período de oscilação que ocorre com maior frequência na série tempo-

ral. A forma de se estimar esse valor é medindo a distância entre os picos presentes nos

correlogramas. Nos dados do detector de Hanford essa distância é melhor visualizada

indicando um valor em torno de 0, 02s para este período.

Correlogramas de sinais aleatórios, e portanto descorrelacionados, tendem a se

estabilizar no valor nulo com certa rapidez. Desta forma, esse comportamento oscilatório

em torno do zero observado nos correlogramas de H1data e L1data, também indicam a

presença de correlações. O método de análise do alcance reescalado (Análise R/S) trará

mais informações sobre essa correlação, apontando se é do tipo persistente ou anti persis-

tente e ainda estimando a intensidade dessa correlação através do cálculo do expoente de

Hurst.
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(b) Correlograma para os dados de Livingston.

Figura 4.4: Comportamento da função de correlação C(s) ao longo das séries temporais proveni-
entes da detecção da onda gravitacional GW150914 feita pelos dois detectores do LIGO. O período
dominante para os dois correlogramas são indicados pela região entre as linhas tracejadas. Fonte:
Elaborada pelo autor.
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4.3 Análise wavelet e denoising

Os dados destas séries temporais foram exaustivamente tratados, tanto para se

determinar este sinal como uma onda gravitacional [83], como para se retirar os diversos

ruídos presentes nos dados originais [106]. Porém, como forma de se investigar se ainda

existiam ruídos significativos presentes na amostra, um processo de retirada de ruído (de-

noising 1) utilizando a wavelet de Morlet, ilustrada na figura 4.5 e obtida a partir da equa-

ção (2.23). As figuras 4.6a e 4.6b apresentam o resultado deste processo de identificação

de ruído para os dados dos detectores de Hanford e Livingston respectivamente.

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
-1

-0.8

-0.6
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0
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0.4

0.6

0.8

1

Figura 4.5: Parte real da Wavelet de Morlet utilizada neste trabalho para identificação e remoção
de ruído. Fonte: Elaborada pelo autor.

1Termo em inglês amplamente utilizado para designar o processo de identificação e remoção de ruído de sinai.
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(b) Identificação de ruído para os dados de Livingston.

Figura 4.6: O painel superior de ambas as figuras mostra a série temporal original para os dois
detectores do LIGO. No painel superior o sinal em preto é o ruído identificado e a série em azul
é produto da subtração do ruído, ampliado no painel inferior, do sinal original. Fonte: Elaborada
pelo autor.

Os painéis superiores das duas figuras mostram a série temporal original. Já no

painel central, o ruído identificado aparece em preto e a série em azul é proveniente da

subtração deste ruído na série original. Comparado ao sinal original, o ruído é pouco in-

tenso, o que causa uma série resultante praticamente idêntica a original. No painel inferior
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de ambas as figuras o ruído identificado é ampliado para que se possa notar sua forma.

Como forma de enfatizar sua intensidade irrisória, observa-se que o sinal apresenta am-

plitudes em torno de 2, enquanto que o ruído apresenta picos de intensidade dez vezes

menor. Sendo assim, verifica-se que estas séries temporais não contém ruído significativo

que possa interferir em sua análise.

Continuando o processo de caracterização destas séries temporais, o método de

análise através da transformada wavelet tem seus resultados apresentados nas figuras 4.9

e 4.10. Ao contrário da transformada de Fourier, que identifica as frequências dominantes

do sinal, mas não a posição em que ocorrem na série, a transformada wavelet consegue

detectar a frequência/período dominante em cada instante da série e para escalas diferen-

tes.

É perceptível a identificação da frequência crescente no mapa de frequência wa-

velet, tanto para os dados de Hanford (Figura 4.9a) como para os dados de Livingston (Fi-

gura 4.9b). A intensidade máxima para a frequência está em torno de 75Hz, mas observa-

se uma evolução até frequências da ordem de 350Hz. Estas imagens reproduzem os resul-

tados do trabalho de detecção da onda gravitacional GW150914 [83].

Realizando a mesma análise para períodos de oscilação da onda detectada,

observa-se as figuras 4.10a e 4.10b. Estes diagramas conseguem identificar o período do-

minante no intervalo entre 0, 010 (100Hz) e 0, 015s (66Hz) para o detector de Hanford

e entre 0, 007 (143Hz) e 0, 013s (77Hz) para o detector de Livingston. Vale lembrar que

foi adotado como período dominante a região onde o espectro da transformada wavelet

apresenta sua máxima potência, identificada pela região em vermelho mais intenso. De

acordo com a análise de autocorrelação o valor encontrado para este período foi em torno

de 0, 0227s (44Hz) e 0, 0230s (43Hz), para os dados de Hanford e Livingston respectiva-

mente. Pode-se observar que os valores encontrados pela função de autocorrelação es-

tão fora do intervalo obtido pela análise wavelet, comportamento que reflete a limitação

deste método na identificação do período dominante para um sinal com diversos períodos

presentes. Neste sentido, a contaminação de vários períodos implica numa queda expo-

nencial na função de autocorrelação, diminuindo assim a confiança estatística no período

dominante encontrado. Este resultado ainda implica na ineficiência de usar a função de
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autocorrelação para estimar o expoente de Hurst.

(a) Dados do detector de Hanford. (b) Dados do detector de Livingston.

Figura 4.7: Mapas de frequência dos dados de deformação relativa h obtidos através dos detecto-
res do LIGO. Fonte: Abbott et al. (2016).

Os mapas de frequência obtidos via análise wavelet, 4.9a e 4.9b, conseguem repro-

duzir a evolução da frequência para o sinal de GW150914, porém a região de frequência

esta deslocada em comparação com aquela apresentada em Abbott et al. (2016) [83], como

pode ser observado nas figuras 4.7a e 4.7b. Enquanto que naquele trabalho esta frequên-

cia encontra-se em torno de 150Hz, no presente trabalho o valor para essa frequência é de

cerca de 75Hz. Vale lembrar que os referidos autores elaboram os mapas de frequência

utilizando dados da onda gravitacional reconstruída através de uma combinação linear de

wavelets do tipo Morlet polarizada elipticamente [107]. Tendo em vista que foi utilizado a

mesma wavelet-mãe neste trabalho, conjectura-se que a diferença mencionada acima seja

devido ao efeito provocado pela contribuição do termo elíptico. Como mencionado por

Abbott et al. (2016) [99] um sistema binário visto com o vetor momentum angular perpen-

dicular a linha de visada produz ondas gravitacionais linearmente polarizadas (edge-on),

por outro lado quando a linha de visada e o momentum angular do sistema são parale-

los (face-on) ou anti-paralelos (face-off), a onda gravitacional é polarizada circularmente.

Isto significa que a diferença entre as frequências obtidas pelos dois tratamento pode ser

devido ao efeito de inclinação do plano orbital em relação ao observador.
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Figura 4.8: Mapa de frequência obtida a partir da onda gravitacional reconstruída por Torres-
Forné (2016). Fonte: Torres-Forné et al. (2016).

Outro trabalho que se encarrega de reconstruir a onda gravitacional é o de Torres-

Forné et al. (2016) [108]. Para tal, estes autores utilizam o método de variação total (mé-

todo TV) para extrair o ruído dos dados completos de detecção da onda gravitacional

GW150914. A partir da onda reconstruída neste procedimento, os autores elaboram um

mapa de frequência, mostrado na figura 4.8, que apresenta um valor dominante na região

em torno de 75Hz. Mesmo utilizando procedimento diferente, estes autores encontram

resultados semelhantes aos da presente tese. A determinação da frequência dominante

é crucial para a cálculo das massas do sistema de buracos negros binários coalescentes,

como pode ser inferido pela equação (1.13).
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(a) Dados do detector de Hanford.

(b) Dados do detector de Livingston.

Figura 4.9: Mapa wavelet com amplitudes ilustrada em cores para frequências da série temporal
dos dados de ambos os detectores do LIGO. Fonte: Elaborada pelo autor.
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(a) Dados do detector de Hanford.

(b) Dados do detector de Livingston.

Figura 4.10: Mapa wavelet com amplitudes ilustrada em cores para períodos da série temporal
dos dados de ambos os detectores do LIGO. Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.4 Efeito Hurst via Análise R/S

A última técnica de análise em séries temporais aplicada nos dados de GW150914

é a do alcance reescalado ou Análise R/S na sua forma mais moderna que abrange séries

não estacionárias. O principal objetivo desta análise é estimar o valor do expoente de

Hurst global para a série temporal analisada. Como descrito na seção 2.1.3, este expoente

é um importante indicador de presença de correlações em uma série temporal, indicando

ainda que tipo de correlação está presente.

A análise R/S para os dados dos detectores de Hanford e de Livingston tem seus

resultados apresentados nas figuras 4.11a e 4.11b, respectivamente. O valor estimado para

o expoente global de Hurst H é obtido pelo ajuste linear, mostrado em vermelho, sobre

os pontos em azul. Cada um desses pontos indicam o valor da razão R/S para uma dada

escala temporal τ . Os valores para as duas séries estão próximos a 0, 8, indicando que os

dados são correlacionados com presença de comportamento persistente, resultado obser-

vado nos painéis superiores destas figuras. Esse valor para o expoente de Hurst faz com

que a dimensão fractal desta série esteja próximo de D = 1, 2, de acordo com a equação

(2.19). Utilizando a terminologia introduzido por Mandelbrot, pode-se classificá-la como

uma linha rugosa em zigue-zague aperiódica muito parecida com a costa geográfica de

um continente. Neste contexto, a onda gravitacional emitida apresenta uma dimensão

topológica entre as figuras euclidianas de uma reta e um plano, como ilustrado na figura

2.5. O regime de persistência ainda é ilustrado nos painéis inferiores que apresentam um

ajuste pelo estimador kernel 2 na distribuição de frequências das medidas de H , todas

presentes no intervalo entre 0, 5 e 1.

O painel central das duas figuras mostra o resíduo da série dos dados apresenta-

dos nos painéis superiores. Este resíduo é obtido a partir da distância dos dados (pontos

azuis) à reta do ajuste linear (linha vermelha). Se um ponto está sobre o ajuste linear no

painel superior, será apresentado no painel central como um ponto azul sobre a linha ver-

melha em zero. A linha ponto-tracejada indica o valor médio da série residual com seus

respectivos intervalos de 95% de confiança representado pelas linhas pretas tracejadas.
2Este método consiste em estimar a função de distribuição dos dados a partir de uma "suavização"feita sobre os

pontos de um histograma [109] e [110].
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(a) Dados do detector de Hanford.
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(b) Dados do detector de Livingston.

Figura 4.11: Resultados da análise R/S nos dados dos dois detectores do LIGO. Nos painéis supe-
riores, os pontos azuis indicam a razão R/S em função de diversas escalas temporais τ . A linha
vermelha nestes painéis indicam o ajuste linear para este pontos. Os painéis centrais apresentam
a série residual, formada pela distância dos pontos azuis à linha vermelha do painel anterior. No
painel inferior está disposto o ajuste kernel feito sobre a distribuição dos valores de H ao longo da
série. Fonte: Elaborada pelo autor.
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Se a série temporal apresentasse comportamento fractal, os pontos em azul deve-

riam estar sobre a linha de ajuste, indicando assim uma descrição completa da série por

um só expoente de Hurst. Porém, o que se nota no painéis superior e central é a existência

de afastamentos deste comportamento fractal. Característica confirmada pela distribui-

ção dos valores de H feita nos painéis inferiores, que mostram a presença de uma faixa de

valores para este expoente. Além disso, nestes painéis verifica-se o caráter global do valor

de H estimado a partir do ajuste linear no gráfico log-log, podendo ser obtido pela média

entre os valores de H nos dois picos do ajuste kernel dos últimos painéis.

4.5 Análise sobre os sinais modelados e do ruído

Toda a análise fractal realizada até aqui, foi feita sobre os dados observados nos

detectores do LIGO em Hanford (H1data) e Livingston (L1data). Porém, no trabalho

de divulgação da detecção de GW150914, Abbott et al. (2016) apresentam outros dois si-

nais. Um deles estabelece a forma de onda obtida a partir de soluções numéricas para a

relatividade geral utilizando parâmetros condizentes com GW150914. Aqui, o sinal cor-

respondente obtido pelo detector de Hanford é compreendido como uma série temporal

representada por H1modelado. Da subtração entre o sinal observado e o reconstruído

por relatividade numérica, obtemos o terceiro sinal denominado ruído, representado por

H1resíduo, para os dados do detector de Hanford. Os três sinais estão representados na

figura 4.12.

Será considerado que as informações fenomenológicas do evento GW150914 es-

tão no sinal modelado. Por outro lado, as contribuições da série residual são de ordem

instrumentais e, portanto, não relacionadas diretamente com características do sistema de

buracos negros binários coalescentes.

Para se investigar a contribuição de cada um desses dois sinais procedemos a

análise fractal sobre os sinais do detector de Hanford H1modelado e H1resíduo.
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Figura 4.12: Séries temporais obtidas a partir dos sinais de detecção da onda GW150914 (Painel
superior), da modelagem feita por relatividade numérica (painel central) e do resíduo proveniente
da subtração entre os dois sinais anteriores para o detector de Hanford. Fonte: Elaborada pela
autor.

4.5.1 Correlogramas de H1modelado e H1resíduo

Os resultados da análise de função de autocorrelação feita sobre os dados de de-

tecção apresentados anteriormente, apontam um comportamento não-estacionário para

H1data, bem como um valor aproximado para o período dominante da série temporal

em torno de 0, 0227s. Os correlogramas para H1modelado e H1resíduo estão ilustrados

nas figuras 4.13a e 4.13b respectivamente.

Estes correlogramas indicam que o período dominante obtido para o sinal de de-

tecção é reproduzido pela modelagem numérica. Por outro lado, o comportamento não

estacionário daquele sinal parece ser proveniente do resíduo, visto a não estabilização da

função de autocorrelação no valor nulo. Em outras palavras, a análise de autocorrelação
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Figura 4.13: Correlograma para os dados das séries temporais da onda modelada por relatividade
numérica e seu respectivo resíduo. Fonte: Elaborada pelo autor.

para esses dois sinais indicam que o período dominante apresentado na tese é proveniente

do sistema que produziu a onda gravitacional, porém, o comportamento não estacioná-

rio da série temporal advinda da detecção parece ser produto do resíduo contido naquele

sinal.

4.5.2 Análise R/S de H1modelado e H1resíduo

Procedida a análise do alcance reescalado sobre os dois sinais, seus resultados

estão ilustrados nas figuras 4.14 e 4.15. A construção destas figuras segue o mesmo pro-

cedimento descrito na seção sobre esta análise. Estes resultados já apontam a existência

de comportamento multifractal para as duas séries, característica observada pelos desvios

dos pontos azuis da reta de ajuste linear em vermelho nos painéis superior e central. O

painel inferior de ambas as figuras denotam que a distribuição dos valores de H para a

série temporal residual é bem menos dispersa que para a série temporal do sinal mode-

lado, inclusive apresentando uma persistência menor, visto que o valor máximo deH para

H1modelado é 0, 9445 e para H1resíduo é 0, 6932.
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Figura 4.14: Análise R/S aplicada sobre a série temporal H1modelado.
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Figura 4.15: Análise R/S aplicada sobre a série temporal H1resíduo.
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Desta forma, esta análise não é conclusiva quanto ao comportamento multifractal

advir do sinal modelado ou do resíduo. Mesmo ressaltando que a soma de dois sinais

com determinado comportamento não implica necessariamente em comportamento igual

para a série resultante, os resultados da análise R/S apontam uma maior contribuição no

comportamento multifractal por parte da série modelada.

A junção destes fatores levam a conclusão que as séries de detecção dos detectores

de Hanford e Livingston, além de apresentar não-estacionariedade e correlações de longo

prazo do tipo persistente, também necessitam de um conjunto de valores para o expoente

de Hurst, indicando que a multifractalidade está presente neste conjunto de dados. E

como tal, uma técnica mais robusta deve ser aplicada para sua análise. Este procedimento

será realizado através da aplicação do método MFDMA, apresentado na seção 2.3.4, e a

discussão dos resultados será elaborada no capítulo seguinte.



CAPÍTULO 5

APLICAÇÃO DO MÉTODO MFDMA EM GW150914

Decorrida a explanação feita no capítulo 2 sobre os principais métodos de análise

de séries temporais multifractais, o método MFDMA com o parâmetro de posição θ = 0,

foi escolhido para análise da série temporal resultante da onda gravitacional GW150914

de acordo com os critérios estabelecidos em [58] [68] e [8]. Esta análise foi feita conside-

rando os dados coletados pelos detectores do LIGO presente nas localidades de Hanford

e Livingston, que serão representados por H1data e L1data respectivamente. A meto-

dologia de trabalho se inicia com os cálculos dos expoentes de análise multifractal (h(q),

τ(q), D(h), α e f(α)) e da função de flutuação global Fq(s) para diversos valores do fator

de escala s e diversos valores dos q−momentos 1 para cada escala. Neste trabalho os inter-

valos para estas quantidades são 10 < s < N/10, onde N é o número de dados da série e

−5 < q < 5 com um passo de 0,2. O software MATLABr R2015b foi utilizado para efetuar

estes cálculos, bem como para elaboração dos gráficos apresentados neste capítulo.
1Alguns valores desta quantidade são interessantes na análise de distribuições de dados, pois os valores q = 1,

q = 2, q = 3 e q = 4 estão relacionados aos cálculos da média, variância, assimetria e curtose desta distribuição
respectivamente.
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5.1 Análise dos dados do detector de Hanford

5.1.1 Comportamento de escala e relações entre expoentes

Para início da análise destes dados, é importante recordar a relação entre a função

de flutuação média e o fator de escala no método MFDMA, dada por

Fq(s) ∝ sh(q)

e utilizando o procedimento descrito na seção 2.3.4, temos o comportamento de escala de

Fq(s) ilustrado na figura 5.1. Os limites inferior e superior corresponde a q = −5 e q = 5,

respectivamente e o valor central ao longo da curva em vermelho, corresponde a q = 0. Se

esta série apresentasse comportamento fractal um ajuste linear neste gráfico retornaria um

só valor para o expoente de Hurst. Porém, as diversas inclinações nesta curva evidenciam

a existência de valores distintos de H para valores de escala diferentes. Outra observação

para este gráfico é que o comportamento da curva também depende dos valores de q. Em

resumo, o comportamento de escala da função de flutuação média não é caracterizado

por um só expoente de escala, característica que passa a ser um primeiro indicador da

existência de um comportamento multifractal na série temporal analisada.

Haja vista a clara dependência do valor do expoente de Hurst em valores de q, a

relação entre esses dois parâmetros deve ser investigada em um gráfico h(q) versus q como

ilustrado na figura 5.2. Visto que o comportamento fractal implica em uma independência

deH nos valores de q, uma reta é o ajuste que se espera para um gráfico como este. Porém,

mais uma vez a forte dependência de H nos diversos valores de q reforça a análise da

figura 5.1.
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Figura 5.1: Comportamento de escala da função de flutuação média para a série completa original
H1data. A curva apresenta valor superior quando q = 5 e inferior para o valor de q = −5. A
região central em negrito representa o cálculo desta função com q = 0. Fonte: Elaborada pelo
autor.
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Dada a relação entre o expoente de escala de Renyi τ(q) com o expoente de Hurst

generalizado h(q),

τ(q) = qh(q)− 1,

espera-se também para este expoente uma dependência em q. A evolução deste expoente

em função dos q-momentos é ilustrada na figura 5.3. De acordo com a relação entre esses

dois parâmetros, séries temporais fractais (caso particular q = 2) apresentam relação de

proporcionalidade. Desta forma, qualquer curva que se distancie de uma reta, como a

mostrada em vermelho na figura 5.3, indicará presença de multifractalidade. Outra in-

formação obtida a partir desta figura é uma estimativa do valor do índice espectral em

função do valor de τ pela relação β = 2 + τ(2) = 2 + 0, 3753 = 2, 3753. Este valor, além de

ser outro indicativo de comportamento não estacionário, também indica que este é um si-

nal com comportamento do tipo fBm (Movimento Browniano fracionário), como ilustrado

pela figura 2.4 adaptada de [26].
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Figura 5.3: Expoente de escala de Renyi em função de diversos valores de q. Fonte: Elaborada pelo
autor.
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Por fim, outra importante relação da análise multifractal ocorre entre a dimensão

fractal generalizada D(h) e o expoente de Hurst generalizado h(q) representada na figura

5.4 e conhecido como espectro multifractal. Este é o gráfico que mais apresenta infor-

mações em relação ao comportamento multifractal da série e pode ser obtido de forma

equivalente relacionando-se o espectro de singularidade f(α) e o expoente de Hölder α.

Espera-se de uma série temporal fractal um só valor para o expoente de Hurst, entretanto,

observa-se na figura 5.4, assim como em 5.2, a existência de uma faixa de valores para este

expoente. Ciente do comportamento multifractal a que essa faixa de valores para h(q)

indica, um parâmetro importante é o grau de multifractalidade ∆h desta série temporal

definido como a diferença entre os valores máximos e mínimos do expoente de Hurst

generalizado [111], [112] e [8], ou seja

∆h = h(q)max − h(q)min. (5.1)
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Figura 5.4: Espectro multifractal obtido a partir da relação entre a dimensão fractal generalizada
D(h) em função do expoente de Hurst generalizado h(q) para valores de q no intervalo−5 < q < 5.
Fonte: Elaborada pelo autor.



Diante da análise das figuras 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, não restam dúvidas sobre o com-

portamento multifractal da série temporal advinda das medidas de deformação relativa

causadas pela onda gravitacional GW150914. Em todo modo, várias informações ainda

podem ser extraídas da aplicação deste método. Por exemplo, considerando ainda a fi-

gura 5.4, o valor de h(q) = h0 que retorna o valor máximo da dimensão fractal generali-

zada D(h), além de ser o valor mais frequente para h(q), também define dois regimes a

serem analisados. A diferença entre os valores máximos e mínimos de D(h) a esquerda e

a direita de h0 são denominados de diversidade lateral esquerda ∆DL(h) = [1−Dmin
L (h)]

e diversidade lateral direita ∆DR(h) = [1 − Dmin
R (h)], respectivamente. Se é observado

neste gráfico uma longa calda à esquerda do valor de h0, ou seja, um alto valor para a

diversidade lateral esquerda, significa que a série temporal apresenta flutuações locais de

grande magnitude em pequenas escalas. Por outro lado, quando a diversidade lateral di-

reita é maior, a série temporal apresenta flutuações locais de maior magnitudes em escalas

maiores. Desta forma, a partir da análise da figura 5.4, percebemos que a série temporal

completa (H1data) apresenta flutuações locais de maior magnitudes quando considera-

das escalas maiores.

Esse comportamento está relacionado às oscilações quase-periódicas do tipo semi-

senoidal que produzem, além de uma cauda longa do lado direito, um alargamento no es-

pectro de h. É importante notar que a forma e a largura do espectro de multifractalidade

reflete a variação temporal do expoente de Hurst local ou, em outras palavras, a varia-

ção temporal na estrutura invariante de escala local da série temporal. Por outro lado, o

espectro também apresenta um truncamento no seu lado esquerdo. Este truncamento é

originado de uma “saturação”dos expoentes de Hurst de ordem q, ilustrada pelo compor-

tamento assintótico presente nas extremidades na curva da figura 5.4. Isto reflete que o

desvio padrão de ordem q não muda significativamente quando as flutuações locais são

de baixa magnitude [112]. No cenário das ondas gravitacionais, a assimetria gerada por

esse truncamento no espectro reflete uma dominância de expoente fractais elevados, de-

notando a relativa abundância de largas flutuações identificadas pelas largas amplitudes

na fase onde os buracos negros mergulham um em direção ao outro. Esta região está entre
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a fase final de inspiralização e o início da colisão como mencionado no trabalho de Rodri-

gues et al. (2016) [113]. Esse mesmo diagnóstico servirá para interpretar os resultados de

Livington.
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Figura 5.5: Diagrama didático para o espectro multifractal ilustrando os parâmetros utilizados na
tese, ∆h, ∆DL(h) e ∆DR(h). Fonte: de Freitas et al. (2016).

5.1.2 Fontes de multifractalidade

Tendo identificado a série temporal em análise como sendo multifractal, a detec-

ção da fonte causadora deste tipo de comportamento é o foco a partir de agora. São duas

as fontes de multifractalidade em uma série temporal [8] e [112]:

(i) Presença de correlações de longo alcance, geralmente associadas a comportamentos

periódicos na série analisada;
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(ii) Alargamento de cauda da função de distribuição de probabilidades, geralmente asso-

ciada a presença de não linearidades na série temporal.

A forma de se identificar a presença de uma ou das duas fontes de multifracta-

lidade consiste em aplicar dois procedimentos na série temporal original, cada um deles

associado a eliminação de uma dessas duas fontes. O primeiro consiste em destruir as cor-

relações de longo alcance da série temporal embaralhando a sequência em que os dados

da medida são distribuídos ao longo do tempo. Em inglês, o termo usado para este mé-

todo é shuffled, que significa embaralhar. Se somente a fonte (i) estiver presente na série, a

reaplicação do método de análise retornará um comportamento monofractal na série. Por

outro lado, se mesmo após o embaralhamento dos dados, a aplicação do método ainda in-

dicar presença de multifractalidade são dois os cenários possíveis: se houver inalteração

no grau de multifractalidade ∆h, a fonte (ii) deve ser a responsável pelo comportamento

multifractal da série; se houver uma redução no valor de ∆h é provável a existência das

duas fontes de multifractalidade. Para se ter certeza, o método que possibilita a destrui-

ção da fonte (ii) deve ser aplicado. Basicamente, os termos não lineares presentes na série

são eliminados através de uma substituição da série original pela sua transformada de

Fourier, de tal forma que as amplitudes desta sejam preservadas, mas suas fases sejam

aleatorizadas. O termo surrogate, que em inglês significa substituto, é usado para nomear

esse método. De forma análoga ao método shuffled, se a análise desta nova série retornar

comportamento monofractal, significa que a série original apresentava somente a fonte de

multifractalidade (ii).

Utilizando estes conceitos, os dois métodos foram aplicados na série temporal

original completa (H1data) e seus comportamentos estão ilustrados na figura 5.6. Os grá-

ficos indicam que nenhum método foi eficaz na eliminação da fonte de multifractalidade

correspondente. Somado a isto, o método shuffled conseguiu diminuir o valor de ∆h, como

visto na curva verde, indicando assim que as duas fontes de multifractalidade estão pre-

sentes nesta série temporal. A correlação de longo alcance deve ser esperada, visto que

o comportamento oscilatório se prolonga por toda a série, portanto devemos investigar

mais detalhadamente seus termos não lineares.
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Figura 5.6: Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método MFDMA
na série temporal completa H1data original (em vermelho), quando aplicado o procedimento
shuffled (em verde) e quando aplicado o procedimento surrogate (em azul). Esta figura apresenta
a investigação do comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para valores de
q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependência em q do expoente de Hurst
generalizado h(q) (painel superior direito) e do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior esquerdo),
bem como o espectro multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.1.3 Evolução dos parâmetros de análise multifractal

Uma forma de se detectar como cada fonte de multifractalidade influencia re-

giões da série é se calcular os parâmetros de assimetria, ou seja, as diversidades laterais

esquerda e direita e o grau de multifractalidade ∆h ao longo da série temporal. A figura

5.7 ilustra esse procedimento. Os parâmetros nesse gráfico são calculados a partir de uma

janela temporal inicial de 50 pontos, com passo de 50 pontos, até comportar a série de da-

dos inteira (3441 pontos). Nesse sentido, temos uma ideia mais clara do efeito cumulativo

sobre a determinação dos parâmetros e, com isso, destacar as regiões onde podem ocorrer

variações bruscas.

Devido à pequena quantidade de dados no início da série, os parâmetros são bas-

tante sensíveis e se apresentam de forma dispersa. Porém, sob o ponto de vista do Teo-

rema do Limite Central, a medida que mais pontos são acumulados a influência de even-

tuais pontos espúrios sobre os momentos estatísticos se torna cada vez menos relevante.

Desta forma, uma variação considerável em ∆h é notada no instante t = 0, 3995, signifi-

cando um aumento no grau de multifractalidade da série. Neste instante, os pontos pretos

que indicam a diversidade lateral direita não percebem essa variação, por outro lado, os

pontos em vermelho que representam a diversidade lateral esquerda apresentam um in-

cremento positivo. Ou seja, todo o acréscimo no grau de multifractalidade neste instante

é proveniente do aumento da diversidade lateral esquerda, indicando assim a presença

de uma flutuação local de alta magnitude em pequenas escalas. Para uma análise mais

profunda, a série temporal original completa (H1data) que conta com 3441 medidas foi

dividida em duas: do início até o instante t = 0, 3995s que foi denominada H1data1 com

2457 dados e do instante seguinte até o final da série que passa a ser chamada de H1data2

com 984 medidas.
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Figura 5.7: Série temporal obtida através dos dados do detector do LIGO em Hanford (em verde).
Evolução ao longo da série do grau de multifractalidade ∆h (em vermelho) e das diversidades
laterais esquerda (em azul) e direita (em preto). Linha tracejada em rosa ilustra o instante tomado
como critério para divisão da série completa, neste caso t = 0, 3995s. Fonte: Elaborada pelo autor.

A aplicação do método descrito na seção 5.1.1 foi repetida para as duas partes da

série original. Os resultados da análise dos dados de H1data1 estão representados na

figura 5.8. É fato que as curvas em vermelho ainda indicam a presença de multifractali-

dade e que o método surrogate não foi capaz de destruí-la para esta nova série. Porém, a

aplicação do método shuffled, ilustrado em verde, é efetiva na eliminação da fonte de mul-

tifractalidade associada à correlações de longo alcance. A afirmação anterior é embasada
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pela análise dos quatro painéis da figura 5.8, que detalhadamente apresenta

• No painel superior esquerdo a função de flutuação média para a série embaralhada

(método shuffled) apresenta comportamento linear, indicando a existência de um só

valor para o expoente de Hurst h(2) = H = 0, 5011;

• No painel superior direito a flutuação de h(q) em torno do valor de 0, 5, indicando

que, além de monofractal, a série embaralhada também é descorrelacionada;

• No painel inferior esquerdo um comportamento linear de τ(q) em função de q, indi-

cando mais uma vez a existência de somente um valor para o expoente de Hurst;

• No painel inferior direito a restrição da faixa de valores de h(q) a somente um ponto

sobre 0, 5 e ∆h = 0, 0765, confirmando o comportamento descorrelacionado e mono-

fractal da série submetida ao método shuffled.

Em outras palavras, a periodicidade parece ser o fator predominante para o com-

portamento multifractal desta parte da série e, portanto, os termos não lineares não advém

da parte inicial da série temporal original.
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Figura 5.8: Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método MFDMA na
primeira parte da série temporal H1data1 original (em vermelho), quando aplicado o procedi-
mento shuffled (em verde) e quando aplicado o procedimento surrogate (em azul). Esta figura apre-
senta a investigação do comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para valores
de q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependência em q do expoente de Hurst
generalizado h(q) (painel superior direito) e do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior esquerdo),
bem como o espectro multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor.

A figura 5.9 mostra a análise para a segunda parte da série H1data2. Devido a

quantidade menor de dados, o painel superior esquerdo, que ilustra o comportamento

de escala da função de flutuação média, apresenta incompletude para grandes escalas.

Assim como para a série completa, nenhum dos métodos é eficaz em sua função, porém,

a diminuição do grau de multifractalidade devido à aplicação do método shuffled indica
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a presença de ambas as fontes de multifractalidade. Desta forma, além da existência da

esperada periodicidade, advinda do comportamento oscilatório da onda gravitacional,

pode-se afirmar que todos os termos associados a não linearidades da série temporal com-

pleta estão presentes em sua segunda parte (H1data2).
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Figura 5.9: Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método MFDMA na se-
gunda parte da série temporal H1data2 original (em vermelho), quando aplicado o procedimento
shuffled (em verde) e quando aplicado o procedimento surrogate (em azul). Esta figura apresenta
a investigação do comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para valores de
q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependência em q do expoente de Hurst
generalizado h(q) (painel superior direito) e do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior esquerdo),
bem como o espectro multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 5.10: Diagrama de caixas para os dados dos detectores de Hanford e Livingston, bem como
para suas respectivas subséries. Fonte: Elaborada pelo autor.

A presença da fonte (ii) de multifractalidade nas segundas partes das séries é

corroborada pelo alargamento da distribuição observado no diagrama de caixas da figura

5.10. Nesse gráfico, as linhas vermelhas horizontais representam o valor da mediana para

cada amostra. A caixa azul representa 50% dos valores observados e que estão próximos

a mediana. A linha traceja vertical abaixo e acima da caixa ilustra o primeiro quartil e

o quarto quartis respectivamente e os traços vermelhos menores acima e abaixo dessas

linhas verticais tracejadas são os valores atípicos ou pontos espúrios2.

Como a distância vertical entre o primeiro e o último quartil é maior para as se-

gundas partes das séries temporais originais, quando comparados às primeiras partes,

espera-se que a distribuição seja também mais larga. Este alargamento é um indicador

da presença da fonte (ii) de multifractalidade, observado tanto para os dados de Hanford

como para os de Livingston.

Os valores para o grau de multifractalidade ∆h e para o expoente de Hurst global
2Ou ainda "outliers", no termo em inglês.
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h(2) tanto para a série completa, como para as partes inicial e final considerando os valores

originais e os derivados da aplicação dos métodos shuffled e surrogate estão na tabela 5.1.

Tabela 5.1: Expoente de Hurst h(2) e grau de multifractalidade ∆h, para as série temporal original,
e obtidas pelos métodos shuffled e surogate, obtida dos dados do detector do LIGO em Hanford.

Original Shuffled Surrogate
Série temporal h(2) ∆h h(2) ∆h h(2) ∆h

H1data 0,6057 0,9695 0,4897 0,2629 0,5949 0,6754
H1data1 0,7882 0,8509 0,5011 0,0765 0,7349 0,9827
H1data2 0,7628 0,8000 0,3908 0,3771 0,7135 1,3877

Ressalta-se aqui que o procedimento para estimação do expoente de Hurst global,

obtido a partir da análise multifractal e apresentado na tabela 5.1, difere numericamente

daquele obtido a partir da análise R/S. No entanto, ambos os valores indicam o mesmo

regime de correlação persistente nos dados de H1data. Com base na tabela 5.2, a próxima

seção mostrará que a a mesma interpretação pode ser aplicada para os dados de L1data.

5.2 Análise dos dados do detector de Livingston

A análise dos dados para este detector foi feita de forma semelhante ao apresen-

tado na seção anterior. Desta forma, os painéis na figura 5.11 ilustram o comportamento

de escala da função de flutuação média para a série completa dos dados do detector em

Livingston, representados aqui por L1data, bem como a relação entre os expoentes da

análise multifractal e aplicação dos procedimentos para identificação da fonte de multi-

fractalidade. Valendo-se da explanação feita na seção 5.1.1 para os dados de H1data, a

análise destes gráficos enfatizam o comportamento multifractal desta série temporal.

A variação no grau de multifractalidade ilustrada na figura 5.12 no instante

t = 0, 3660, também é acompanhada por um significativo acréscimo na diversidade la-

teral esquerda, representada pelos pontos em azul. Visto que o valor da diversidade la-

teral direita não é modificado neste instante, este parâmetro não parece ser o responsável

109



2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
−3

−2

−1

0

1

2

3

 log(s)

lo
g(

F
q(s

))

−5 0 5
0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

 q
h(

q)

 

 

−5 0 5
−8

−6

−4

−2

0

2

4

 q

τ(
q)

0 0.5 1 1.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 h(q)

D
(h

)
Série Original

Série com  shuffled

Série com  surrogate

Figura 5.11: Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método MFDMA
na série temporal completa L1data original (em vermelho), quando aplicado o procedimento
shuffled (em verde) e quando aplicado o procedimento surrogate (em azul). Esta figura apresenta
a investigação do comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para valores de
q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependência em q do expoente de Hurst
generalizado h(q) (painel superior direito) e do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior esquerdo),
bem como o espectro multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor.
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pela variação em ∆h. Desta forma, uma flutuação local de alta magnitude para pequenas

escalas deve ter ocorrido neste instante.
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Figura 5.12: Série temporal obtida através dos dados do detector do LIGO em Livingston (em
verde). Evolução ao longo da série do grau de multifractalidade W (em vermelho) e das diversi-
dades laterais esquerda (em azul) e direita (em preto). Linha tracejada em rosa ilustra o instante
tomado como critério para divisão da série completa, neste caso t = 0, 3660s. Fonte: Elaborada
pelo autor.

Assim como na análise para os dados do detector de Hanford, utilizamos este

valor como critério para separação da série temporal original em duas: uma do início da

série até o instante t = 0, 3660s com 1913 dados, denominada aqui de L1data1 e outra
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com início neste instante e se prolongado até o final da série completa apresentando assim

1527 dados, representada aqui por L1data2.

Tabela 5.2: Expoente de Hurst h(2) e grau de multifractalidade W , para as série temporal original,
e obtidas pelos métodos shuffled e surogate, obtida dos dados do detector do LIGO em Livingston.

Original Shuffled Surrogate
Série temporal h(2) ∆h h(2) ∆h h(2) ∆h

L1data 0,5949 0,8889 0,5102 0,3000 0,6360 0,9622
L1data1 0,8134 0,6844 0,4729 0,0544 0,7406 0,9984
L1data2 0,7419 0,5903 0,4059 0,2942 0,7243 1,1167

Da reaplicação do método MFDMA nessas duas novas séries resultam as figu-

ras 5.13 e 5.14, de onde se obtém resultados semelhantes aos retornados pela análise dos

dados de H1data1 e H1data2 e elencados na tabela 5.2, a se destacar para L1data1:

• A aplicação do método shuffled consegue eliminar a multifractalidade presente na sé-

rie original, indicando a inexistência de não linearidades na parte inicial desta série;

• O valor obtido para h(2) também está bastante próximo de 0, 5, que corresponde a

uma descorrelação na série submetida ao embaralhamento da ordem dos dados;

• O grau de multifractalidade ∆h não sofre alteração na série submetida ao procedi-

mento surrogate, fato que reforça a hipótese de que a fonte de multifractalidade desta

parte da série temporal é somente devido a periodicidade do comportamento oscila-

tório da onda gravitacional.

Da mesma forma, para L1data2:

• Ambos os procedimentos para eliminação das fontes de multifractalidade falharam

em seu propósito;

• Observada uma redução no valor de ∆h através do procedimento shuffled, chega-se

a conclusão que as duas fontes de multifractalidade estão presentes;
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• A presença de termos periódicos, mesmo após o instante de divisão da série original,

justifica a existência da primeira fonte e faz com que seja observada a concentração

dos termos não lineares nesta pedaço da série temporal original.

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
−3

−2

−1

0

1

2

3

 log(s)

lo
g(

F
q(s

))

−5 0 5
0

0.5

1

1.5

2

 q

h(
q)

 

 

−5 0 5
−10

−8

−6

−4

−2

0

2

4

 q

τ(
q)

0 0.5 1 1.5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 h(q)

D
(h

)

Série Original

Série com  shuffled

Série com  surrogate

Figura 5.13: Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método MFDMA
na segunda parte da série temporal L1data1 original (em vermelho), quando aplicado o proce-
dimento shuffled (em verde) e quando aplicado o procedimento surrogate (em azul). Esta figura
apresenta a investigação do comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para
valores de q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependência em q do expoente
de Hurst generalizado h(q) (painel superior direito) e do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior
esquerdo), bem como o espectro multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 5.14: Relação entre os parâmetros calculados através da aplicação do método MFDMA
na segunda parte da série temporal L1data2 original (em vermelho), quando aplicado o proce-
dimento shuffled (em verde) e quando aplicado o procedimento surrogate (em azul). Esta figura
apresenta a investigação do comportamento de escala da função de flutuação média Fq(s) para
valores de q no intervalo de [−5, 5] (painel superior esquerdo), a dependência em q do expoente
de Hurst generalizado h(q) (painel superior direito) e do expoente de Renyi τ(q) (painel inferior
esquerdo), bem como o espectro multifractal (painel inferior direito). Fonte: Elaborada pelo autor.
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Como um resultado, constatou-se que durante a evolução da diversidade lateral

esquerda do espectro D(h) esse parâmetro sofre um pequeno impulso próximo de 0, 4s

para os dados de Hanford e 0, 37s para Livington. Uma possível origem física desse im-

pulso pode estar associada à amplitude da memória derivada do nível de polarização em

relação a linha de visada do observador. Como ressaltado por Favata (2009) [116], as on-

das gravitacionais tem o efeito de esticar e espremer o espaço-tempo que é quantificado

pela deformação relativa h. Vários autores, dentre eles Pollney e Reisswig (2010) [114] e

Lasky et al. (2016) [115], tem mostrado que um efeito estranho chamado memória de onda

gravitacional está presente nas ondas gravitacionais. Lasky et al. (2016) [115] evidenciam

que a memória depende da forma como a onda é polarizada. Ainda segundo esses au-

tores, existe um termo de memória presente na onda gravitacional que é uma função do

ângulo de visada em relação ao observador denotado por θ. Esse termo tem a seguinte

forma

h(mem) ∝ sin2 θ(17 + cos2 θ), (5.2)

extraído de Favata (2009) [116] e também conhecida como memória de Christodoulou

(1991) [117]. Com isso, para binárias “face-on”, onde o ângulo de visada do observador é

zero, não há o termo de memória. Ao contrário, para binárias “edge-on”, onde esse ângulo

é 90◦, o termo de memória tem seu valor máximo. Em particular, no caso de GW150914,

onde o ângulo é 140◦ [115], as binárias são mais adequadamente representadas por um sis-

tema do tipo “face-on/off”. Lasky et al. (2016) [115] ainda mencionam que comparando

a amplitude de memória para θ = 140◦ e θ = 90◦, se descobre que para o sinal de um sis-

tema binário, o ângulo θ = 140◦ representa 43% do máximo valor possível da amplitude.

Desta forma, a memória não é afetada unicamente pelo ângulo θ, mas também pela sua

amplitude. Neste caso, a polarização modela a amplitude da memória e o seu vestígio.

Afinal, existiria algum indicador extraído da análise multifractal que poderia evidenciar

a presença dessa memória? Depois de uma análise geral e vários procedimentos compa-

rativos, a resposta é sim, e esse indicador pode ser representado pela diversidade lateral

esquerda.

De acordo com Favata (2009) [116], a memória se fortalece “suavemente”durante
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a fase inspiral, cresce rapidamente na fase de colisão e satura até o seu valor final durante

o ringdown, como representada pela linha tracejada laranja na figura 5.15. Como pode ser

verificado nessa figura, o termo de memória pode ser identificado na onda gravitacional

como uma contribuição de longo-termo que afeta principalmente a fase onde os buracos

negros colidem. As figuras 5.7 e 5.12 apresentam uma linha divisória evidenciada por um

“impulso”que leva a um aumento abrupto do valor da diversidade lateral esquerda. Para

Hanford esse salto ocorre nas proximidades da região com os buracos negros colidem. Por

outro lado, esse salto ocorre nos dados de Livington precocemente na fase final de inspi-

ralização. Essa característica pode abrir caminho para uma gama de especulações, dentre

elas, que a elasticidade do tecido espaço-tempo por ser inferida pelo comportamento mul-

tifractal da onda gravitacional.

Figura 5.15: . Evolução e saturação da memória próximo da colisão dos buracos negros. A linha
tracejada amarela corresponde a equação 5.2 Fonte: Adaptada de Favata (2009).
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5.3 Multifractalidade nos sinais H1modelado e H1resíduo

Como os procedimentos de análise fractal, apresentados na seção 4.5, sobre estes

dois sinais retornaram características multifractais para ambos, procede-se aqui a análise

correspondente através do método MFDMA sobre os sinais apresentados naquela seção.

As relações entre os parâmetros multifractais estão ilustrados na figura 5.16 para

os dados da série temporal H1modelado e na figura 5.17 para os dados da série temporal

H1resíduo. Seguindo o mesmo raciocínio de análise sobre as séries H1data e L1data

e observando somente os pontos em vermelho, que representam as séries originais nestas

figuras, o comportamento multifractal indicado pela análise R/S é corroborado pelo mé-

todo MFDMA. Ressaltando um valor para o grau de multifractalidade ∆h menor para a

série residual, quando comparado com a série modelada.

Para investigação da fonte de multifractalidade destas séries, procedemos as téc-

nicas shuffled e surrogate. Os resultados destas técnicas estão ilustrados nestas figuras em

verde e azul, respectivamente. Interessante observar que, se por um lado, nenhuma des-

tas técnicas consegue eliminar o comportamento multifractal da série H1modelado, por

outro lado, a série residual quando submetida ao procedimento shuffled apresenta com-

portamento somente fractal. Lembrando que na série temporal H1data foi verificada a

existência das duas fontes de multifractalidade, destacamos que diante do resultado an-

terior, a fonte associada a presença de não linearidades na série não pode ser atribuída a

fatores instrumentais representados pela série H1resíduo.

A principal implicação deste último resultado é que a associação feita anterior-

mente entre os termos não lineares com o aumento da amplitude nas medidas de de-

formação relativa h, não podem ser atribuídas a fatores instrumentais. Sendo assim, o

aumento na amplitude verificado na subsérie H1data1 parece estar associado somente a

características físicas do sistema, tais como massa e velocidade orbital.
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Figura 5.16: Relações entre os parâmetros obtidos da análise multifractal sobre os dados da série
temporal H1modelado. Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 5.17: Relações entre os parâmetros obtidos da análise multifractal sobre os dados da série
temporal H1resíduo. Fonte: Elaborada pelo autor.

Em síntese, a análise multifractal nos dados dos dois detectores retornou resulta-

dos semelhantes de acordo com o esperado, visto que se trata do mesmo evento medido

em detectores distintos. Uma possível interpretação destes resultados levam a uma associ-

ação entre a periodicidade do comportamento ondulatório dos dados com as correlações

de longo alcance detectadas ao longo de toda a série temporal. Por outro lado, para os

119



dois detectores, a não linearidade que é fator para alargamento da função de distribuição

de probabilidades só foi observada nas segundas partes das séries de ambos os detectores.

Observando a amplitude da série temporal, os termos associados a não linearidade decor-

rem da presença dos altos valores desta amplitude na parte final das séries originais com-

pletas. Como visto no capítulo 3, a amplitude desta medida esta relacionada com a massa

do buraco negro que a gerou, ou seja, em H1data2 e L1data2 o que se observa é o bu-

raco negro resultante da colisão dos dois buracos negros iniciais e consequentemente com

massa maior. Este resultado é condizente com as regiões da onda gravitacional ilustradas

no trabalho de divulgação da detecção feita pelo LIGO [83]. Como os termos associados

a não linearidade não são detectados na primeira parte das séries originais, os instantes

utilizados como critério para divisão das duas séries temporais completas podem ser in-

terpretados como o intervalo temporal em que ocorreu a colisão dos buracos negros. Haja

vista o incremento na diversidade lateral esquerda, que é sensível a flutuações intensas

em escalas pequenas, observada neste instante para ambas as séries ilustradas nas figuras

5.7 e 5.12.

A investigação estatística proposta para este trabalho retornou resultados condi-

zentes com a análise feita através de métodos convencionais para objetos de estudos as-

tronômicos. A metodologia aplicada aqui poderá servir como procedimento padrão para

análise de ondas gravitacionais futuras, inclusive quando provenientes de outros siste-

mas que não buracos negros coalescentes. A perspectiva de novos observatórios de ondas

gravitacionais, tanto na Terra como no espaço, trará mais uma oportunidade para que a

astronomia desfrute das ferramentas estatística já amplamente utilizadas em outras áreas

do conhecimento.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Conclusões
Em primeiro lugar, este trabalho pode ser visto como um compêndio de méto-

dos e procedimentos que ampliam o cenário das ondas gravitacionais através do uso de

ferramentas estatísticas mais robustas e modernas. Além disso, no contexto dos Siste-

mas Complexos, eventos extremos e altamente sensíveis às condições iniciais não podem

ser investigados pela ótica de métodos baseados em processos puramente gaussianos Tais

processos admitiriam, a priori, as ondas gravitacionais como um sistema que envolve uni-

camente características lineares e invariante no tempo. Do ponto de vista físico, talvez por

causa da característica universal, entendemos que a fractalidade e multifractalidade não

implicam uma consequência direta das propriedades físicas particulares que o sistema en-

volve, mas representam um mecanismo hábil e versátil para esmiuçar o comportamento

de estruturas em pequena e larga escala. Já do ponto de vista fenomenológico, entende-

mos que a dinâmica dos buracos negros nos três regimes carrega características da pos-

sível topologia multifractal que poderiam nos ajudar a explicar a origem das estruturas

presentes em uma onda gravitacional.

O conjunto de métodos estatísticos para análise em séries temporais serviu para

caracterizar os dados de detecção da onda gravitacional GW150914. Estes dados, que
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compreendem o conjunto de medidas de deformação relativa dos braços dos detectores,

foram obtidos pelos observatório do LIGO situados nas localidades americanas de Han-

ford e Livingston.

O processo de análise fractal desta série temporal consistiu inicialmente na aplica-

ção de quatro métodos que resultaram na identificação de não-estacionariedade, presença

de correlação de longo prazo do tipo persistente e comportamento multifractal. Este pro-

cedimento retornou resultados condizentes com o trabalho de detecção divulgado pela

equipe de cientistas integrantes do LIGO [83], exceto pelo mapa de frequências que teve

sua forma reproduzida, porém com região dominante discrepante.

Especificamente, a análise R/S revelou que a referida série apresenta um compor-

tamento com forte persistência e memória de longa duração quantificado pelo expoente

de Hurst. Além disso, a forte aglomeração das flutuações encontradas a partir deste mé-

todo, indica o alto grau de dependência por escala, característica de um sinal multifractal.

Tal característica justificou a utilização do formalismo multifractal para séries temporais

baseada no método MFDMA.

O comportamento multifractal desta série fica evidenciado na necessidade de di-

versos expoentes de escala, na mudança de comportamento de escala ao longo da sé-

rie e na forte dependência dos parâmetros multifractais em valores de q. Este método

mostrou-se eficaz tanto na identificação das fontes de multifractalidade nas séries comple-

tas, H1data e L1data, como também na identificação destas fontes nas subséries proveni-

entes da separação destas em outras duas, H1data1-H1data2 para os dados do detector

de Hanford e L1data1-L1data2 para os dados do detector de Livingston. Esta identi-

ficação foi viabilizada pela utilização dos procedimentos de eliminação de cada uma das

duas fontes de multifractalidade, shuffled e surrogate.

O critério utilizado para separação entre os dois regimes multifractais advém da

análise da evolução dos parâmetros de assimetria ao longo das séries, observados nas

figuras 5.7 e 5.12, para os dados do detector de Hanford e Livingston, respectivamente.

Nestas figuras, o grau de multifractalidade ∆h e as diversidades laterias esquerda e di-

reita foram calculadas considerando o tamanho da série do início até o ponto de análise.

Nos dois casos foram verificados incrementos positivos no grau de multifractalidade. Não
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tendo a diversidade lateral direita sofrido variações neste instante, não se pode atribuí-la

como responsável por este incremento. Desta forma, o aumento no grau de multifracta-

lidade para este instante deve ser atribuído à diversidade lateral esquerda, associada a

presença de uma flutuação local de grande magnitude em pequenas escalas.

Nas primeiras partes das séries temporais (H1data1 e L1data1), apenas a fonte

de multifractalidade relacionada à correlações de longo prazo foi verificada, conclusão

obtida a partir da eficaz eliminação do comportamento multifractal na série submetida ao

procedimento shuffled. Esta correlação de longo prazo foi associada neste trabalho ao ca-

ráter oscilatório da onda gravitacional, isto é, a manutenção de memória ao longo da série

temporal. Por outro lado, nenhum destes dois procedimentos se mostrou eficaz na des-

truição da multifractalidade nas segundas partes das séries (H1data e L1data1), sendo

observado somente uma diminuição no grau de multifractalidade destas quando subme-

tidas ao procedimento shuffled. Este resultado indica a presença de ambas as fontes de

multifractalidade nestas subséries, ou seja, o comportamento oscilatório ainda perdura-se

e aqui é somado à presença de não linearidades, causa da segunda fonte de multifracta-

lidade. Os termos não lineares são os responsáveis pelo alargamento da função de dis-

tribuição de probabilidades da medida, desta forma gerando caudas. Diante do visível

crescimento na amplitude da onda gravitacional nesta região das séries, percebe-se que os

termos não lineares decorrem deste aumento de amplitude, ausente nas primeiras partes

das séries.

A amplitude da onda gravitacional de sistemas binários está diretamente ligada

a velocidade orbital e as massa dos componentes do sistema. Desta forma, o aumento de

massa na fonte causadora da onda gravitacional gerou os termos não lineares em sua série

temporal. O motivo físico para alteração da massa dos buracos negros antes da colisão é

a perda de massa na forma de energia para geração das deformações no espaço-tempo.

Portanto, não havendo razão para acréscimo de massa antes da colisão, interpretam-se

os termos não lineares como sendo causados pelo aumento da amplitude, que por sua

vez é gerada pela massa maior do buraco negro resultante. Esta interpretação aliada ao

fato de que não se verifica esta fonte de multifractalidade nas primeiras partes das séries

temporais leva a outra consequência: os instantes que serviram de critério para divisão
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das séries temporais dos dois detectores (t = 3995 e t = 3660s) definem o intervalo de

tempo em que ocorre o início da fase de colisão entre os buracos negros.

As variações observadas na evolução da diversidade lateral esquerda em dados

de ambos os detectores, podem apontar esse parâmetro como um possível indicador de

memória da onda gravitacional como a proposta por Favata (2009) [116] e Lasky et al.

(2016) [115].

Em resumo, pode-se destacar as principais contribuições deste trabalho na:

• Caracterização da dinâmica fractal da série temporal obtida a partir da onda gravi-

tacional GW150914;

• Aplicação dos procedimentos para identificação das fontes de multifractalidade,

tanto para a série completa como para suas subséries;

• Verificação da existência de dois regimes na dinâmica multifractal da série, definidos

a partir de instantes que serviram como critério para divisão da série completa em

duas subséries;

• Associação de cada fonte de multifractalidade com características da onda gravita-

cional;

• Validação do procedimento de análise de evolução dos parâmetros de assimetria

multifractal, observando a semelhança de resultados entre os dados das séries tem-

porais dos dois detectores;

• Estimativa de um intervalo de tempo para a ocorrência do início da fase de colisão

dos buracos negros;

• Identificação de uma possível relação entre o parâmetro multifractal de diversidade

lateral esquerda com a memória da onda gravitacional.

A concordância entre os resultados provenientes desta análise e os divulgados

pela equipe do LIGO em seu trabalho de detecção, reforçam o importante papel de fer-

ramente de análise que é o formalismo multifractal. Em trabalhos futuros, a utilização

dos métodos descritos aqui poderão trazer ainda mais contribuições para esta nova área
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inaugurada com a detecção da onda gravitacional GW150914. As análises aqui aplicadas

nos proporcionou explorar as ondas gravitacionais em uma vertente estatística consoli-

dada desde a segunda metade do século passado. Análises que em outras áreas do co-

nhecimento já são amplamente usadas como, por exemplo, na Economia e Biologia, e em

outras áreas que estão apenas iniciando como, por exemplo, na fotometria estelar. Nesse

sentido, a presente tese abre um espectro de possibilidades que podem render importan-

tes estudos na área emergente das ondas gravitacionais.

Perspectivas
Como perspectivas deve-se ressaltar:

• Proceder análise semelhante na segunda onda gravitacional detectada pelo LIGO e

denominada GW151226, bem como na candidata a onda gravitacional LVT151012;

• Um aprofundamento na análise do ruído da série, dado a baixa relação sinal ruído

desta segunda onda gravitacional detectada;

• Aplicação de outros métodos de análise, não descritos neste trabalho, nas séries tem-

porais advindas destas ondas gravitacionais;

• Investigar possíveis relações entre os expoentes da análise multifractal com grande-

zas físicas associadas à onda gravitacional;

• Quando existirem detecções suficientes, investigar possíveis correlações entre os pa-

râmetros de assimetria do espectro multifractal, propostos por de Freitas et al. (2016),

e característica físicas de ondas gravitacionais.
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ANEXOS A

CÓDIGOS EM MATLAB UTILIZADOS NA TESE

Abaixo são apresentadas as funções em linguagem MATLAB utilizadas na pre-

sente tese para descrever os métodos e procedimentos de análises fractal e multifractal,

assim como o Plot de Poincaré.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise R/S: 

function [x,y2] = hurstRS(time,Z) 

     
nt=length(time); 
llow=min(time); 
lhigh=max(time); 
dt=(lhigh-llow)/nt; 
m=length(Z);    
x=zeros(1,m);    
y2=zeros(1,m); 

 
for tau=1:m-1 
    X=zeros(1,tau);     
    Zsr=mean(Z(1:tau)); 
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for t=1:tau 
    X(t)=sum(Z(1:t)-Zsr);  
    end;     

     
    R=max(X)-min(X);  
    S=std(Z(1:tau),1);  

 
    if min(R)==0 || min(S)==0 
        continue; 
    end 

    
    y(tau)=log10(R/S)/log10(tau/2); 

     
    x(tau)=log10(tau);     
    y2(tau)=log10(R/S);\% RS- 

     

   
    waitbar(tau/(m-1)); 
end;   

     
    y(1)=log10(R/S)/log10(tau/2); 

     
    y2=y2(2:nt-1); 
    x=x(2:nt-1); 
    x=x-x(1); 
    degree = 1; 
    p = polyfitZero(x,y2,degree); \% A função polyfitZero pode ser                     

extraída do link: 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/35401-polyfitzero    
    yfit = x*p(1); 

  

  
    f0=subplot(3,1,1);plot(x,y2,'k.',x,yfit,'k-','LineWidth',1); 
    xlabel('log(\tau)','FontSize',14),ylabel('log(R/S)','FontSize',14) 
    strmax = ['Slope, H = ',num2str(p(1))]; 
    text(1,2,strmax,'HorizontalAlignment','left'); 
    xlim([0 3.25]); 

     
    residual=(y2-yfit); 
    reta0=x*0; 
    reta01sigposi=reta0+mean(residual)+std(residual); 
    reta01signega=reta0+mean(residual)-std(residual); 
    media=reta0+mean(residual); 
    subplot(3,1,2); plot(x,residual,'k.',x,reta0,'k-       

',x,reta01sigposi,'k--',x,reta01signega,'k--',x,media,'k-

.','LineWidth',1); 
    xlabel('log(\tau)','FontSize',14),ylabel('Resíduo','FontSize',14); 
    xlim([0 3.25]); 

     
    [fi,xi] = ksdensity(y(3:nt-1)); 

     
    indexmax = find(max(fi) == fi); 
    xmax = xi(indexmax); 
    ymax = fi(indexmax); 
    subplot(3,1,3);plot(xi,fi,'k-','LineWidth',2); 
    xlabel('H','FontSize',14),ylabel('Frequência','FontSize',14); 
    xlim([0.5 1]); 
    strmax = ['H_{max} = ',num2str(xmax)]; 
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    text(xmax,ymax,strmax,'HorizontalAlignment','left'); 
    [mp,index] = max(fi); 
    maxH(i)=xi(index); 

     

 

 

Plot de Poincaré 

 
function [SD1,SD2] = PoincarePlot(time,Z) 

 
N=length(Z); 
k=0; 
j=0; 
hold on; 
SD1=zeros(1,s); 
SD2=zeros(1,s); 
 

    tau=1; 
    for j=1:N-tau 
        yy(1,j)=Z(j+tau); 
    end 

     
    NN=length(yy); 
x = Z(1:end-(N-NN)); 
y = yy(1:end)'; 
\% create a matrix of these points, which will be useful in future 

calculations 
v = [x y]'; 
\% choose a point which will be the center of rotation 
x_center = 1; 
y_center = 1; 
\% create a matrix which will be used later in calculations 
center = repmat([x_center; y_center], 1, length(x)); 
\% define a 60 degree counter-clockwise rotation matrix 
theta = -pi/4;       \% pi/3 radians = 60 degrees 
R = [cos(theta) -sin(theta); sin(theta) cos(theta)]; 
\% do the rotation... 
s = v - center;     \% shift points in the plane so that the center of 

rotation is at the origin 
so = R*s;           \% apply the rotation about the origin 
vo = so + center;   \% shift again so the origin goes back to the 

desired center of rotation 
\% this can be done in one line as: 
\% vo = R*(v - center) + center 
\% pick out the vectors of rotated x- and y-data 
x_rotated = vo(1,:); 
y_rotated = vo(2,:); 
\% make a plot 

  
plot(x, y, 'k.', x_rotated, y_rotated, 'r.', x_center, y_center, 

'b.'); 
axis equal 
hold on 
SD1(w,1)=std(y_rotated'); 

   
theta = pi/4;       \% pi/3 radians = 60 degrees 
R = [cos(theta) -sin(theta); sin(theta) cos(theta)]; 
\% do the rotation... 
s = v - center;     \% shift points in the plane so that the center of 

rotation is at the origin 
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so = R*s;           \% apply the rotation about the origin 
vo = so + center;   \% shift again so the origin goes back to the 

desired center of rotation 
\% this can be done in one line as: 
\% vo = R*(v - center) + center 
\% pick out the vectors of rotated x- and y-data 
x_rotated = vo(1,:); 
y_rotated = vo(2,:); 
\% make a plot 
plot(x, y, 'k.', x_rotated, y_rotated, 'r.', x_center, y_center, 

'b.'); 
axis equal 

  
SD2(w,1)=std(y_rotated'); 

   
clear x yy 

  

 

MFDMA 

Essa função é adaptada do algoritmo publicada na versão ArXiv do 

artigo de Gu & Zhou (2010): 

https://arxiv.org/pdf/1005.0877v2.pdf  
 

function [contriDiversityO, assymoriginalO, dimDiversityLeftO, 

dimDiversityRightO, husrtO] = MFDMA(tt,y) 

 
\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\% 
\% Reducing the data 
\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\% 

  
N=length(y); 
nn=1; 
if nn == 1 
    x = y(:); 
    time=tt(:); 
else 
    nblocks = floor(length(y)/nn); 
    x = mean(reshape(y(1:nn * nblocks), nn, nblocks), 1).'; 
    time = mean(reshape(tt(1:nn * nblocks), nn, nblocks), 1).'; 
end 

  
x=cumsum(x-mean(x)); 

  
subplot(2,1,1) 
plot(time,x), grid 
xlabel Sample, ylabel 'Voltage (mV)' 

  
dtt=time(4)-time(3) 
nm=length(x) 
gw1=nm/dtt 

   
nmin=10; 
nmax=round(length(x)/10); 
N=30; 
nt=length(x); 
q=-5:0.2:5; 
theta=0; 
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figure; 

  
desvio=std(x) 

  
\%---------------- 
\% ACF 
\%---------------- 
Y = x; 
[ACF,lags]=autocorr(Y,(floor(nt./2))); 
X1=0:floor(nt./2); 
fig1=plot(time(1:floor(nt./2)+1),ACF); 
\% Create xlabel 
xlabel('Lag time (s)','FontSize',14); 
\% Create ylabel 
ylabel('ACF','FontSize',14); 
title('Autocorrelation Function','FontSize',14) 

  
figure; 

 
\%------------- 

  
if size(x,2) == 1 
x = x'; 
end 
M = length(x); 
MIN = log10(nmin) ; 
MAX = log10(nmax) ; 
n = (unique(round(logspace(MIN,MAX,N))))'; 
\% Construct the cumulative sum y 
y = cumsum(x) ; 
for i = 1:length(n) 
lgth = n(i,1) ; 
\% Calculate the moving average function \wide tilde {y} 
y1 = zeros(1,M-lgth+1) ; 
for j = 1:M-lgth+1 
y1(j) = mean(y(j:j+lgth-1)) ; 
end 
\% Determine the residuale 
e=y(max(1,floor(lgth*(1-theta))):max(1,floor(lgth*(1-

theta)))+length(y1)-1)-y1 ; 
\% Estimate the root mean square function F10 
for k=1:floor(length(e)/lgth) 
    F{i}(k)=sqrt(mean(e((k-1)*lgth+1:k*lgth).^2)); 
end 
end 
\% Calculate the q-th order over all fluctuation function Fq 
for i=1:length(q) 
for j =1:length(F) 
f=F{j}; 
if q(i)==0 
Fq(j,i)=exp(0.5*mean(log(f.^2 ))) ; 
else 
Fq(j,i)=(mean(f.^q (i)))^(1/q(i)); 
end 
end 
end 

  

  
\% Calculate the multifractal scaling exponent tau ( q ) 
for i=1:size(Fq,2) 
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fq=Fq(:,i) ; 
r=regstats(log(fq),log(n),'linear',{'tstat'}) ; 
k=r.tstat.beta(2); 
h(i,1)=k ; 
end 
tau=h.*q'-1; 
hq=diff(tau)./(q(2)-q(1)); 
\% Calculate the singularity strength function alpha (q) and spectrum 

f(alpha) 
dx=7; 
dx=fix((dx-1)/2); 
for i=dx+1:length(tau)-dx 
xx=q (i-dx:i+dx); 
yy=tau(i-dx:i+dx); 
r=regstats(yy,xx,'linear',{'tstat'}) ; 
alpha(i,1)=r.tstat.beta(2); 
end 
alpha=alpha(dx+1:end) ; 
f=q(dx+1:end-dx)'.*alpha-tau(dx+1:end-dx); 
Dq=(q(1:end-1)'.*hq)-tau(1:end-1); 
fitalfa = polyfit(alpha,f,4); 
fittau = polyfit(q',tau,3); 

  
raiz=roots(fitalfa) 

  
hfmax=hq(q==0); 
contriDiversityO=max(hq)-min(hq); 
assymoriginalO=(max(hq)-hfmax)/(hfmax-min(hq)) 
dimDiversityLeftO=max(Dq)-min(Dq(hq==min(hq))); 
dimDiversityRightO=max(Dq)-min(Dq(hq==max(hq))); 
husrtO=hq(q==2); 

  
RegLinem = polyval(fitalfa,alpha); 
RegLinemtau = polyval(fittau,q'); 

  
\% Plots 
hold on 
f0=subplot(2,2,1); plot(log(n),log(Fq),'r-.'); 
hold on 
plot(log(n),log(Fq(:,1)),'r-.','LineWidth',2); 
hold on 
plot(log(n),log(Fq(:,51)),'r-.','LineWidth',2); 
hold on 
plot(log(n),log(Fq(:,36)),'r-.','LineWidth',2); 
hold on 
xlim([2.5 4.25]); 

  
\% Create xlabel 
xlabel('log(n)','FontSize',14); 
\% Create ylabel 
ylabel('log(F_{q}(n))','FontSize',14); 

  
hold on 
subplot(2,2,2);  

plot(q(1:end-1)',hq,'--ro'); 
\% Create xlabel 
xlabel('q-order','FontSize',14); 
\% Create ylabel 
ylabel('h(q)','FontSize',14); 
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hold on 
subplot(2,2,3);  

p1=plot(q',tau,'--ro'); 
hold on 
plot(q',RegLinemtau,'r-'); 
hold on 
\% Create xlabel 
xlabel('q','FontSize',14);  
\% Create ylabel 
ylabel('\tau(q)','FontSize',16); 

  
subplot(2,2,4);  

plot(hq,Dq,'ro'); 
hold on 
plot(alpha,RegLinem,'r-'); 
hold on 
ylim([0 1]); 
xlim([0 1.5]); 

  
\% Create xlabel 
xlabel('h','FontSize',14); 

  
\% Create ylabel 
ylabel('D(h)','FontSize',14); 

  

  

  
\% ------------------------------------------------------------ 
\% shuffled data. Essa função pode ser extraída no link: 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/1597-chaotic-

systems-toolbox/content/shuffle.m 

  
x=shuffle(x,2); 

  
if size(x,2) == 1 
x = x'; 
end 
M = length(x) ; 
MIN = log10(nmin) ; 
MAX = log10(nmax) ; 
n = (unique(round(logspace(MIN,MAX,N))))'; 
\% Construct the cumulative sum y 
y = cumsum(x) ; 
for i = 1:length(n) 
lgth = n(i,1) ; 
\% Calculate the moving average function \ wide tilde {y} 
y1 = zeros(1,M-lgth+1) ; 
for j = 1:M-lgth+1 
y1(j) = mean(y(j:j+lgth-1)) ; 
end 
\% Determine the residuale 
e=y(max(1,floor(lgth*(1-theta))):max(1,floor(lgth*(1-

theta)))+length(y1)-1)-y1 ; 
\% Estimate the root mean square function F10 
for k=1:floor(length(e)/lgth) 
    F{i}(k)=sqrt(mean(e((k-1)*lgth+1:k*lgth).^2)); 
end 
end 
\% Calculate the q-th order over all fluctuation func t ion Fq 
for i=1:length(q) 
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for j =1:length(F) 
f=F{j}; 
if q(i)==0 
Fq(j,i)=exp(0.5*mean(log(f.^2 ))) ; 
else 
Fq(j,i)=(mean(f.^q (i)))^(1/q(i)); 
end 
end 
end 

   
\% Calculate the multifractal scaling exponent tau ( q ) 
for i=1:size(Fq,2) 
fq=Fq(:,i) ; 
r=regstats(log(fq),log(n),'linear',{'tstat'}) ; 
k=r.tstat.beta(2); 
h(i,1)=k ; 
end 
tausuf=h.*q'-1; 
hq=diff(tausuf)./(q(2)-q(1)); 
\% Calculate the singularity strength function alpha (q) and spectrum 

f(alpha) 
dx=7; 
dx=fix((dx-1)/2); 
for i=dx+1:length(tausuf)-dx 
xx=q (i-dx:i+dx) ; 
yy=tausuf(i-dx:i+dx ) ; 
r=regstats(yy,xx,'linear',{'tstat'}) ; 
alpha(i,1)=r.tstat.beta(2); 
end 
alpha=alpha(dx+1:end) ; 
f=q(dx+1:end-dx)'.*alpha-tausuf(dx+1:end-dx); 
Dq=(q(1:end-1)'.*hq)-tausuf(1:end-1); 

  
fitalfa = polyfit(alpha,f,4); 
fittau = polyfit(q',tausuf,3); 

  
hfmax=hq(q==0); 
contriDiversityS=max(hq)-min(hq); 
assymoriginalS=(max(hq)-hfmax)/(hfmax-min(hq)) 
dimDiversityLeftS=max(Dq)-min(Dq(hq==min(hq))); 
dimDiversityRightS=max(Dq)-min(Dq(hq==max(hq))); 
husrtS=hq(q==2); 

  
RegLinem = polyval(fitalfa,alpha); 
RegLinemtau = polyval(fittau,q'); 

  
\% Plots 
hold on 
subplot(2,2,1); plot(log(n),log(Fq),'k-.'); 
hold on 
plot(log(n),log(Fq(:,1)),'k-.','LineWidth',2); 
hold on 
plot(log(n),log(Fq(:,51)),'k-.','LineWidth',2); 
hold on 
plot(log(n),log(Fq(:,36)),'k-.','LineWidth',2); 
hold on 
xlim([2.5 4.25]); 

  
\% Create xlabel 
xlabel('log(n)','FontSize',14); 
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\% Create ylabel 
ylabel('log(F_{q}(n))','FontSize',14); 

  
hold on 
subplot(2,2,2); plot(q(1:end-1)',hq,'--go'); 
\% Create xlabel 
xlabel('q-order','FontSize',14); 

  
\% Create ylabel 
ylabel('h(q)','FontSize',14); 

  
hold on 
subplot(2,2,3); p2=plot(q',tausuf,'--go'); 
hold on 
plot(q',RegLinemtau,'g-'); 
hold on 
\% Create xlabel 
xlabel('q','FontSize',14); 
 \% Create ylabel 
ylabel('\tau(q)','FontSize',16); 

  
subplot(2,2,4); plot(hq,Dq,'go'); 
hold on 
plot(alpha,RegLinem,'g-'); 
hold on 

  
ylim([0 1]); 
xlim([0 1.5]); 

  
\% Create xlabel 
xlabel('h','FontSize',14); 
\% Create ylabel 
ylabel('D(h)','FontSize',14); 

  
\% ------------------------------------------------------------ 
\% phase random data. Essa função pode ser extraída no link: 

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/1597-chaotic-

systems-toolbox/content/phaseran.m 
y=observedH(:,2); 

 
nn=1; 
if nn == 1 
    x = y(:); 
    time=time(:); 
else 
    nblocks = floor(length(y)/nn); 
    x = mean(reshape(y(1:nn * nblocks), nn, nblocks), 1).'; 
    time = mean(reshape(tt(1:nn * nblocks), nn, nblocks), 1).'; 
end 
 

x=phaseran(x,2); 

  
if size(x,2) == 1 
x = x'; 
end 
M = length(x); 
MIN = log10(nmin) ; 
MAX = log10(nmax) ; 
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n = (unique(round(logspace(MIN,MAX,N))))'; 
\% Construct the cumulative sum y 
y = cumsum(x) ; 
for i = 1:length(n) 
lgth = n(i,1) ; 
\% Calculate the moving average function \wide tilde {y} 
y1 = zeros(1,M-lgth+1) ; 
for j = 1:M-lgth+1 
y1(j) = mean(y(j:j+lgth-1)) ; 
end 
\% Determine the residuale 
e=y(max(1,floor(lgth*(1-theta))):max(1,floor(lgth*(1-

theta)))+length(y1)-1)-y1 ; 
\% Estimate the root mean square function F10 
for k=1:floor(length(e)/lgth) 
    F{i}(k)=sqrt(mean(e((k-1)*lgth+1:k*lgth).^2)); 
end 
end 
\% Calculate the q-th order over all fluctuation function Fq 
for i=1:length(q) 
for j =1:length(F) 
f=F{j}; 
if q(i)==0 
Fq(j,i)=exp(0.5*mean(log(f.^2 ))) ; 
else 
Fq(j,i)=(mean(f.^q (i)))^(1/q(i)); 
end 
end 
end 

  
\% Calculate the multifractal scaling exponent tau ( q ) 
for i=1:size(Fq,2) 
fq=Fq(:,i) ; 
r=regstats(log(fq),log(n),'linear',{'tstat'}) ; 
k=r.tstat.beta(2); 
h(i,1)=k ; 
end 
tausur=h.*q'-1; 
hq=diff(tausur)./(q(2)-q(1)); 
\% Calculate the singularity strength function alpha (q) and spectrum 

f(alpha) 
dx=7; 
dx=fix((dx-1)/2); 
for i=dx+1:length(tausur)-dx 
xx=q (i-dx:i+dx) ; 
yy=tausur(i-dx:i+dx ) ; 
r=regstats(yy,xx,'linear',{'tstat'}) ; 
alpha(i,1)=r.tstat.beta(2); 
end 
alpha=alpha(dx+1:end) ; 
f=q(dx+1:end-dx)'.*alpha-tausur(dx+1:end-dx); 
Dq=(q(1:end-1)'.*hq)-tausur(1:end-1); 

  
fitalfa = polyfit(alpha,f,4); 
fittau = polyfit(q',tausur,3); 

  
hfmax=hq(q==0); 
contriDiversityP=max(hq)-min(hq); 
assymoriginalP=(max(hq)-hfmax)/(hfmax-min(hq)) 
dimDiversityLeftP=max(Dq)-min(Dq(hq==min(hq))); 
dimDiversityRightP=max(Dq)-min(Dq(hq==max(hq))); 
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husrtP=hq(q==2); 

  
RegLinem = polyval(fitalfa,alpha); 
RegLinemtau = polyval(fittau,q'); 

  
hold on 
subplot(2,2,2);  

p3=plot(q(1:end-1)',hq,'--bo'); 
\% Create xlabel 
xlabel('q-order','FontSize',14); 
\% Create ylabel 
ylabel('h(q)','FontSize',14); 

  
hold on 
subplot(2,2,3);  

plot(q',tausur,'--bo'); 
hold on 
plot(q',RegLinemtau,'b-'); 
hold on 
\% Create xlabel 
xlabel('q','FontSize',14); 
\% Create ylabel 
ylabel('\tau(q)','FontSize',16); 

  
subplot(2,2,4);  

plot(hq,Dq,'bo'); 
hold on 
plot(alpha,RegLinem,'b-'); 
hold on 
hold on 
ylim([0 1]); 
xlim([0 1.5]); 
\% Create xlabel 
xlabel('h','FontSize',14); 
\% Create ylabel 
ylabel('D(h)','FontSize',14); 
figure; 

  
q1=plot(q,tau-tausuf,'bo-'); 
hold on 
q2=plot(q,tau-tausur,'ro-'); 

  
legend([q1,q2],{'h(q)-h_{shuf}(q)','h(q)-

h_{sur}(q)'},'Location','southeast','FontSize',16,'FontWeight','bold') 
ylabel('\Delta\tau(q)','FontSize',14); 
\% Create ylabel 
xlabel('q','FontSize',14); 

 

 

Parâmetros do método MFDMA como uma função do tempo 

function [contriDiversity, assymoriginal, dimDiversityLeft, 

dimDiversityRight, husrt] = MFDMAtime(time,z) 

 
x=z(1:w); \% for cummulative time series 

 
nmin=10; 
nmax=round(length(x)/2); 
N=30; 
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nt=length(x); 
q=-5:0.2:5; 
theta=0; 

 
\%------------- 

  
if size(x,2) == 1 
x = x'; 
end 
M = length(x) ; 
MIN = log10(nmin) ; 
MAX = log10(nmax) ; 
n = (unique(round(logspace(MIN,MAX,N))))'; 
\% Construct the cumulative sum y 
y = cumsum(x) ; 

  
for i = 1:length(n) 
lgth = n(i,1) ; 
\% Calculate the moving average function \ wide tilde {y} 
y1 = zeros(1,M-lgth+1) ; 
for j = 1:M-lgth+1 
y1(j) = mean(y(j:j+lgth-1)) ; 
end 
\% Determine the residuale 
e=y(max(1,floor(lgth*(1-theta))):max(1,floor(lgth*(1-

theta)))+length(y1)-1)-y1 ; 
\% Estimate the root mean square function F10 
for k=1:floor(length(e)/lgth) 
    F{i}(k)=sqrt(mean(e((k-1)*lgth+1:k*lgth).^2)); 
end 
end 
\% Calculate the q-th order over all fluctuation function Fq 
for i=1:length(q) 
for j =1:length(F) 
f=F{j}; 
if q(i)==0 
Fq(j,i)=exp(0.5*mean(log(f.^2 ))) ; 
else 
Fq(j,i)=(mean(f.^q (i)))^(1/q(i)); 
end 
end 
end 

  

  
\% Calculate the multifractal scaling exponent tau ( q ) 
for i=1:size(Fq,2) 
fq=Fq(:,i) ; 
r=regstats(log(fq),log(n),'linear',{'tstat'}) ; 
k=r.tstat.beta(2); 
h(i,1)=k ; 
end 
tau=h.*q'-1; 
hq=diff(tau)./(q(2)-q(1)); 
\% Calculate the singularity strength function alpha (q) and spectrum 

f(alpha) 
dx=7; 
dx=fix((dx-1)/2); 
for i=dx+1:length(tau)-dx 
xx=q(i-dx:i+dx); 
yy=tau(i-dx:i+dx); 
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r=regstats(yy,xx,'linear',{'tstat'}) ; 
alpha(i,1)=r.tstat.beta(2); 
end 
alpha=alpha(dx+1:end); 
f=q(dx+1:end-dx)'.*alpha-tau(dx+1:end-dx); 
Dq=(q(1:end-1)'.*hq)-tau(1:end-1); 

  
fitalfa = polyfit(alpha,f,4); 
fittau = polyfit(q',tau,3); 

  

  
hfmax=hq(q==0); 
contriDiversity=max(alpha)-min(alpha); 
assymoriginal=(max(alpha)-hfmax)/(hfmax-min(alpha)); 
dimDiversityLeft=max(Dq)-min(Dq(hq==min(hq))); 
dimDiversityRight=max(Dq)-min(Dq(hq==max(hq))); 
husrt=hq(q==2); 

  
\% Plots 

  
hold on 
plot(time,contriDiversity,'--ro', time,assymoriginal,'--

go',time,dimDiversityLeft,'--bo',time,dimDiversityRight,'--ko'); 

  
legend({'\Delta \alpha','A','\Delta f_{L}','\Delta 

f_{R}'},'Location','northwest','FontSize',8,'FontWeight','bold') 

  
hold on 
fig1=plot(time,z); 

  
xlabel('Time (s)','FontSize',14); 
title('Multifractal parameters','FontSize',14); 
\%xlim([0.25 0.46]); 

  
clear contriDiversity 

  
end; 

 

Análise Wavelet 

 

function [RealFreqBins,MWT] = waveletdenoising(t,sig) 

 

t=observedL(:,1); 
sig=observedL(:,2); 
ss=length(t); 

  
dt=max(t)-min(t); 
variance = std(sig)^2; 
sig = (sig - mean(sig))/sqrt(variance) ; 
SampFreq = 1/(dt/ss); 

 
figure; 
plot(t,sig); 
xlabel('time (s)','FontSize',14); 
ylabel('Strain (10^{-21})','FontSize',14); 

  
title('Handford, Washington (Observed H1)','FontSize',14); 
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xlim([0.25 0.46]); 
 

\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\% 
\% Wavelet Denoising 
wname = 'sym4'; 
level = 3; 
sorh  = 's'; \% type of thresholding 

  
thr = 4.5; 
[sigden_1,~,~,perf0,perfl2] = 

wdencmp('gbl',sig,wname,level,thr,sorh,1); 
res = sig-sigden_1; 
figure; 
subplot(3,1,1); 
plot(t,sig,'r'); 
axis tight 
title('Original Time Series'); 
subplot(3,1,2); 
plot(t,sigden_1,'b'); 
ylabel('Strain (10^{-21})','FontSize',14); 
axis tight 
title('Denoised Time Series'); 
subplot(3,1,3); 
plot(t,res,'k'); 
axis tight 
title('Residual'); 
xlabel('time (s)','FontSize',14); 

  
perf0,perfl2; 

  
sig=sigden_1; 

  
fmax = 0.15;                                      
fmin = 0.02;  

 
fb = 0.5 ;                                       
fc = 1.5;  \%passband center frequency                                                                           
totalscal = 2048;                                                                        
FreqBins = linspace(fmin,fmax,totalscal); \%characteristic frequency f 
Scales = fc./ FreqBins;  \% a=fc/f                   
wcoefs = mymorletcwt(sig,Scales,fc,fb);         

  
RealFreqBins = FreqBins * SampFreq;             

  
figure; 
fig1=pcolor(t,RealFreqBins,abs(wcoefs)); 
colormap jet; 
shading interp; 
axis([min(t) max(t) min(RealFreqBins) max(RealFreqBins)]); 
c=colorbar; 
ylabel('Frequency (Hz)','FontSize',14); 
xlabel('Time (s)','FontSize',14); 
title('Wavelet Map','FontSize',14); 
ylabel(c,'Normalized amplitude','FontSize',14) 

 

figure; 
MWT=cwt(sig,Scales,'cmor0.5-1.5'); 

  
fig2=pcolor(t,1./RealFreqBins,abs(MWT)); 
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colormap jet; 
shading interp; 
c=colorbar; 
set(gca,'color','none') 
axis([min(t) max(t) min(1./RealFreqBins) max(1./RealFreqBins)]); 
ylabel('Period (s)','FontSize',14); 
xlabel('Time (s)','FontSize',14); 
title('Wavelet Map','FontSize',14); 
ylabel(c,'Normalized amplitude','FontSize',14) 
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