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ANÁLISE CRÍTICA DA PROPAGAÇÃO 
EM MICROCÉLULAS 

Autor: Maurício Henrique Costa Dias - Cap QEM 

Orientador: Mau ro  Soares de Assis 

(Tese defendida no IME, em 9 de janeiro de 1 998)  

o grande aumento da demanda por serviços de comunicações móveis nos últimos anos 

forçou à adoção de técnicas de otimização da utilização do espectro, dentre as quais se destaca 

a adoção de estruturas microcelulares. A expansão dos atuais sistemas celulares convencionais, 

por exemplo, se dá através da divisão das macrocélulas em unidades com menor raio de alcance. 

Por outro lado, os novos sistemas, como o PCS (Personal Communications Systems), foram 

concebidos para atender a uma alta demanda, apresentando estruturação inicial essencialmente 

microcelular. As características típicas associadas a uma microcélula incluem o emprego de 

bases cujas antenas sejam posicionadas à altura dos postes de luz (6 a 1 0m) e raios de alcance 

entre 1 00 e 1 .000m. As dimensões reduzidas e a faixa de freqüências de operação (0,8 a 2,0 

GHz) são fatores que induzem um tratamento quase detetminístico da propagação neste tipo 

de ambiente, otimizando o desenvolvimento de felTamentas adequadas para a determinação 

de cobertura: os modelos de predição. O trabalho desenvolvido nesta tese, portanto, procurou 

apresentar uma visão global da propagação em microcélulas e dos aspectos ambientais que a 

influenciam. Esta análise inclui: a caractetização genérica do comportamento do sinal propagado 

e dos diferentes tipos de microcélulas; a descrição das ptincipais teorias que explicam os 

mecanismos de propagação; a apresentação crítica dos modelos de predição mais adequados;  

e a discussão dos aspectos ambientais mais relevantes que afetam a variabilidade do sinal. 

Além desta análise macro do problema em questão, o trabalho apresenta algumas discussões 

originais, como a caracterização quantitativa do grau de urbanização de uma microcélula urbana 

e a obtenção de um modelo empírico para determinação da perda adicional provocada pela 

vegetação de um bosque urbano típico de uma cidade tropical. 

Vol .  XVIII - 1 Q Quadrimestre de 2001 C�' i 



RESUMOS DE DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

CONTROLE ROBUSTO APLICADO NO MODELO 
ACOPLADO DE UM MÍSSIL SOLO-AR E ANÁLISE DE 

DESEMPENHO DO SISTEMA DE GUIAMENTO 

Autor: José Cerdeira Gonzalez 

Orientador: Geraldo Magela Pinheiro Gomes - Cel Rl1 
(Tese defendida no IME, em 1 2  de janeiro de 1 998) 

o trabalho desenvolvido na referida tese apresenta: I) conceitos básicos de teoria de vôo em 

mísseis; lI) um resumo teórico sobre os métodos, fases e leis de guiamento; e III) a utilização de 

técnicas de controle clássico e moderno no modelo de um míssil a fim de estabilizá-lo em seu vôo. 

Foi adotado um míssil solo-ar, do tipo Tail Controller (ou Controle na Cauda), utilizando a navegação 

proporcional (NP) como lei de guiamento. 

Os objetivos principais desta tese foram a união do subsistema de guiagem ao subsistema de 

governo do míssil e a utilização de técnicas de controle a fim de estabilizá-lo durante sua trajetória, 

a partir de determinados critérios de projeto. Desta forma, obteve-se um modelo completo do míssil, 

a partir do qual foram feitas diversas simulações para a análise do desempenho de um piloto automático 

clássico e do sistema de guiamento, onde se verificou que a precisão do míssil é sensível, basicamente, 

aos seguintes fatores:  I) razão de navegação; 11) tempo de resposta do piloto automático; 1lI) dinâmica 

do míssil ;  e IV) características da trajetória do alvo. 

O problema do seguidor (tracker) foi aplicado na substituição do piloto automático clássico por 

um piloto automático moderno e de melhor desempenho. Foi utilizado um filtro de Kalman com uma 

estrutura LQG na estimação dos estados da planta, uma vez que a realimentação direta de alguns dos 

seus estados era inviável . Entretanto, foi constatado que a utilização desta estrutura, na substituição 

do pi loto automático clássico no modelo não-linear do míssil, não permitia a este operar em todo o 

intervalo admissível de variação do ângulo de ataque a devido à sua baixa robustez, sendo necessário, 

portanto, a aplicação de um banco de conjuntos controladores com Filtros de Kalman associados, 

cada qual sintonizado num valor de a dentro do intervalo de variação. 

A fim de se aumentar a robustez do Piloto Automático Moderno, foi feita a aplicação da síntese de 

controle robusto PRCBI na obtenção de um Piloto Automático Híbrido, que apresentasse um 

desempenho superior ao Piloto Automático Clássico, e uma robustez superior à do Piloto Automático 

Moderno, em relação aos parâmetros considerados sensíveis. 
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APLICAÇÃO EM TEMPO REAL DE 
CONTROLE ROBUSTO PARAMÉTRICO 

EM UM LEVITADO R MAGNÉTICO 

Autor: Ivan dos Santos Ferreira Mendes - Cap QEM 

Orientador: Geraido Magela Pinheiro Gomes - Cei Rl1 
(Tese defendida no IME, em 1 2  de janeiro de 1 998) 

Esta tese trata da implementação, pela primeira vez em uma planta real, de um controlador 

parametricamente robusto, baseado na síntese denominada Parameter Robust Controi by Bayesian 

Iden tification (PRCBI) . As aplicações da síntese de Controle Robusto PRCBI até o momento 

foram dirigidas para modelos matemáticos de plantas reais .  Este trabalho trata de uma aplicação 

em tempo real .  

A planta usada neste trabalho é de um Levitador Magnético com controle digital, implementado, 

inicialmente, utilizando uma técnica de controle clássico, mais especificamente um compensador do 

tipo em atraso para estabilizar o sistema. 

O projeto já existente foi totalmente calcado em técnica de compensação no domínio freqüencial. 

Para se chegar a usar a síntese PRCBI, foi necessário mudar a abordagem do problema, passando a se 

trabalhar em espaço de estados com a planta discreta e realimentação de estados estimados completa. 

Para estimação dos estados foi usado um Filtro de Kalman do tipo estimador corrente. O vetor de 

ganhos do controlador, para fins de comparação de resultados, foi obtido, primeiramente,  pela 

teoria de controle ótimo LQ, e posteriormente calculado pela minimização do critério uti l izado 

pela síntese PRCBI.  

Os resultados são apresentados em gráficos de simulação temporal e em medidas experimentais 

obtidas diretamente da planta. 

SIMULAÇÃO NUMÉRICA PARA CAMADA LIMITE 
TURBULENTA COMPRESSÍVEL COM MODELO 

Autor: Wagner Machado Brasil 

Orientador: Su Jian, D. Se. 

� 

ALGEBRICO E 1( - ê 

(Tese defendida no IME, em 1 6  de janeiro de 1 998) 

É desenvolvida a simulação de camada limite turbulenta compressível bidimensional em regime 

permanente sobre placa plana através do modelo de turbulência algébrico de Cebeci-Smith e do 

modelo de duas equações K - E de Chien. 
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As equações de governo para o escoamento médio são obtidas através da média de Favre. Na 

análise da ordem de grandeza dos termos das equações de governo para simplificação de camada 

limite são considerados termos com média da flutuação da velocidade de Favre, que geralmente são 

desprezados, bem como na equação de transporte para a energia cinética turbulenta, K. A modelagem 

destas flutuações de velocidade são realizadas de acordo com o equacionamento proposto por 

Ristorcelli ( 1 995). 

As equações diferenciais parciais de interesse são resolvidas através do método de diferenças 

finitas, com esquema totalmente implícito e malha adaptativa, num processo de marcha ao longo do 

escoamento livre. 

Simulou-se escoamento com gradiente de pressão nulo, favorável e adverso. Os resultados 

computacionais foram comparados com dados experimentais disponíveis na literatura. Pela 

comparação entre os dois modelos de turbulência, conclui-se que os dois modelos de turbulência 

predizem o escoamento com gradiente de pressão nulo; o modelo de Chien apresenta melhores 

resultados para gradiente de pressão favorável e o de Cebeci-Smith para gradiente de pressão adverso. 

CONTROLE ROBUSTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE 
POTÊNCIA COMBINANDO IDENTIFICAÇÃO DE 

SISTEMAS E ALGORITMOS GENÉTICOS 

Autora: Flávia Lages Tito 

Orientador: Glauco Nery Taranto - PhD - COPPE 

(Tese defendida no IME, em 2 1  de janeiro de 1 998) 

Esta tese tem por objetivo estabelecer uma nova formulação para projetos de controladores de 

Sistemas Elétricos de Potência, utilizando para isso técnicas heurísticas de otimização, algoritmos 

genéticos e uma síntese de controle robusto a variações paramétricas denominada de PRCBI -

Parameter Robust Contral by Bayesian Iden tification. 

Para o projeto dos controladores deverá ser combinado um critério, que considere tanto a robustez 

a variações do ponto de operação quanto o desempenho temporal do sistema. Este critério deverá 

atender satisfatoriamente ao projeto de forma a ponderar corretamente os custos de robustez e de 

desempenho envolvidos. 

A validação do método envolve dois modelos de sistemas elétricos. O primeiro sistema consiste 

de um gerador síncrono conectado a uma barra infinita através de uma linha de transmissão longa, 
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projetando-se para o mesmo um controlador inserido na malha de realimentação de saída do sistema. 

O segundo modelo compõe-se de três áreas de geração e seis geradores síncronos .  Para este sistema 

serão projetados dois controladores descentralizados, de modo que mantenham os modos de oscilação 

entre áreas dentro de limites aceitáveis para a operação dos sistemas elétricos. 

ALGORITMOS DE SOLUÇÃO TRANSIENTE PARA A 
ANÁLISE TRANSIENTE DE MODELOS DE SISTEMAS 

DE COMPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Autor: João Abdalla Ney da Silva - Cap QEM 

Orientadora: Rosa Maria Leão Rust Carmo, Df'!

Co-orientador: Paulo Roberto de Lira Gondim, TC QEM - M.Sc. 

(Tese defendida no IME, em 23 de janeiro de 1 998) 

Sistemas de computação e comunicação devem atender a requisitos de desempenho e confiabilidade. 

A modelagem e análise destes sistemas, usando modelos markovianos, constitui uma das formas 

mais utilizadas para avaliar o comportamento destes sistemas. A análise transiente dos modelos é 

importante pois permite a obtenção de medidas para um intervalo de tempo finito. A uniformização 

constitui o método mais comumente usado para a realização da análise transiente. Neste trabalho 

foram implementados dois métodos de aproximação eficientes recentemente propostos para a obtenção 

de medidas transientes. 

Foi mostrado que estes métodos são capazes de fornecer resultados de precisão satisfatória a 

custos inferiores ao do método da uniformização. Para ilustrar o uso dos métodos, foram realizadas 

medidas em modelos de sistemas reais relevantes da área de redes de computadores. 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE 
CANAIS RADIOMÓVEIS 

Autor: Alberto Gaspar Guimarães - Cap QEM 

Orientador: Ernesto Leite Pinto 

(Tese defendida no IME, em 26 de janeiro de 1 997) 

É realizado um estudo sobre modelos e técnicas de simulação de canais móveis, no qual desenvolve

se uma análise conjunta das principais vertentes relacionadas a este assunto. S ão implementadas 

algumas propostas, com o objetivo de avaliar e comparar seus desempenhos segundo critérios 
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relacionados à precisão (reprodução das propriedades estatísticas do modelo) e esforço computacional. 

Por último, é feito um desenvolvimento matemático que estabelece, a partir de um "modelo 

físico" de caracterização do canal, condições em que a resposta deste apresenta função densidade 

de probabilidade de 1 ª ordem gaussiana, prevista pelo modelo GWSS-US. O resultado desta 

análise permite estabelecer critérios para a escolha do modelo a ser aplicado a sistemas de 

transmissão específicos .  

DESEMPENHO DE ALGORITMOS DE 
IDENTIFICAÇÃO CEGA DE CANAL BASEADOS 

EM SUPERAMOSTRAGEM 

Autor: Clayton Jones A lves da Silva - Cap QEM 

. Orientador: José Carlos Araújo dos Santos 

(Tese defendida no IME, em 26 de janeiro de 1 998) 

A recuperação dos dados transmitidos em um sistema de comunicações digitais requer, muitas 

vezes, a identificação da resposta impulsiva do canal. Recentemente, as técnicas de identificação 

cega de canal com resposta impulsiva finita, em particular as técnicas baseadas na superamostragem 

do sinal recebido, têm merecido considerável atenção em comunicações e processamento de sinais. 

Várias formas de implementar a identificação cega do canal através da superamostragem têm sido 

propostas. Na tese, discute-se detalhadamente a formulação de algumas destas novas técnicas, com 

uma abordagem unificada. O desempenho delas é avaliado através de simulações computacionais 

que testam, especialmente, a sensibilidade ao ruído, a robustez ao erro na estimativa dos parâmetros,  

a taxa de convergência e a complexidade computacional. 

Avalia-se, também, a capacidade das técnicas produzirem, recursivamente, as estimativas da resposta 

do canal. B aseando-se na estimação recursiva dos autovetores das matrizes associadas às amostras 

recebidas, são propostas novas versões para alguns dos métodos. O desempenho destas versões também 

é testado através de simulações computacionais .  

TEXTURA DA TRANSFORMAÇÃO DE FASE CFC-CCC 

Autora: Andréa Machado Lopes 

Orientador: Carlos Sergio da Costa Viana 

(Tese defendida no IME, em 27 de janeiro de 1 998) 
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Um aço, quando é deformado na região da austenita, desenvolve uma textura que influencia a 

textura da fase produto (ferrita, martensita ou bainita) se a transformação de fase ocorre antes de sua 

recristalização. Esta herança de textura é definida por uma relação cristalográfica existente entre as 

duas fases. A transformação influencia diretamente a anisotropia final do material; por isso, o 

conhecimento do tipo exato da textura da austenita, que é herdada pela textura da fase que dela 

resulta, é de considerável importância para a modelagem do processo de laminação. 

O presente trabalho utiliza um modelo, recentemente proposto na literatura, para simular as texturas 

da fase produto. As principais suposições do modelo são: I) a relação de orientação empregada foi a 

de Kurdjumov-Sachs; II) a nucleação da fase produto ocorre a partir de sistemas de deslizamento 

ativos da fase matriz; III) a seleção de variantes se baseia na tensão residual que permanece no 

material, após este sofrer deformação plástica. Os materiais cúbicos de face centrada, cobre, latão e 

alumínio, laminados à temperatura ambiente, foram utilizados para modelar a textura de laminação a 

quente da austenita. As texturas obtidas para o produto, pelo uso do modelo, foram comparadas a 

texturas reais obtidas por têmpera, após deformação, em aços microligados ferríticos e bainíticos e 

numa liga Fe-30% Ni. 

Os resultados obtidos mostram concordância satisfatória, para algumas das condições simuladas. 

UTILIZAÇÃO DAS RADIAÇÕES IONIZANTES 
NA PRESERVAÇÃO E NO CONTROLE DE 

QUALIDADE DE POLPA DE ACEROLA 

Autor: Carlos A lberto Rodrigues dos Santos 

(Tese defendida no IME, em 30 de janeiro de 1 998) 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a possibilidade da utilização das radiações ionizantes 

na preservação da polpa de acerola resfriada (O°C e 1 0°C) .  A polpa de fruta foi obtida pasteurizada e 

acondicionada em sacos transparentes de poli etileno de 1 00g. 

A acerola foi escolhida por ser uma fruta tipicamente tropical, com um consumo crescente e por 

conter grande quantidade de vitamina C (ácido ascórbico). O material foi irradiado em um irradiador 

B PCDI - Brookhavem pertencente ao Instituto de Pesquisa do Exército, contendo uma fonte de 

Césio- 1 37 com taxa de dose de 2, l kGy/h. 

O trabalho foi realizado em dois grupos de amostras. O primeiro, constituído por quarenta amostras 

de ' OOg polpa congelada, foi irradiado com doses de 3 kGy e 5 kGy. No segundo, constituído por 54 

amostras de polpa resfriada, foi irradiado com doses de 3 kGy, 5kGy e 37kGy. Foram realizadas 
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análises microbiológicas (Salmanella, fungos filamentosos e leveduras, coliformes fecais e ( Jliformes 

totais) ,  análises químicas (vitamina C, Teor de Brix, acidez total, pH, carotenos totais) e análises 

sensoriais . Amostras de polpa de acerola congelada, irradiadas com doses de 3 kGy e 5kGy, 

permaneceram próprias para o consumo durante um tempo superior ao da validade do produto não 

irradiado. As amostras resfriadas, expostas a doses de 5kGy e 37kGy, apresentaram desempenho 

semelhante. 

A incorporação da tecnologia de irradiação na industrialização de polpa de acerola é uma 

possibilidade concreta. Entretanto, estudos complementares são necessários, bem como uma avaliação 

custo-benefício da implantação do processo e da aceitação pública do produto irradiado. 

RELAÇÃO ENTRE MICROESTRUTURA E 
PROPRIEDADES MECÂNICAS NO POLIPROPILENO 

DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR 

Autor: André Luiz Pinta - Cap QEM 

Orientador: Clelia Thaumaturga 

(Tese defendida no IME, em 30 de janeiro de 1 998) 

o polipropileno de ultra-alto peso molecular (UHMW-PP) é uma fibra termoplástica recentemente 

desenvolvida que apresenta alto grau de cristalinidade e orientação, o que se traduz em excelentes 

propriedades mecânicas quando comparada com outras fibras poliméricas. Este material tem sido 

prensado a quente, dando origem a placas rígidas à temperatura ambiente. Seu uso em aplicações 

balísticas tem sido proposto por seus fabricantes como uma alternativa de baixo custo e propriedades 

semelhantes aos seus concorrentes. 

Neste trabalho foram produzidas placas a partir de mantas deste polímero por prensagem a quente. 

Os parâmetros variados nesta prensagem foram temperatura e forma de resfriamento. Buscou-se, 

então, caracterizar as microestruturas obtidas através de calorimetria de varredura diferencial, ensaio 

dinâmico-mecânico, difração de raios X em alto ângulo e espectroscopia de aniquilamento de pósitrons .  

Foi possível, assim, determinar a fração de volume livre presente, a cristalinidade, o tamano dos 

cristalitos e as temperaturas de transição deste material . As propriedades mecânicas foram ainda 

analisadas por ensaio de tração e ensaio Charpy, além de ter-se realizado alguns ensaios balísticos 

iniciais. As supetfícies de fratura, obtidas por meio destes testes, foram então analisadas através de 

microscopia eletrônica de varredura. 
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As melhores condições de prensagem obtidas foram a prensagem a quente a 1 50°C por 30 minutos, 

sob pressão de 3MPa, seguida de resfriamento lento sob pressão. As temperaturas de transição 

encontradas no campo entre - 1 00°C até 220°C foram avaliadas em 5°C, 80°C e 1 80°C. A primeira foi 

atribuída à transição vítrea principal, enquanto que a segunda a uma transição de desordem cristalina. 

O pico de fusão foi alcançado em 1 80°C, mas múltiplos picos foram observados, aos quais atribui-se 

a ocorrência concomitante de fusão e recristalização. A cristalinidade foi estimada em 65 %, e a 

fração de volume livre observada, de 1 1 ,5%.  

O ensaio de tensão revelou um limite de resistência de 1 20MPa e um módul o  de elasticidade 

de 4GPa. A resistênci a  ao impacto estimada pelo ensaio Chal'py foi de 400kJ/m2• Não foram 

observados sinai s de fratura frágil  a -40°C ou a - 1 45°C, o que leva à suposição de que não 

existe transição dúctil-frágil associada à temperatura de transição vítrea. As placas mostraram-

se efetivas contra impacto de munição 9mm, exibindo como seqüência de modos de falha:  

cisalhamento, tensão e delaminação . rn:J 
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