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Como uma aplicação podemos citar os escoa- 

A C Ü S T I C A S  E M  J A T O  P L A N O .  
mentos nas câmaras de mistura, onde se deseja oti- 
mizar a taxa de injeção da mistura. 

P0R:Maj Airto? Costa Rodrigues 
ORIENTADOR: &rlos Alberto Fialho Thompson 
Leite - Ph.D. 

(Tess defendida em 31 jan 841 
V I B R A C O E S  I N D U Z I D A S  POR 
VORTICES EM TUBULAÇOES. 

Esta pesquisa trata do efeito das perturba- 
ções acústicas em jato de ar plano, usando a téeni- 
ca do fio auente. num túnel de vento esoecialmen- 
te construido para este tipo uci traua 110: Fstas [ler- 
tiirbacões srnoirlais coiiiro aoas sio iniroo-ridas 
no esioamento por um alto-falante colocado na câ- 
mara do jato. 

O presentg estudo foi motivado pelas sucessi- 
vas pesquisas no que diz respeito ao comportamen- 
to das macroestruturas que dominam os escoa- 
mentos turbulentos. No caso de jatos, as investi- 
gações experimentais têm mostrado que o escoa- 
mento sofre uma mudanqa brusca nas condições de 
contorno, bem próximo a saída do expansor. 

A estrutura vortical do escoamento na saída 
do jato, resultante da interacão do 'ato com o ar 
parado do laboratório, é modifica d a pelo força- 
m y t o  do jato. Neste estudo mantivemos uma fre- 

'1 uencia constante de 70 Hz e uma largura da fen- 
a, também constante, de 29 mm; e variamos o nú- 

mero de Strouhal, atuando na velocidade do jato. 
Foram analisados vários forçamentos (ufelue) e 
números de Strouhal 

Os dados ouantitativos obtidos através dos 
e u i  amentos ex'istentes no laboratório (CTA, 
R&$ VOLTíMETRO DIGITAL, LOCK-IN-AM- 
PLIFIER etc.) e qualitativos (OSCILOSCOPIO e 
GERADOR DE FUMACA) nos oermitiram mos- 
trar esta variação nas macroestruturas do escoa- 
mento, em determinadas condições, pryiamente 
escolhidas, por uma análise espectral do sinal. 

POR: Pedro de Alcântara de Araújo Veloso 
ORIENTADOR: Abimael Fernando Dourado 
Loula 

(Tese defendida em 07 fav 841 

Tubulações expostas a um escoamento exter- 
no transversal frequentemente experimentam vi- 
brações associadas com a formação e desprendi- 
mento alternado de vórtices. Estas vibrações ocor- 
rem quando a frequência de emissão de vórtices é 
igual ou muito próxima de alguma frequência na- 
p r a l  da estrutura. Se o amortecimento do sistema 
e pequeno, este responderá com grandes amplitu- 
des de vibracão, o que por sua vez pode levar a 
grandes deslocamentos e altas taxas de tensões ci- 
clicamente repetidas, que podem provocar efeitos 
desastrosos na tubulação, como, por exem lo a 
possibilidade de rupturas ou redução na viga ;til 
da tubulaçao por fadiga. 

Por outro lado, 6 muito freqüente em tubu- 
lações a presença de restrições com folga. Estas 
restrições são usadas normalmente com o objetivo 
de limitar amplitudes de vibracão, ou de proteger 
equipamentos próximos à rede que poderiam ser 
danificados no caso de ruptura completa da tubu- 
lação. Dependendo das amplitudes, vibrações indu- 
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EFE ITO DAS PERTURBAÇO ES 
ACÚSTICAS EM JATO PLANO. 
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(Tese defendida em 31 jan 84) 

Esta pesquisa trata do efeito das perturba· 
ções acústicas em jato de ar plano. usando a téc ni · 
ca do fio qu ente, num túnel da ven to especialmen· 
te co nstruido para este tipo de trabalho . Estas per· 
turbações seno idais controladas são introduz idas 
no escoamento por um alto· falante colocado na câ· 
mara do jato. 

O present~ estudo foi mot ivado pelas sucessi· 
vas pesqu isas no que di z respeito ao comportamen· 
to das macroestruturas que dom inam os escoa· 
mentos turbulentos. N o caso de ja tos, as investi · 
gações experim entais têm mostrado que o escoa· 
mento sofre uma mudança bru sca nas condições de 
contorno, bem próxi mo ~ sa lda do expansor. 

A estrutu ra vo rtiéal do escoamento na salda 
do jato, resultan te da interação dOJ'ato com o ar 
parado do laboratório, é modifica a pelo força· 
mento do jato. Neste estudo mantivemos uma fre · 
.qüência consta nte de 70 Hz e uma largura da fen o 
da, também constante, de 29 mm; e variamos o nú' 
mero de Strouhal, atuando na velocidade do jato. 
Foram ana lisados vá ri os forçamentos (Ufe/Ue) e 
números de S trouhal . 

Os dados qu an titat ivos obtidos através dos 
equ ipamentos. existe.ntes no laboratório (CT A, 
RMS, VOLTIMETRO DIGITAL, LDCK·IN·AM· 
PLlFIER etc.) e qualitativos (DSCILDSCOPID e 
GER ADO R DE FUMAÇA) nos permitiram mos· 
trar esta va riação nas macroestrutu ras do escoa· 
mento, em determ inadas condições, previa mente 
escolh idas, por um a análise espectral do si nal. 

Como uma aplicação podemos citar os escoa· 
mentos nas câmaras de mistura , onde se dese ja oti · 
mizar a taxa de in jeção da mistu ra. 

VIBRAÇOES INDUZ IDAS POR 
VORTICE S EM TUBULAÇOES. 

POR: Pedro de Alcântara de Araújo Veloso 
ORIENTADOR: Abimael Fernando Dourado 
Loula 

(Tese defendida em 07 fev 84) 

Tubulações expostas a um escoamento ex ter· 
no transversal freqüentemente experimentam vi· 
brações ass.oc iadas com a formaçao e desprendi· 
mento alternado de vórtices. Estas vibrações ocor· 
rem quando a' freqüênc ia de emissão de vórt ices é 
igual ou mu ito próxima de alguma fre qü ência na· 
tural da estru tura. Se o amortec imento do sistema 
é pequeno, este responderá com grandes amplitu · 
des de vibração, o que por sua vez pode levar a 
grandes deslocamentos e altas taxas de tensões cio 
clicamente repetidas, que podem provoca r efeitos 
desastrosos na tubulação, como, por exempl o, a 
possibilidade de rupturas ou redução na vida útil 
da tubul ação por fadiga. 

Por outro lado, é muito freqüe nte em tubu· 
lações a presença de rest rições com folga . Estas 
restrições são usadas no rmalmente com o objetivo 
de lim ita r amplitudes de vibração, ou de proteger 
equipamentos próximos à rede que poderiam ser 
dani ficados no caso de rup tura completa da tubu· 
lação. Dependendo das amplitudes, vibrações indu · 
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zidas em tubulação sujeita a restricnes com tolga constituído por "cargas estáticas", devidas ao peso 
podem acarretar uma interação tubo-suporte, res- próprio do veículo e a material e pessoal transpor- 
ponsável por um excessivo desgaste e conseqüente tados, e por "deslocament,os estáticos", que ocor- 
redução na vida úti l  deste componente. rem quando a estrutura e submetida a situações 

O presente trabalho, motivado pelos proble- em que a torção do chassi é melhor aproximada 
mas mencionados acima, visa ao estudo de vibra- por um deslocamento estático imposto do que por 
Coes induzidas por vórtices em tubulações sujeitas um carregamento dinâmico (considerada a lenti- 
a restrições com folga. Adota-se um modelo ma- dão do movimento) ou por cargasestáticas. 
temático proposto por Skop e Griffin para repre- Uma vez determinados os deslocamentos 
sentar a interação tubo-fluido, consistindo o pro- e acelerações de quaisquerpontos da viatura, que 
blema na integração de um sistema de equações di- representam a resposta dinamica da estrutura, po- 
ferenciais arciais sujeito a restrijões de desigual- de-se passar ao estudo das solicitações e respostas 
dades. ~ t i i z o u - s e  uma formuiaçao variaciona1 na de equipamento que esteja sendo transportado, 
qual as restrições unilaterais são representadas por sempre que julgado necessário. 
molas elásticas não-lineares. O problema regulari- Para a realização do objetivo descrito foi 
zado foi resolvido através de uma discretização de adotada a sistemática de estudar o assunto por par- 
Elementos Finitos no domínio espacial. adotando- tes, e, a cada passo concluído, impleme"tar em um 
se discretizações de diferenças finitas no tempo programa para computador o procedimento ne- 

ara a equação do coeficiente de sustentação e de cessário i solução do tema abordado. Como sub- 
Rewmark para a equação do movimento da tubu- produto, resultou um programa para análise di- 
lação. Em cada intervalo o sistema de equações al- nâmica e estática de uma estrutura espacial, orien- 
gébricas não-lineares é resolvido iterativamente. tado para análise estrutural de chassi deveículos. 

Entre outros, o método dos elementos fini- 
tos possibilita a obtenção de resposta para carrega- 
mentos dinâmicos, sejam estes constituídos por 
cargas dinâmicas, excitação de base ou por ambos 
simultaneamente. A análise modal fo i  descartada 
por causa da não linearidade da resposta dos amor- 
tecedores. Selecionado o elemento de pórtico es- 

RESPOSTA DINAMICA DO CHASSI pacial, a ser utilizado na discretização de elemen- 
DE V E f C U L O S  A U T O M O V E I S .  tos finitos, foi considerado o problema estático, 

levando-se em conta cargas e deslocamentos apli- 
cados diretamente nos pontos nodais. Na solução 
do problema dinâmico optou-se pelo método de 

POR: TC QEM Jorge Humberto Cassab Fade1 Newmark, para discretização no tempo do sistema 
0RIENTADOR:Abimael Fernando Dourado Loula de equações diferenciais, resultantes da discretiza- 

ção espacial de elementos finitos. Visando a uma 
(Tese defendida em 09 fev 841 adequada simulacão da suspensão dos veiculas, foi 

introduzido um elemento capaz de representar 
massas concentradas, molas e amortecedores linea- 
res ou não. . 

O estudo destina-se a analisar a estrutura do A solução numérica de sistemas submetidos 
chassi de veículos e o comportamento de sua sus. a cargas dinâmicas foi comparada com aanalítica 
pensão, face ao terreno em que se desloca ou ao ti- para do método. 
po de carregamento a que está submetido. A excitação de base foi  estudada para acele- 

Imperfeições na pavimentação das estradas e rações e deslocamentos cujas dependências no tem- 
o "através campo" geram a principal forma de po são dadas através de pontos discretos. Inicial- 
carregamento dinâmico do veículo em movimento, mente foi usada a interpoiação linear e posterior- 
chamada "excitação de base", Máquinas transpor- mente a interpolaçã0 cubica nos Casos-em que O 

tadas em funcionamento, disparas de armame.0 desenvolvimento em série de Fourier não, é apiicá- 
pesado conduzido e impactos recebidos pela via- vel. Exemplos de sistemas discretos tambem foram 
tura constituem as "cargas dinâmicas". resolvidos. 

O carregamento independente do tempo é Finalmente, o amortecimento não linear foi 
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zidas em tubulação sujeita a restrições com lolga 
podem acarretar uma Interação tubo-suporte, res
ponsável por um excessivo desgaste e conseqüente 
redução na vida útil deste componente. 

O presente trabalho, motivado pelos proble
mas mencionados acima, visa ao estudo de vibra
çóes Induzidas por vórtices em tubulações sujeitas 
a restrições com folga. Adota-se um modelo ma
temático proposto por Skop e Griffin para repre
sentar a interação tubo-fluido, consistindo o pro· 
blema na integração de um sistema de equações di
ferenciais parciais sujeito a restr~ões de desigual
dades. Utilizou·se uma formulaçao variacional na 
qual as restrições unilaterais são representadas por 
molas elásticas não-lineares. O problema regulari
zado foi resolvido através de uma discretização de 
Elementos Finitos no domínio espacial, adotando
se discretizações de diferenças finitas no tempo 
para a equação do coeficiente de sustentação e de 
Newmark para a equação do movimento da tubu
lação. Em cada intervalo o sistema de equações al
gébricas não·lineares é resolvido iterativamente. 

RESPOSTA DINAMICA DO CHASSI 
DE VErCULOS AUTOMOVEIS. 

POR: TC QEM Jorge Humberto Cassab Fadei 
ORIENTADOR: Abimael Fernando Dourado Loula 

(Tese defendida em 09 fev 84) 

o estudo destina·se a analisar a estrutura do 
chassi de veículos e o comportamento d~ sua sus· 
pensão, face ao terreno em que se desloca ou ao ti
po de carregamento a que está submetido. 

I mperfeições na pavimentação das estradas e 
o "através campo" ·geram a principal forma de 
carregamento dinâmico do veículo em movimento, 
chamada "excitação de base". Máquinas transpor
tadas em funcionamento, disparos de armamento 
pesado conduzido e impactos recebidos pela via 
tura constituem as "cargas dinâmicas". 

O carregamento independente do tempo é 

constituido por "cargas estáticas", devidas ao peso 
próprio do veículo e a material e pessoal transpor
tados, e por "deslocamentos estáticos", que ocor
rem quando a estrutura é submetida a situações 
em que a torção do chassi é melhor aproximada 
por um dgslocamento estático imposto do que por 
um carregamento dinâmico (considerada a lenti
dão do movimento) ou por cargas estáticas. 

Uma vez determinados os deslocamentos 
e acelerações de quaisquer pontos da viatura, que 
representam a resposta dinâmica da estrutura, po· 
de-se passar ao estudo das solicitações e respostas 
de equipamento que esteja sendo transportado; 
sempre que julgado necessário. 

Para a realização do objetivo descrito foi 
adotada a sistemática de estudar o assunto por par· 
tes, e, a cada passo concluído, implementar em um 
programa para computador o procedimento ne· 
cessário à solução do tema abordado. Como sub· 
produto, resultou um programa para análise di
nâmica e estática de uma estrutura espacial, orien· 
tado para análise estrutural de chassi de veículos. 

Entre outros, o método dos elementos fini
tos possibilita a obtenção de resposta para carrega
mentos dinâmicos, sejam estes constituídos por 
cargas dinâmicas, excitação de base ou por ambos 
simultaneamente. A análise modal foi descartada 
por causa da não linearidade da resposta dos amor· 
tecedores. Selecionado o elemento de pórtico es· 
pacial, a SBr utilizado na discretização de elemen
tos finitos, foi considerado o problema estático, 
levando-se em conta cargas e deslocamentos apli
cados diretamente nos pontos nodais. Na solução 
do problema dinâmico optou-SB pelo método de 
Newmark, para discretização no tempo do sistema 
de equações diferenciais, resultantes da discretiza
ção espacial de elementos finitos. Visando a uma 
adequada simulação da suspensão dos veículos, foi 
introduzido um elemento capaz de representar 
massas concentradas, molas e amortecedores linea
res ou não. 

A solução numérica de sistemas submetidos 
a cargas dinâmicas foi comparada com a analítica 
para aferição do método. . 

A excitação de base foi estudada para acele
rações e deslocamentos cujas dependências no tem
po são dadas através de pontos discretos. I nicial
mente foi usada a inter~olação linear e posterior
mente a interpolação cubica nos casos ·em que o 
desenvolvimento em série de Fourier não é aplicáo 

vel . Exemplos de sistemas discretos também foram 
resolvidos. 

Finalmente, o amortecimento não linear foi 
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I considerado, porque ,os amortecedores utilizados 
na indústria automobilística têm curvas de amorte- 
cimento tais que nâo é razoável aoroxirnd-10s como 
lineares. 

A V A L I A Ç Ã O  E A P R I M O R A M E N T O  
D E  M E T O D O L O G I A  
D E  C A L C U L O  N E U T R O N I C O .  

POR: Paulo ~ o n - t i  Filho 

BANCA EXAMINADORA: Professor Antonio 
Carlm de Oliveira Barroso- Ph.D. - CNEN 
(Orientador). 
Sergio de Oliveira Vellozo - M.C. - IME 
Marco Antonio Saraiva Marzo - Dr. Ing. - CNEN 
Clotilde Moreira Pina dos Santos - M.C. - CNEN 

( ~ e r e  defendida em 26 iun 84) 

de Boro solúvel, presentes nq elemento combustl- 
vel (ou menorporção do nucleo do reator), para 
cada etapa de queima do reator. Uma modifica- 
ção posterior no código CITATION foi  realizada 
para a utilização dos coeficientes polinomiais e 
montagem das seções de choque para cada ele- 
mento combustível. Esta forma de gerar seçÕes.de 
choque (representação polinomial) segundo a Iite- 
ratura especializada é utilizada modernamente pela 
KWU (Kraftwerk Union), Westinghouse e outros, 
nos seus respectivos esquemas de cálculo neutro- 
n i ~ n  

Para u m  m s m o  reatormodelo (tipo PWR, 
com cerca de 1900 MWth), efetuou-se os c6lculos 
iniciais necessários .(cálculos de superc6lulas e di- 
versas entradas) e e'xecutou-,se os dois esquemas de 
cálculo neutrônico (com e sem ~olinômios). Pro- 

Baseando-se no esquema de cálculo neutrôni- 
co utilizado oela CNEN. foram imolementadas vá- 
rias modifica'ções qJe vi& meihoiar a escolha aas 
secões de chooue oara uso nas diversas etaoas do 
referido esquema de cálculo. 

No esquema original,_acima mencionado, a 
troca dos coniuntos de secoes de choque micros- 
cópicas era efetuada a cada etapa de queima em 
tuncao da oueima m6dia acumulada do nlicleo do 

cedeu-se a uma análise dos resultados do código 
CITATION. 

Conclui-se que os efeitos da nova metodolq 
gia sobre os parâmetros calculados 60 acumulatl- 
vos e terão oaoel sianificativos no estudo de reato- 
res nuclearei que aeresentam,,para a zona de,me? 
mo enriquecimento inicial, diferenças signifi!ati- 
vas nas queimas acumuladas locais em relaçao 2 
oueima média do núcleo. 

reat'or, independente das caracteristicas locais de 
cada elemenro combustivel, como. oor exem~lo.  a . . . . 
queima acumulada local. 

Estipulou-se nova forma de calcular, com o 
uso dos códigos LEOPARD e CITATION. as su- 
percélulas .que representam cada elemento com- 
bustível. componente ao reator. O primeiro gera as 
secões de chopue homogeneizadas e o segundo faz 
o cálculo de queima espacial. 

Desenvolveu-se um programa computacional 
que tendo como entrada de. dados as seções de 
choque homogeneizadas geradas pelo cbdigo LEO- 
PARO, gera coeficientes polinomiais que represen- 
tam as seções de cho ue homogeneizadas em fun- 
ção da queima acumu 9 ada local e da concentração 

D E S E N V O L V I M E N T O  D O  S I S T E M A  
D E  P R O G R A M A S  H A M M E R - O R I G E N - 2  
P A R A 0  C A L C U L O  D E  I N V E N T A R I O  
D E  R E A T O R E S  PWR. 

POR: Lamartine Nogueira Frutuoso Guimaráss 

BANCA EXAMINADORA: Professor Marco 
Antonio Saraiva Marzo - Dr. Ing. - CNEN 
(Orientador) 
Aquilino Carlm de Oliveira Barroso - Ph.d. - 
CNEN 
SBrgio de Oliveira Vellozo - M.C. - IME 

[Tesa defendida em 12 jul841 

Apresenta-se um método consistente de cál. 
culo para a determinação do inventário preciso de 
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considerado, porque os amortecedores utilizados 
na indústria automobilística têm curvas Qe amorte· 
cimento tais que não é razoável aproximá·los como 
lineares. 

AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO 
DE METODOLOGIA 
DE çALCULO NEUTRONICO. 

POR: Paulo Conti Filho 

BANCA EXAMtNADORA: Professor Antônio 
Carlos de Oliveira Barroso - Ph.D. - CNEN 
(Orientador). 
Sérgio de Oliveira Vellozo - M.C. - IME 
Marco Antônio Saraiva Marzo - Dr. Ing. - CNEN 
Clotilde Moreira Pina dos Santos - M.C. - CNEN 

(Tese defendida em 26 j~n 84) 

Baseando·se no esquema de cálculo neutrâni· 
co utilizado pela CNEN, foram implementadas vá· 
rias modificações que visam melhorar a escolha das 
seções de choque para uso nas diversas etapas do 
referido esquema de cálculo. 

No esquema original, acima mencionado, a 
troca dos coniuntos de seções d.e choque micros· 
cópicas era efetuada a cada etapa de queima em 
tunçao da Queima média acumulada do núcleo do 
reator, independente das caracter(sticas locais de 
cada elemento combustível, como, por exemplo, a 
Queima acumulada local . 

Estipulou·se nova forma de calcular, com o 
uso dos códigos LEOPARD e CITATION, as suo 
percélulas .Que representam cada elemento com· 
bustível, componente do reator. O primeiro gera as 
seções de choque homogeneizadas e o segundo faz 
o cálculo de Queima espacial. 

Desenvolveu·se um programa computacional 
que tendo como entrada de. dados as seções de 
choque homogeneizadas geradas pelo código LEO· 
PARO, gera coeficientes polinomiais que represen· 
tam as seções de choque homogeneizadas em fun· 
ção da queima acumulada local e da concentração 

de Boro solúvel, presentes no elemento combustr· 
vel (ou menor porção do núcleo do reator), para 
cada etapa de ' queima do reator. Uma modifica· 
ção posterior no código CITATION foi realizada 
para a utilização dos coeficientes polinomiais e 
montagem das seções de choque para cada ele· 
mento combustível . Esta forma de gerar seções de 
choque (representação polinomial) segundo a lite· 
ratura especializada é utilizada modernamente pela 
KWU (Kraftwerk Union), Westinghouse e outros, 
nos seus respectivos esquemas de cálculo neutrô· 
nico. 

Para um mesmo reator·modelo (tipo PWR, 
com cerca de 1900 MWth), efetuou·se os cálculos 
iniciais necessários .(cálculos de supercélulas e di· 
versas entradas) e executou·se os dois esquemas de 
cálculo neutrânico (com e sem polinômios). Pro· 
cedeu·se a uma análise dos resultados do código 
CITATION . 

Conclui·se Que os efeitos da nova metodolo· 
gia sobre os parâmetros calculados são acumulati· 
vos e terão papel significativos no estudo de reato· 
res nucleares que apresentam, para a zona de mes· 
mo enriquecimento inicial, diferenças significati· 
vas nas queimas acumuladas " locais em relação à 
oueima mMia do núcleo. 

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
DE PROGRAMAS HAMMER·ORIGEN-2 
PARA O CALCULO DE INVENTARID 
DE REATORES PWR. 

POR: Lamertine Nogueira Frutuoso Guimarães 

BANCA EXAMINADORA: Professor Marco 
Antonio Saraiva Marzo - Dr. Ing. - CNEN 
IOrientador) 
Aquilino Carlos de Oliveira Barroso - Ph.d.
CNEN 
Sérgio de Oliveira Vellozo - M.C. - IME 

(Tese defendida em 12 jul 84) 

Apresenta·se um método consistente de cál· 
culo para a determinação do inventário preciso de 
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reatores PWR. Na escolha dos nuclídeos utilizou- 
se os seguintes critérios: 

1. Actinídeos que apresentam maior varia- 
ção de suas seções de choque com a queima; 

2. Materiais estruturais de reator de maior 
concentração; 

3. Produtos de f isgo mais importantes; 
4. Nuclídeos de moderacão e Boro-10. 
Assim, foram escolhidoi os seguintes nuclí- 

deos: U-235, U-236, U-238, Np-237, Pu-238, Pu- 
239, Pu-240, Pu-241, Pu-242, Ferro, Cromo, Ní -  
quel, Oxigênio. Hidrogênio, Xe-135,Sm-149,B-10 
e Zircônio. I 

O método consiste no desenvolvimento do 
sistema de pro ramas HAMOR-2. Este é o resul- 
tado do acopfamento dos códi os HAMMER- 
TECHNION e ORIGEN-2. HAMM~R-TECHNION 
é u m  c6dioo de cálculo de célula que sera secões 
de choque"efetivos a poucos rup'os de energia. 
ORIGEN-2 resolve a equaçãd 1 e produção e con- 
sumo de nuclídeos para um sistema pontual..A ba- 
se do método consiste em erar com o HAMMER- a TECHNION as seções de c oque efetivas a 4 gru- 

os de ener ia ara os actinídeos: U 235. U-236, 
fl-238, PU-2!9, lu-240, ~~ -241 ,~~ -2& ,co lapsá - l as  
a 1 grupo de energia e introduzi-las no ORIGEN-?. 
Gera-se então novas concentrações para os actini- 
deos com ORIGEN-2 e realimenta-se o HAMMER- 
TECHNION com estas novas concentrações. Re- 
pete-se assim o processo por toda a história de po- 
tência do reator em estudo. 

Para testar a confiabilidade do método e da 
biblioteca básica de seções de choque a 84 grupos 
(HAMMER-TECHNION) utilizados, procedeu-se a 
análise de dois reatores tipo PWR (HBR e KWO). 

Calculou-se a discrepância entre: os resulta- 
dos de concentração final dos actinídeos calcula- 
dos pelo HAMOR-2 e os resultados de medidas dis- 
poníveis na literatura. Comparou-se essas discre- 
pâncias com as discrepâncias obtidas entre: os re- 
sultados de concentração final dos actinídeos pe!o 
ORIGEN-2 e os mesmos resultados de medidas dis- 
poníveis na literatura citados anteriormente. 

Observou-se que em geral as discrepâncias 
obtidas entre valores calculados com o HAMOR-2 
i! v;ilores expí!rirrientais qiianoo ccimparadus com 
o erru obi'do na experiênca a0rcrr:nta Dons resul- 
tados. 

Observa-se ainda que as discrepâncias obtidas 
entre valores calculados pelo HAMOR-2 e valores 
experimentais quando comparados com as discre- 
pâncias obtidas entre valores calculados pelo ORI- 
'GEN-2 e valores experimentais apresentam me- 
lhores resultados, 

A oeracão do cbdioo HAMORZreoresenta a 
elaboraçso de um instruiento $ie c á l p l o  de iriven- 
thrio de reatures. com o aual a ~nf l i ienc~a de vários 
parâmetros, tais como: enriquecimento,, razão de 
moderacão. história de ootência. histbria de Boro. 
par;imctros gcomiitr'cos etc., pude ~,cr aria~sad?. 
As ao cacãcs ueste instrurnento dr: ca cii o sao va. 
rias e vão' desde salvaguarda e blindagem até c,álcu- 
lo de rejeitos etc. O desenvolvimento do codigo 
HAMOR-2, com a possibilidade de cálculo de até 
1700 nuclídeos, vem preencher uma lacuna exis- 
tente até o momento e só encontra paralelo em sis- 
temas americanos e alemães. 

E S T U D O  D E  V I G A S  D E  S E Ç Á O  
A B E R T A  E P A R E D E S  D E L G A D A S  COM 
IMPERFEIÇOES.  

POR: Cng? Eduardo C6sar Ghelman 
ORIENTADOR: Prof. Jorge de Mel10 e Souza 

(Tese defendidaem 13 jul 84) 

A elaboração deste trabalho de tese foi moti- 
vada ela constatação de que, na teoria de Vlasov 
para r lexão e torção de vigas de seçao aberta e pa- 
redes delgadas, certas grandezas, diretamente pro- 
porcionais às tensões, variam granbemente a partir 
de pe uenas mudanças nas dimensoes do perfil. 

%o presente trabalho é feita uma a n á l i ~  dos 
oerfis estruturais oroduzidos oela Companhia SI- 
dcrúrgica Nacional; nosquais foraincciniuinaoas as 
iiiioerfeiçficr aurriiss've s seq..rirlo o critfirio cie to- 
lerincia do fabricante. de f i rma a se obterem valo- 
res extremos daquelas qrandezas, chamadas seto- 
riais. 

Com este procedimento verifica-se que, nos 
casos mais desfavoráveis, as tensões atingkm valo- 
res cerca de 25% maiores do que aqueles obtidos 
para os perfis sem imperfeições. 

São elaboradas tabelas de grande interesse 
orático. contendo as orandezas aeométricas e seto- 
kiais do's perfis I, U e h. 

O oroblema de torcão nãouniforme deste ti 
po de esirutura'é tratado matricialmente, onde de- 
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reatores PWR. Na escolha dos nucl(deos utilizou-
se os seguintes critérios: . 

1. Actim'deos que apresentam maior varia
ção de suas seções de choque com a queima; 

2. Materiais estruturais de reator de maior 
concentração; 

3. Produtos de fissão mais importantes; 
4. Nucll'deos de moderação e Boro-lO. 
Assim, foram esco lhidos os seguintes nucl(-

deos: U-235, U-236, U-238, Np·237, Pu·238, Pu -
239, Pu-240, Pu-24 1, Pu-242, Ferro, Cromo, N í
quel, Oxigênio, Hidrogênio ,Xe·135,Sm-149,B-l0 
e Zircônio. I . 

O método consiste no desenvolvimen to do 
sistema de programas HAMO R-2 . Este é o resul 
tado do acoplamento 'dos códigos HAMMER
TECHNION e OR IGEN-2. HAMMER-TECHN ION 
é um código de cálculo de célu la que gera seções 
de choque efetivos a poucos grupos de energia. 
ORIGEN-2 resolve a equação de produção e con
sumo de nucl (deos para um sistema pontual..A ba
se do método consiste em gerar com o HAMMER 
TECHNION as seções de choque efet ivas a 4 gru 
pos de energia para os actin(deos: U-235, U-236, 
U-238, Pu-239, Pu-240, Pu-24 1, Pu -242, colapsá-Ias 
a 1 grupo de energia e introduzi-Ias no ORIGEN-2, 
liera· se então novas concentrações para os actin(
deos com OR IGEN-2 e rea limenta·se o HAMMER
TECHNION com estas novas concentrações, Re· 
pete-se assim o processo por toda a história de po
tência do reator em estu do. 

Para testar a confiabilidade do método e da 
bib lioteca básica de seções de choque a 84 grupos 
(HAMMER-TECHNION) utiliza dos, procedeu-se a 
análise de dois reatores tipo PWR (HBR e KWO). 

Calcu lou-se a discrepância entre: os resulta
dos de concentração final dos actin(deos calcula
dos pelo HAMOR-2 e os resultados de medidas di s
pon(veis na literatura. Comparou·se essas disc re
pâncias com as discrepâncias obtidas entre: os re
sultados de concentração final dos actin(deos pelo 
ORIGEN-2 e os mesmos resultados de medidas dis· 
pon(veis na litera tura citados an teriormente. 

Observou -se que em gera l as discrep âncias 
obtidas entre valores calculad os com'o HAMOR -2 
e valores experimentais quando com parados com 
o erro obtido na experi ênc ia apresenta bons resul
tados. 

Observa-se ainda que as discrepâncias obtidas 
entre valores calcu lados pelo HAM OR-2 e valores 
experimen tais quan do co mparados com as discre
pâncias obtidas entre valores calculados pelo ORI 
·GEN ·2 e valores experimentais apresentam me
lhores resultados. 

A geração do código HAMOR-2 rep resenta a 
elabo raçao de um instrumento de cálcu lo de inven
tário de reatores, com o Qual a influência de vários 
parâmetros, tais como: enriquecimento, razão de 
moderação, história de potência, história de Boro, 
parâmetros geométricos etc" pode ' ser analisada. 
As aplicações deste instrumento de cálculo são vá· 
ri as e vão desde sa lvaguarda e blindagem até cálcu 
lo de rejei tas etc. O desenvolvimento do cód igo 
HAMO R-2, com a possibilidade de cálculo de até 
1700 nuclídeos, vem preencher uma lacuna exis· 
ten te até o momento e só encontra para lelo em siso 
temas americanos e alemães. 

ESTUDO DE VIGAS DE SEÇÃO 
ABERTA E PAREDES DELGADAS COM 
IMPERFE IÇOES, 

POR: Eng~ Eduardo César Ghelman 
ORIENTADOR: Prot, Jorge de Mello 8 Souza 

(Tese defendida em 13 ju1841 " 

A elaboração deste trabalho de tese foi moti
vada pela constatação de que, na teor ia de Vlasov 
para flexão e torção de vigas de seção aberta e pa
redes delgadas, certas grandezas, diretamente pro
porcionais às tensões, .variam grandemente a Rartir 
de pequenas mudanças nas dimensões do perf il. 

No presente trabalho é feita uma análise dos 
perfis estruturais produzidos pela Companhia Si
derúrgica Nacional, nos quais foram· combinadas as 
imperfeições admissíve is segundo o critério de to- . 
lerância do fabri cante, de forma a se obterem va ia
res ex tremos daquelas grandezas, chamadas se to
riais, 

Com este procedimento verifica·se que, nos 
casos mais desfavoiáveis, as tensões ating~m va ia
res ce rca de 25% maiores do que aqueles obt id os 
para os perfis sem imperfeições. ' 

São elaboradas tabelas de grande interesse 
prático, con tendo as grandezas geométricas e seto
riais dos perfis I, U e H, 

O prob lefl)a de to rção não-uniforme deste ti
po de es trutu ra é tratado matricia lmente, onde de-
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I senvolve-se a matriz de rigidez de um elemento perturbação ~ r o v e n i e n g  da ocorrBncia de hetero. 
com dois n6s. com dois graus de liberdade por nó. geneidades depende nao só da densidade do ma: I 

um programa de computadur queper- icr'al. mas tdmb8m de outros fatores, tais como 
mite determinar os eslorcos em viuas si.bmetidas a da energia do fe xc incidente e tamanho do campo I 
um carregamento qualquer. 

A P L I C A Ç A O  DA T E O R I A  D E  
E S P A L H A M E N T O  M Ú L T I P L O  E M  
D O S I M E T R I A  D E  E L C T R O N S .  

POR: Maria Jogo Gonçalves Soares de Oliveira 

BANCA EXAMINADORA: Professor 
Carlos Eduardo Veloso de Almeida - Ph.D. - IRD 
(Orientador) 
Carlos Malamutt - M.C. - IRD 
Eugênio R. Cecatti - M.C. - IRD 
Antônio Carlos Ruas Santos - M.C.- IME 
Gilson Brand Baptista - Ph.D. - PUC 

(Tese defendida em 02 de aw de 84) 

O emprego de feixes de partículas de alta 
energia e radiação eletromagnética ionizante, para 
diagnóstico e tratamento médico, vem sendo utili- 
zado em lar a escala nos dias de hoje. 9 Parale amente. é necessário o acomoanha- 
meiito oiis efeitos nocivos da rauiacão sobre o pa- 
cii!riti!. atiav6s rio conticcinicrito ua distr'uuicgo di! 
dose absorvida pelo mesmo, quando sujeitoa uma 
exposição determinada. Para o cálculo da dose ex- 
terna sobre o corpo humano, são desenvolvidos 
modelos matemiticos que simulem a região expos- 
ta, da mesma forma que simuladores fisicos (fan- 
tomas) são necessários para que se possa,compro- 
var experimentalmente o formalismo teórico. 

O presente trabalho preocupou-se com a dis- 
tribuição de dose em pacientes sujeitos a uma feixe 
de elétrons terapêutico. 

Quando ocorre irradiaçao no corpo humano 
por elétrons de alta energia, os diferentes tipos de 
tecidos (ex: músculos, osso, pulmão etc . . :) exis- 
tentes ao longo da trajetória têm influência na do- 
se absorvida, num dado ponto. A magnitude da 

irradiadõ. 
A Teoria de Espalhamento de Fermi-Eyges 

serviu como base para a construção de u m  modelo 
teárico, que considera as características de um fei- 
xe terap$~tico oe e étrons ein meios heterogêneos. 

Para o caso  considerou.^ a distribuição de 
dose ao longo do eixo central de um fantoma cons- 
tituído de materiais que simulassem três tipos de 
tecidos: músculos, osso e pulmão. 

Através da inclusão da contribuição de elé- 
trons secundários e da introdução de novos parâ- 
metros na Teoria de Fermi-Eyges conseguiu-se ex- 
olicar as alteracães orovenientes da ocorrência de 
interface e mudançai de meios. 

Foram irradiados fantomas heterogêneos 
constituídos de MixO. PVC e cortiça, dispostos em 
camadas perpendiculares ao eixo central do feixe, 
e com isto ootidas as curvas experimentais de dose 
absorvida. 

Os resultados revelaram que, quando um teci- 
do mais denso é interposto na trajetbria de uma 
irradiação, este origina uma reduçao na distribui- 
cão de dose, e se o oposto ocorre, isto é, se o pri- 
meiro meio é o menos denso, existe um aumento 
na dose esperada. 

Ambos os efeitos são provenientes de perda 
de energia. 

Os dados teóricos revelam estar de acordo 
com os resultados experimentais obtidos através da 
irradiação dos fantomas, permitindo com isso a 
aceitação do formalismo. 

Usando-se os resultados deste estudo e crian- 
uu.s~! iiovosparâmetros.B possivcl a aplicação desta 
teoria oara heterooeneidddcs dc contiouracao irre. 
gular. ' 

" 

UM S I M U L A D O R  B I D I M E N S I O N A L  
D O  C O M P O R T A M E N T O  N E U T R O N I C O  
D E  R E A T O R E S  R A P I D O S  D E  B A I X A  

POR: Marco Antônio Victorino Ribeiro da Penha 
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senvolve-se a matriz de rigidez de um elemento 
com dois nós, com dois graus de liberdade por nó, 
utilizada em um programa de computador que per
mite determinar os esforços em vigas submetidas a 
um carregamento qualquer . 

APLICAÇÃO DA TEORIA DE 
ESPALHAMENTO MÚLTIPLO EM 
DOSIMETRIA DE EL~TRONS_ 

POR: Maria João Gonçalves Soares de Oliveira 

BANCA EXAMINADORA: Professor 
Carlos Eduardo Veloso de Almeida - Ph.D. - I RD 
(Orientador! 
Carlos Malamutl - M.C. - I RD 
Eugênio R. Cecatti - M.C. - IRD 
Antônio Carlos Ruas Santos - M_C.- IME 
Gilson Brand Baptista - Ph .D_ - PUC 

(Tese defendida em 02 de ago de 84) 

o emprego de feixes de part(culas de nlta 
energia e radiação eletromagnética ionizante, para 
diagnóstico e tratamento médico, vem sendo utili
zado em larga escala nos dias de hoje. 

Paralelamente, é necessário o acompanha
mento dos efeitos nocivos da radiação sobre opa
cienle, através do conhecimento da distribuição de 
dose absorvida pelo mesmo, quando sujeito a uma 
exposição determinada . Para o cálculo da dose ex
terna sobre o corpo humano, são desenvolvidos 
modelos matemáticos que simulem a re~ião expos
ta, da mesma forma que simuladores flsicos (fan
tomas) são necessários para que se possa compro
var experimentalmente o formalismo teórico. 

O presente trabalho preocupou-se com a dis
tribuição de dose em pacientes sujei lOS a uma feixe 
de elétrons terapêutico. 

Quando ocorre irradiação no corpo hUmano 
por elétrons de alta energia, os diferentes tipos de 
tecidos (ex: músculos, osso, pulmão etc . . :J exis
tentes ao longo da trajetória têm influência na do
se absorvida, num dado ponto . A magnitude da 

perturbação proveniente da ocorrência de hetero
geneidades depende não só da densidade do ma' 
terial, mas também de outros fatores, tais como 
da energia do feixe incidente e tamanho do campo 
irradiado_ 

A Teoria de Espalhamento de Fermi-Eyges 
serviu como base para a construção de um modelo 
teórico, que considera as caracter(sticas de um fei
xe terapêutico de elétrons em meios heterogêneos. 

Para o caso considerou-se a distribuição de 
dose ao longo do eixo central de um fantoma cons
titu(do de materiais que simulassem três tipos de 
tecidos: músculos, osso e pulmão. 

Através da inclusão da contribuição de elé
trons secundários e da introdução de novos parâ
metros na Teoria de Fermi-Eyges consegu iu-se ex
plicar as alterações provenientes da ocorrência de 
Interface e mudanças de meios. 

Foram irradiados fantomas heterogêneos 
constitu(dos de MixO, PVC e cortiça, dispostos em 
camadas perpendiculares ao eixo central do feixe, 
e com isto obtidas as curvas experimentais de dose 
absorvida. 

Os resultados revelaram que, quando um teci
do mais denso é interposto na traletória de uma 
irradiação, este origina uma reduçao na distribui
cão de dose, e se o oposto ocorre, isto é, se o pri
meiro meio é o menos denso, existe um aumento 
na dose esperada. 

Ambos os efeitos são provenientes de perda 
de energia. 

Os dados teóricos revelam estar de acordo 
com os resultados experimentais obtidos através da 
irradiação dos fantomas, permitindo com isso a 
aceitação do formalismo. 

Usando-se os resultados deste estudo e crian
do-se novos parâmetros, é poss(vel a aplicação desta 
teoria para heterogeneidades de contlguraçao Irre
gular. 

UM SIMULADOR BIDIMENSIONAL 
DO COMPORTAMENTO NEUTRONICO 
DE REATORES RAplDOS DE BAIXA 
POTIÔNCIA. 

POR: Marco Antônio Victorino Ribeiro da Penha 
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BANCA EXAMINADORA: Professor João Jachic, 
Ph.D. - IEN (Orientador) E S T R U T U R A  D E  UM B A N C O  
Dalton Ellery Girão Barroso - M.Sc. - IME D E  F I L T R O S  "DOPPLER" P A R A  
AquilinoSenra Martinez - D.Sc. - COPPE P R O C E S S A M E N T O  D E  S I N A I S  D E  
Marco Anth io  Saraiva Marzo - DSc.-CNEN R A D A R .  

[Tese defendida em 20 ago 84) POR: Maj OEM Ailton Faria Clen 
ORIENTADOR: Prof. José Augusto Mariz de 
Mendonça 

O trabalho desenvolve um modelo de simula- 
ção do comportamento neutrônico de reatores rá- defendida em 22 m, 
pidos, em função do tempo e da queima do com- 
bustível no reator. O reator Super-Phénix é toma- 
do como modelo. A evolução dramática da tecnologia eletrô- 

Uma biblioteca base de seções de choque mi- nica que a cada dia coloca à disposição dos proje- 
croscópica é gerada a priori e utiliza-se correlações tistas novos componentes com menor peso, maior 
lineares e esquemas de interpelação a t im de que eficiência e a custo decrescente, está revolucionan- 
sejam corrigidas com a mudança de estado do rea- do a área de processamento de sinais. Nesta tese de 
tor. mestrado o autor procura estabelecer os diversos 

0 cálculo da distribuição espacial e na ener- compromissos existentes entre as caracterjsticas 
gia do f luxo de nêutrons faz-se em geometria R-2 dese &eis para um radar de busca de um sistema 
e a 2 grupos de energia. Parâmetr0~ neutrÔnic0~. de d efesa antiaérea a baixa altura e o seu rocessa- 
tais como o ganho de regeneração e a constante de dor de sinais, considerando a atual ossibildade de 
multiplicação efetiva são calculadas em função de realização deste último por meio e tecnologia di- 
queima de combustível. gital. 

8 
O conjunto de programas de computadpr A importância militar deste trabalho se deve 

utilizado compreende: O código 1 OX, para O cal- não somente ao tema, mas também à abordagem 
culo do espectro de nêutrons e geração das seções do assunto dentro de uma relativa previsão Lecno- 
de cho ue a poucos grupos de energia; o código lógica, através da ordenação e sistematizaçao dos 
O N E O ~ ,  para o cálculo de distribuiçao es acial do conhecimentos necessários a futuras realizações ou 

cálculo de queima do combustível. 
8 f luxo de nêutrons e O código ORIGEN- , para O analises de "caixas-pretas". 

A estrutura proposta ossibilita a determina- 
As principais conclusãesdo trabalho GG que: ção do alcance e da veloci 8 ade de um avião, heli- 
- a queima do combustível de reatores rápi- cbptero OU míssil dentro das condições operacio- 

dos acarreta mudanças no espectro neutrônico e ,is militares, com uma sensível melhoria da reja- 
variações significativas nas seçoes de choque dos sinal.ru,'d~ e da capacidade de supres$o das 
isótopos físseis e férteis, principalmente no corber- interferências naturais (,,clutterf8) e propositais 
tordo reator; ("jamming") através de um processador digital cu- 

- o modelo de simulação desenvolvido é jo ,,,jcleo central é um banco de f i l tros "doppler" 
efetivo na representação do comportamento tem- realizado, no domínio de freqüência, pelo algo- 
poral de parametros neutrônicos de reatores-rápi- ritmo da ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ d ~  ~ á ~ i , j ~  de ~ ~ ~ ~ i ~ ~ .  
dos, tais como: distribuição espacial da potencia, 
reatividade, fluxo de nêutrons e ganho de regene- 
ração. 

P R O P R I E D A D E S  M E C Ã N I C A S  
D E  C O N J U G A D O S  L A M I N A D O S  D E  
A1 1100/A12024,  E M  T R E S  E S T A D O S  
D E  E N V E L H E C I M E N T O .  

POR: Celso Sandt hssoa, Eng? Mecãnico e M.Sc. 
0RIENTAOOR:Prof. Krishan Kumar Chawla 
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BANCA EXAMINADORA: Professor João Jaehie, 
Ph,D, - I EN IOrientador) 
Dalton Ellery Girâo Barroso - M,Se, - IME 
Aqu il ino Senra Martinez - D,Se, - COPPE 
Marco Antônio Saraiva Marzo - D,Se,-CNEN 

(Tese defendida em 20 ego 84) 

o trabalho desenvolve um modelo de simula
ção do comportamento neutrônico de reatores rá
pidos, em função do tempo e da queima do com
bustível no reator. O reator Super-Phénix é toma
do como modelo _ 

Uma biblioteca base de seções de choque roi
croscópica é gerada a priori e utiliza-se correlações 
lineares e esquemas de interpolação a 11m de que 
sejam corrigidas com a mudança de estado do rea
to r, 

O cálculo da distribuição espacial e na ener
gia do fluxo de nêutrons faz-se em geometria R-Z 
e a 2 grupos de energia, Parâmetros neutrônicos, 
tais como o ganho de regeneração e a constante de 
multiplicação efetiva são calculadas em função de 
queima de combustível, 

O conjunto de programas de computador 
utilizado compreende: o código 1 O X, para o cál
culo do espectro de nêutrons e geração das seções 
de choque a poucos grupos de ener9ia; o código 
DNEDM, para o cálculo de distribuiçao espacial do 
fluxo de nêutrons e o código DRIGEN-2, para o 
cálculo de queima do comb~stível. _ 

As prinCipaiS conclusoes do trabalho saG que: 
- a queima do combustível de reator.esrápi

dos acarreta mudanças no espectro neutronlco e 
variações significativas nas seções de choque dos 
isótopos físseis e férteis, principalmente no corber
tor do reator; 

- o modelo de simulação desenvolvido é 
efetivo na representação do comportamento tem
poral de parametros neutrônicos de reatores rápi
dos, tais como: distribuição espacial da potência, 
reatividade, fluxo de nêutrons e ganho de regene
ração. 

ESTRUTURA DE UM BANCO 
DE FI L TROS "DOPPLER" PARA 
PROCESSAMENTO DE SINAIS DE 
RADAR, 

POR: Mai OEM Ailton Faria Clen 
ORIENTADOR: Prof. José Augusto Mariz de 
Mendonça 

(Tese defendida em 22 ago 84) 

A evolução dramática da tecnologia eletrô
nica que a cada dia coloca à disposição dos proje
tistas novos componentes com menor peso, maior 
eficiência e a custo decrescente, está revolucionan
do a área de processamento de sinais, Nesta tese de 
mestrado o autor procura estabelecer os diversos 
"Compromissos existentes entre as características 
desejáveis para um radar de busca de um sistema 
de defesa antiaérea a baixa altura e o seu processa
dor de sinais, considerando a atual possibilidade de 
realização deste último por meio de tecnologia di
gitaI. 

A importância militar deste trabalho se deve 
não somente ao tema, mas também à abordagem 
do assunto dentro de uma relativa previsão tecno
lógica, através da ordenação e sistematização dos 
conhecimentos necessários a futuras realizações ou 
analises de "caixas-pretas", 

A estrutura proposta possibilita a determina
ção do alcance e da velocidade de um avião, heli, 
cóptero ou míssil dentro das condições operacio
nais militares, com uma sensível melhoria da rela
ção sinal-ruído e da capacidade de supressão. das 
interferências naturais ("clutter") e propOSitaiS 
("jamming") através de um processador digital cu
jo núcleo central é um banco de filtros "doppler" 
realizado, no domínio de freqüência, pelo algo
ritmo da Transformada Rápida de Fourier, 

PROPRIEDADES MECÂNICAS 
DE CONJUGADOS LAMINADOS DE 
Alll00/A12024, EM TR~S ESTADOS 
DE ENVELHECIMENTO, 

POR: Celso Sandt Pessoa, Eng'! Mecânico e M,Sc, 
ORIENTAOOR: Prot, Krishan Kumar Chawla 

I' 
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(Tese defendida em 24 a i 8  8 4 )  

Foram fabricados conjugados de AR 11001 
AP 2024 por Iaminacão a ouente. com 49% de AP 
2024. Estes conjugados foram tratados termica- 
mente. tratamentos esses aue consistiram de su- 
benvelhecimento, envelhecimento esuperenvelheci- 
mento a 448K por 1 h, 4h e 96h respectivamente. 
Foram rffllizados ensaios de microdureza, tração e 
fadiga tipo divisor. Os tratamentos térmicos pro- 
vocaram a formação de uma zona de d i fuso  inter- 
facial. sendo que a difusão foi das camadas de AP 
2024 para as camadas de AQ 11 00. 

O comportamento do conjugado em tra ão 
foi intermediário ao dos seus constituintes, confor- 
me predito  ela reora das misturas. Observou-se 
uma'queda acentuada na deforma ão uri:forme do 'i conluqado no estaoo de siiperenve Iiecimento. 0i.e 
foi e<p icada pela presençade prec:p;tados grandes I na matriz o:rcril de alum'nio. os a4ais fac' .taram a 
nucleação, crescimento e coalescimento de micro- 
cavidades. Observou-se também oue ocorreu uma 
transição no riiodo de fratura daf camadas de A!? 
2024, ue um rriodo ioralmcnte traiisqranular nos 
estados de subenvelhecimento e enielhecimento 
para um modo misto (transgranular e intergranu- 
lar) no estado desuperenvelhecimento. 

O tratamento térmico de superenvelheci- 
mento resultou a queda das propriedades mecâ- 
nicas do conjugado em fadiga. Este fato foi expli- 
cado pela presença de precipitados randes e par- 
tículas constituintes na matriz dúcti 1 de alumínio. 
Observou-se novamente uma tendência para uma 
fratura mista (trans ranular e intergranular) das 
camadas de AP. 202 ! no estado de superenvelhe- 
cimento. Ocomportamenio sob fadiga do conju- 
gado nos estados de subenvelhecimento e enve- 
lhecimento foi semelhante. o.aue foi exolicado oe- 
Ia presença de uma grande quantidade de particu- 
Ias constituintes nas camadas de AP 2024, as quais 
mascararam o efeito dos pequenos precipitados. 

E S T U D O  D E  F I L M E S  F I N O S  D E  
S E L E N E T O  D E  C O B R E - I N D I O .  

POR: Maria iaristina Lourenço I ORIENTADOR: Prof. Neelkanth Gurupad Dhere 

(Tese defendida em 14  nw 84 )  

Filmes finos de CulnSe, foram depositados 
por evaporação simultânea e independente dos ele- 
mentos constituintes, utilizando-se o método de 
três temperaturas, sobre substratos de vidro e de 
monocristal de NaCI a temperaturas de substratos 
de 300°C. 350°C e 400°C. 

Oeposições de filmes finos de Cu, Se e 
In, Se, foram realizadas com o objetivo de com- 
parar as propriedades destes filmes com as dos fil- 
mes finos de CulnSe,. 

Filmes finos de CulnSe, com variação de 
I 3% atômico de cobre ou de indio em torno da 
composição estequimétrica apresentaram .a fase 
calcopirita com textura cristalográfica I - d  { I  12) e 
uma pequena parcela correspondente ao composto 
binário In,Se,. A morfolo ia dos filmes indicou 
grãos compactos e bem deyinidos. Foram encon- 
tradas resistividades no intervalo de 2 x 10 -2 a 
27 n cmefo i  observado quefilrnesfinoscom maio- 
res proporções de índio apresentaram maiores re- 
sistividades. Medidas de efeito Hall mostraram con- 
centrações e mobilidades de buracos na faixa de 
1 x 1018 - 4 x 1020 cm-3 e 0.2-2 cm 'V- '~ -~ .  res- 

ectivamente. Os valores da energia da banda proi. 
[ida se situaram no intervalo de 0.99-1.01 eV. 

E S T U D O  D E  C O N T A T O S  
T R A N S P A R E N T E S  P A R A  C E L U L A S  I 
S O L A R E S  C O M  I L U M I N A Ç A O  
T R A S E I R A .  

POR: LeilaRosa de Oliveira Cruz 
ORIENTADOR: Prof. Neelkanth Gurupad Dhere 

(Tese defendida em 14  nov 84) 

Foram investigadas a estrutura, morfolo ia e Q as propriedades elétricas e óticas dos filmes inos 
condutores e transoarentes de óxido de estanho 
dopados com f úor, ~tiI:zLIdos em dispos'tivos bti- 
co-e etr6n;cos e em c6 iilas solares. como contatos. 
preparados pela técnica de spray. 

Os filmes eram policristalinos apresentando 
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(Tese defendida em 24 out 84) 

Foram fabricados conjugados de M 1100/ 
M 2024 por laminação a quente, com 49% de M 
2024. Estes conjugados foram tratados termica· 
mente, tratamentos esses que co nsistiram de suo 
benvelhecimento, envelhecimento e superenvelheci· 
men·to a 448K por 1 h, 4h e 96h respectivamente. 
Foram realizados ensaios de microdureza, tração e 
fadiga tipo divisor. Os tratamentos térmicos pro· 
vocaram a formação de uma zo na de difusão inter· 
facial, sendo que a difusão foi das camadas de M 
2024 para as camadas de AQ 1100 . 

O comportamento do conjugado em tração 
foi intermediário ao dos seus constituintes, confor· 
me predito pela regra das misturas. Observou·se 
uma queda acentuada na deformação uniforme do 
conjugado no estado de superenvelhecimento, que 
foi expl icada pela presença de precip itados grandes 
na matriz dúctil de alumínio, os quais faci litaram a 
nucleação, crescimento e coalesclmento de micro· 
cav idades. O bservou·se também que ocorreu uma 
transição no modo de fratura das camadas de AQ 
2024, de um modo totalmente transgranular nos 
estados de subenvelhecimento e envelhecimento 
para um modo misto (transgranúlar e intergranu· 
lar) no estado de.superenvelhecimento. 

O tratamento térmico de superenvelheci· 
menta resultou a queda das propriedades mecâ· 
nicas do conjugado em fadi9a . Este fato foi expl i· 
cado pela presença de precipitados grandes e par
tículas constituintes na matriz dúctil <le aluminio. 
Observou-se novamente uma tendência para uma 
fratura mista ·(transgranular e intergranular) das 
camadas de AQ 2024 no estado de superenvelhe
cimento. O ·comportamenio sob fadiga do conju
gado nos estados de subenvelhecimento e enve
lhec imento foi semelhante, o.que foi explicado pe
la presença de uma grande quantidade de partícu
las constituintes nas camadas de AQ 2024, as quais 
mascararam o efeito dos pequenos precipitados. 

ESTUDO DE FILMES FINOS DE 
SELENETO DE COBRE-fNDIO. 

POR: Maria Cristina Lourenço 
ORIENTADOR: Prof. Neelkanth Gurupad Dhere 

(Tese def.endida em ',4 n<Jl.l84) 

Filmes finos de Cul nSe, foram depositados 
. por evaporação simultânea e independente dos ele

mentos constituintes, utilizando-se o método de 
três temperaturas, so bre substratos de vidro e de 
monocristal de NaCI a temperaturas de substratos 
de 300°C, 350°C e 400°C. 

Deposições de filmes finos de Cu, Se e 
In , Se, foram realizadas com o objetivo de com
parar as propriedades destes filmes com as dos fil
mes finos de CulnSe,. 
. Filmes finos ae Cul nSe, com variação de 
± 3% atômico de cobre ou de índio em torno da 
composição estequimétrica ap resenta ram ·a fase 
calcopirita com textura cristalográfica l·d {11 2} e 
uma pequena parcela correspondente ao composto 
binário In,Se, . A morfologia dos filmes indicou 
grãos compactos e bem definidos. Foram encon
tradas resistividades no intervalo de 2 x 10 -, a 
27 n cm e foi observado que filmes finos com maio
res proporções de indio apresentaram maiores re
sist ividades. Medidas de efeito Hall mostraram con
centracões e mobilidades de buracos na faixa de 
1 x 10 / 8 - 4 X 10'0 cm"' e 0,2-2 cm'V-lçl, res
pectivamente. Os valores da energia da banda proi· 
bida se situaram no intervalo de 0,99-1,01 eV. 

ESTUDO DE CONTATOS 
TRANSPARENTES PARA CELULAS 
SOLARES COM I LUMINAÇAo 
TRASEIRA. 

POR: Leila Rosa de Oliveira Cruz 
ORIENTADOR:Prof. Neelkanth Gurupad Dher. 

(Te$€! defendida em , 4 no ... B4) 

Foram investigadas a estrutura, morfologia e 
as propriedades elétricas e óticas dos filmes finos 
conduto res e transparentes de óxido de estanho 
dopados com flúor, utilizados em dispositivos óti· 
co·eletrônicos e em célu las solares, como contatos, 
preparados pela técnica de sp ray. 

Os filmes eram policristal inos apresentando 
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diferentes orientações preferenciais e u m  aumento A tese está escrita em oito ca ítulos e abor- 
inicial do tamanho de grão com a temperatura de da os seguintes assuntos principais: p ropaga ão de 
deposição. Temperaturas acima de 450°C causa- Infravermelho; Otica Física e Geométrica; Farre- 
vam uma deterioração no tamanho de grão e nas duras Óticas e Eletrônicas; Detecçao de Infraver- 
propriedades elétricas. A Adição de dopante resul- melho; Resfriamento de Detetores; Processamento 
tou inicialmente uma melhora dos valores das f i- de Sinais para excitação de telas com Diodos emis- 
guras de mérito. Quantidades maiores provoca- sores de Luz ( L E D S ) ~  
ram uma piora nestesvalores. Como conclusao, fo i  gerado u m  conjunto de 

Os portadores de carga eram elétrons, com especifica~ões preliminares que permite o inicio do 
concentra ão de 1OZ0 cm-3 e mobilidade da or- desenvolvimento de um protbtipo. 
dem de 18 cmZ/V.s. Os valores da banda proibida 
direta permaneceram na faixa de 3.8 eV e 4.2 eV, 
en uanto os valores da banda indireta se situaram 
na?aixa de 1 ,E eV a 3.5 eV. 

Foram obtidos filmes com resistência super- 
ficial de 36 a/ e transmitância btica de 80%. Os 
melhores valores obtidos das figuras de mérito, CONTRIBUIÇAO AO ESTUDO DE 
4 e F,foram de to-3 n-' e 10 n ,  respectivamen- ALGORITMOS PARA CENTRAL 
te, comparáveiscom os encontrados na literatura. INERCIAL COM COMPONENTES 

V I N C U L A D O S  ("STRAP -DOWNr') A 
B O R D O  D E  E N G E N H O S  D E S T I N A D O S  A 
T R A J E T O R I A S  D E  C U R T A  D U R A Ç A O .  

UMA C O N T R I B U I Ç A O  P A R A  POR: Paulo L6cio Silva de Aquino 

D E F I N I Ç A O  D E  UM S I S T E M A  D E  ORIENTADOR: Edgard Augusto Duarte de 

I M A G E M  T E R M I C A  P A R A  F I N S  
Moraes - MC 

M I L I T A R E S  ( V I S Ã O  N O T U R N A ) .  (Te= defendida em 21 &r 84) 

POR: TC OEM Euzebio da Silva Tresse 
ORIENTA DOR: Prof. Jmd Augusto Mariz de Neste trabalho são desenvolvidos algoritmos 
Mendonça objetivando a implementação da função navega- 

ção por uma central inercial a componentes vincu- 
(Tese defendida em 21 n w  841 lados ("Strap-down"). Estes algoritmos Go obti- 

dos a partir do desenvolvimento das equações que 
definem o movimento relativo de um veículo em 

Enxergar à noite é para o ser humano um relação a um triedro considerado como uma boa 
desafio e ara as operações militares uma necessi- aproximação ao triedro inercial. Nestas condições, 
dade fun imenta l .  Nesta tese o autor mostra a a aceleração linear e a velocidade angular sao ins- 
evolução dos vários dispositivos utilizados para a trumentadas por sensores inerciais (acelerôm~tros e 
visão noturna com as suas respectivas deficiencias girômetros). O estudo destes dispositivos e feito 
e a neceisidade de evoluir para a imagem térmica tentando-se mostrar a influência dos parâmetros - 
onde as deficiências são eliminadas (embora surjam erro de fator de escala, não.linearidade, desalinha- 
outras, porém menores). mento dos eixos etc. - nos erros de medida. O 

A importância militar deste trabalho reside sistema global é decomposto em subsistemas le- 
no fato de se ter erado em língua portuguesa um vando-se em conta o espectro da trequência dos si- 
documento científico que permite analisar e espe- nais envolvidos. Para a supervisão das tarefas, 6 
cificar qualquer dispositivo desta natureza. Com proposto um executivo de tem o real monopro- P contribuição científica, a teseabriu várias linhas de cessador. A repartição das tare as pelas unidades 
pesquisa a serem desenvolvidas em trabalhos pos- centrais de processamento é analisada. no caso de 
teriores. se utilizar uma estrutra multiprocessada. 
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dilerentes orientações preferenciais e um aumento 
inicial do tamanho de grão com a temperatura de 
deposição. Temperaturas acima de 450°C causa· 
vam uma deterioração no tamanho de grão e nas 
propriedades elétricas. A Adição de dopante resul· 
tou inicialmente uma melhora dos va lores das fi· 
guras de mérito. Quantidades maiores provoca· 
ram uma piora nestes valores. 

Os portadores de carga eram elétrons, com 
concentra8ão de 10'0 cm-3 e mobilidade da oro 
dem de 1 cm'/V.s. Os valores da banda proibida 
direta permaneceram na faixa de 3,8 eV e 4,2 eV, 
enquanto os valores da banda indireta se situaram 
na faixa de 1,8 eV a 3,5 eV. 

Foram obtidos filmes com resistência super
ficial de 36 ri / e transmitância ótica de 80%. Os 
melhores valores obtidos das figuras de mérito, 
</! e F, foram de 10 -3 ri -I e 10 ri, respectivamen· 
te, comparáveis com os encontrados na literatura. 

UMA CONTRIBUiÇÃO PARA 
DEFINiÇÃO DE UM SISTEMA DE 
IMAGEM TERMICA PARA FINS 
MILITARES (VISÃO NOTURNA). 

POR: TC QEM Euzebio da Silva Tresse 
ORIENTADOR:Prof. José Augusto Mariz de 
Mendonça 

(Tese defendida em 21 nov 84) 

Enxergar à noite é para o ser humano um 
desafio e para as operações militares uma necessi· 
dade fundamental. Nesta tese o autor mostra a 
evolução dos vários dispositivos utilizados para a 
visão noturna com as suas respectivas deficiências 
e a necessidade de evoluir para a imagem térmica 
onde as deficiências são eliminadas (embora surjam 
outras, porém menores). 

A importância militar deste trabalho reside 
no fato de se ter gerado em I íngua portuguesa um 
documento cientifico que permite analisar e espe· 
ci fi car qualquer dispositivo desta natureza. Com 
contribuição científica, a tese abriu várias linhas de 
pesquisa a serem desenvolvidas em trabalhos poso 
teriores. 

A tese está escrita em oito capítulos e abor· 
da os seguintes a~suntos principais: Propagação de 
Infravermelho; Otica Física e Geométrica; Varre· 
duras Úticas e Eletrônicas; Oetecção de Infraver· 
melho; Resfriamento de Oetetores; Processamento 
de Sinais para excitação de telas com Diodos emis
sores de Luz (LEDs) . 

Como conclusão, foi gerado um con junto de 
especificayões preliminares que permite o inicio do 
desenvolvimento de um protótipo. . 

CONTRIBUiÇÃO AO ESTUDO DE 
ALGORITMOS PARA CENTRAL 
INERCIAL COM COMPONENTES 
VINCULADOS ("STRAP -DOWN") A 
BORDO DE ENGENHOS DESTINADOS A 
TRAJETOR IAS DE CURTA DURAÇÃO. 

POR: Paulo Lúcio Silva de Aquino 
ORIENTADOR: Edgard Augusto Duarte de 
Moraes - MC 

(Tese defendida em 21 dez 84) 

Neste trabalho são desenvolvidos algoritmos 
objetivando a implementação da função navega· 
ção por uma central inercial a componentes vincu
lados ("Strap·down"). Estes algoritmos são obti· 
dos a partir do desenvolvimento das equações que 
definem o movimento relativo de um veícu lo em 
relação a um triedro considerado como uma boa 
aproximação ao triedro inercial. Nestas condições, 
a aceleração I inear e a velocidade angu lar sao ins· 
trumentadas por sensores inerciais (acelerômetros e 
girômetros). O estudo destes dispositivos é feito 
tentando·se mostrar a influência dos parâmetros -
erro de fator de escala, não·linearidade, desalinha· 
mento dos eixos etc. - nos erros de medida. O 
sistema global é decomposto em subsistemas le· 
vando·se em conta o espectro da treqüência dos si
nais envolvidos. Para a supervisão das tarefas, é 
proposto um executivo de tempo real monopro· 
cessador . A repartição das tarefas pelas unidades 
centrais de processamento é analisada, no caso de 
se utilizar uma estrutra multiprocessada. 
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O T I M I Z A Ç A O  D A  P R O D U Ç A O  D E  
ALUMINA C O M  B A I X A S  
CONCENTRAÇOES DE STLICA. 

POR: Cap QEM/MET LUIS Henrique Leme Louro 
ORIENTADOR: Professor Tessaleno Campos de 
Devezaz 

(Tese defendida em 14 fev 851 

Os materiais cerâmicos especiais vêm desem- 
penhando um papel de crescente relevância na so- 
fisticada tecnologia moderna, principalmente de- 
vido às suas caracteristicas, que os tornam insubs- 
tituíveis em aplicações especiais, principalmente 
naquelas que exigem alto ponto de fusão, boa re- 
sistência mecânica em altas temperaturas, alta re- 
sistência à abrasão e à lixiviação. Dentre os cerâ- 
micos especiaisencontramos a alumina, empregada 
em diversos setores da atividade industrial. No 
campo militar, este material é utilizado em tubei- 
ras e segmentos estruturais para foguetes e mísseis, 
bem como em coletes à prova de bala e revesti- 
mento de helic6pt~ros e carros de combate com 
objetivo de protege-los contra penetraçao de pro- 
'etis. Objefiando conferir à alumina uma flexibi- 
lidade maior de emprego para fins específicos e 
uma otimização da produção do cerâmico, é co- 
mum adicionar a ela determinados aditivos. Entre 
estes, encontramos a sílica, que tem se revelado 
um aditivo capaz de inibir ocrescimento de grão 
da walumina, bem como romover fechamento 
parcial de trincas, através c f  o escoamento de uma 
fase vítrea para a região do defeito, reduzindo seu 
tamanho. Por outro lado, pequenas adições de síli- 
ca conferem à alumina uma capacidade superior de 
resistir a choque térmico. O objetivo deste traba- 
lho foi produzir alumina sinterizada contendo pe- 
quenas quantidades de sílica como aditivo de sinte- 
rizaçao, investigando sua influência sobre a mi- 
croestrutura e propriedades mecânicas do mate- 
ria1 produzido. Na seqüência de produção, diver- 
sos fatores tiveram que ser otimizados, tais co- 
mo teor de adição de silica, homogeneização do 
pó, pressão de com~actacão. condicoes de sinteri- 
7açâo. oe modo a se c ib t~r  a maior res stência me- 
crinica pcissível Para alcançar o rioiei vo o r o ~ o ~ t o .  
corposde prova foram pre arados'a partir de um 
p6 f ino de alta pureza (a-  A) I,O,), ao aual foi adi- 
c onado silica como cristobaiita; até um teor má- 
x mo de 2% em peso. A dens f icaç~o 3 veroe mos- 

trou-se fortemente influenciada pelas característl- 
cas do pb resultante do processamento anterior h 
compactaçâo, ou seja, aglomeração como grânu- 
los ou não. A pressão de compactaç?io otimizada 
para a máxima resistência mecânica variou segundo 
o teor utilizado de sílica. Amostras prensadas a 
pressões excessivas revelaram defeitos típicos de 
compactação. A resistência mecânica variou com o 
tem o de permanência dasamostras na temperatu- 
ra 8e sinterização. As microestruturas obtidas fo- 
ram analisadas quanto à porosidade e ao tamanho 
m6dio de orão. tendo sido verificada a influência 
na formaçjii das microestr~turds. A res'sthcia me. 
câriica iiasrou Dor um mAxmu em f ~ n c ã o  oa con- 
centra$~ de sílica, da pressão de compactação e 
do tempo na temperatura de sinterização. Isto foi 
explicado por um mecanismo de fechamento par- 
cial de defeitos superficiais através do escoamento 
de uma fase vítrea formada. Resultados medidos 
de tenacidade à fratura (Klc)  possibilitaram esti- 
mar a magnitude dos defeitos criticas que provo- 
caram a falha das amostras. Algumas das aluminas 
uroduzidas aoresentaram níveis de resistência me- 
câriica cnmparáveis a materiais comerciais similares 
oisuoriíveis no mercado.  roced dentes de oa'ses in- 
dustrializados. 

R E C O N H E C I M E N T O  D E  P A D R O E S  
B I N A R I O S .  

POR: Aloysio Nogueira Salgado 
ORIENTADOR: Marco Antonio Grivet Mattoso 
Maia- Ph.D. 

(Tem defendida em 22 fev 85) 

Esta tese tem por objetivo a conduçâo de 
uma investigação em computador sobre alguns mé- 
todos e algoritmos utilizados em Sistema de Reco- 
nhecimento de Padrões. &fase é dada à classifica- 
ção de padrões binários. As simulações em compu- 
tador foram realizadas mediante a utilização de pa- 
drões alfanuméricos previamente obtidos por meio 
de leitura Ótica, utilizando-se dispositivos do tipo 
"flying spot scanner" (F.S.S.) e armazenados em 
fita magnética. 

Classificadores do tipo K-Vizinhos Mais Pr6- 
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OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 
ALUMINA COM BAIXAS 
CONCENTRAÇÕES DE SrLlCA. 

POR: Cap QEM/MET Luis Henrique Leme Louro 
ORIENTADOR: Professor Tessaleno Campos de 
Devezaz 

(Tese defendida em 14 fev 85) 

Os materiais cerâmicos especiais vêm desem
penhando um papel de crescente relevância na so
fisticada tecnologia moderna, principalmente de
vido às suas características, que os tornam insubs
titu íveis em aplicações especiais, principalmente 
naquelas que exigem alto ponto de fusão, boa re
sistência mecânica em altas temperaturas, alta re
sistência à abrasão e à lixiviação_ Dentre os cerâ
micos especiais encontramos a alumina, empregada 
em diversos setores da atividade industrial_ No 
campo militar, este material é utilizado em tubei
ras e segmentos estruturais para foguetes e mísseis, 
bem como em coletes à prova de bala e revesti
mento de helicópteros e carros de combate com 
objetivo de protegê-los contra penetração de pro-

I'etis- ObjefiVando conferir à alumina uma flex ibi
ida.de maior de emprego para fins específicos e 

uma otimização da produção do cerâmico, é co
mum adicionar a ela determinados aditivos_ Entre 
estes, encontramos a síl ica, que tem se revelado 
um aditivo capaz de inibir o 'crescimento de grão 
da fralumina, bem como promover fechamento 
parcial de trincas, através do escoamento de uma 
fase vítrea para a região do defeito, reduzindo seu 
tamanho_ Por outro lado, pequenas adições de síli
ca conferem à alumina uma capacidade superior de 
resistir a choque térmico _ ° objetivo deste traba
lho foi produzir alumina sinterizada contendo pe
_quenas quantidades de sílica como aditivo de sinte
mação, investigando sua influência sobre a mi
croestrutura e propriedades mecânicas do mate
rial produzido_ Na seqüência de produção, diver
sos fatores tiveram que ser otimizados, tais co
mo teor de adição de sílica, homogeneização do 
pó, pressão de compactação, condiçoes de sinteri
zação, de modo a se obter a maior resistência me
cânica possível. Para alcançar o objetivo proposto; 
corpos de prova foram preparados a partir de um 
pó fino de alta pureza (CI'-AI 2 0 3 ), ao qual foi adi
cionado silica como cristobalita, até um teor má
ximo de 2% em peso , A densificação à verde mos-

trou-se fortemente influenciada pelas caracter(sti
cas do pó resultante do processamento anterior à 
compactação, ou seja, aglomeração como grânu
los ou não_ A pressão de compactação otimizada 
para a máxima resistência mecânica variou segundo 
o teor utilizado de sílica, Amostras prensadas a 
pressões excessivas revelaram defeitos Hpicos de 
compactação_ A resistência mecânica variou com o 
tempo de permanência das amostras na temperatu
ra de sinterização_ As microestruturas obtidas fo
ram analisadas quanto à porosidade e ao tamanho 
médio de 9rão, tendo sido verificada a influência 
na formaçao das microestruturas_ A resistência me
cânica passou por um máximo em função da con
centração de sílica, da pressão de compactação e 
do tempo na temperatura de sinterização_ Isto foi 
explicado por um mecanismo de fechamento par
cial de defeitos superficiais através do escoamento 
de uma fase vítrea formada, Resultados medidos 
de tenacidade à fratura (Klc) possibilitaram esti
mar a magnitude dos defeitos criticas que provo
caram a falha das amostras, Algumas das aluminas 
produzidas apresentaram niveis de resistência me
cânica comparáveis a materiais comerciais similares 
disponíveis no mercado, procedentes de países in
dustria I izados, 

RECONHECIMENTO DE PADRÕES 
BINARIOS. 

POR: Aloysio Nogueira Salgado 
ORIENTADOR: Marco Ant8nio Grivet Mattoso 
Maia- Ph.D. 

(Tese defendida em 22 fev 851 

Esta tese tem por objetivo a condução de 
uma investigação em computador sobre alguns mé
todos e algoritmos utilizados em Sistema de Reco
nhecimento de Padrões . 'tnfase é dada à classifica
ção de padrões binários. As simulações em compu
tador foram realizadas mediante a utilização de pa
drões alfanuméricos previamente obtidos por meio 
de leitura ótica, utilizando-se dispositivos do tipo 
"flying spot scanner" (F.S.S.) e armazenados em 
fita magnética. 

Classificadores do tipo K-Vizinhos Mais Pró-



C A N C E L A D O R  A D A P T A T I V O  D E  E C O  
U T I L I Z A N D O  F I L T R O  DE KALMAN. 

POR: Maj Alberto Frederico de Andrade 
0RlENTADOR:Pedro Henrique Gouvêa Coelho - 
Ph.D. 

(Tese defendidaem 25 feV85)  

O eco de um sinal transmitido que ocorre em 
circuitos telefônicos de longa distânciaproduz um 
efeito erturbador no sinal de informaçao. 

!ara eliminar ou reduzir os efeitos do eco, 
vários métodos foram sugeridos e qve atualmente 
se desenvolveram para a chamada tecnica de can- 
celamento adaptativo de eco; 

E realizada uma reviso sobre os meios tra- 
dicionais de cancelamento de eco adaptativo ut i -  
lizando-se filtros transversais. 

Neste trabalho 6 proposta a utilização da f i l-  
tragem de Kalman na estrutura de um cancelador 
adaptativo de eco. 

A aplicacão da filtragem de Kalman nestes 
dispositivos é motivada pelas suas propriedades de 
adaptação reconhecidas pelo seu desempenho em 
problemas de estimação e idenJificação. 

São realizadas simulaçoes em computador 
para comparação e avaliação do desempenho 
dos métodos apresentados. 
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ximos (I-NNH, K-NNH, KL-NNH) que utilizam 
métrica de Hamin foram comparados com classi- 
ficadores tipo K-j izinhos Mais Próximos que uti- 
lizam métrica local ótima (K-NNMO) ecom classi- 
ficadores que utlizam o m6todo das N-Uplas 
(N-UPLA). 

Em cada caso procurou-se avaliar experi- 
mentalmente o desempenho de cada um destes 
classificadores, parametrizando os .resultados pelo 
numero de amostras, pelo número k de vizinhos 
mais próximos, pelas taxas de acerto, erro e rejei- 
ção, pelo tempo de processamento e pela métrica 
utilizada. Um limite superior teórico do desem- 
penho foi  estimado para cada caso, tomando-se co- 
mo referência o classificador ótimo de Bayes. 
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ximos (l-NNH, K-NNH, KL-NNH) que utilizam 
métrica de Haming foram comparados çom classi
ficadores tipo K-Vizinhos Mais Próximos que uti
lizam métrica local ótima (K-NNMO) e com classi
ficadores que utlizam o método das N-Uplas 
(N-UPLAL 

Em cada caso procurou-se avaliar experi
mentalmente o desempenho de cada um destes 
classificadores, parametrizando os ·resultados pelo 
número de amostras, pelo numero k de vizinhos 
mais próx imos, pelas taxas de acerto, erro e rejei
ção, pelo tempo de processamento e pela métrica 
utilizada_ Um limite superior teórico do desem
penho foi estimado para cada caso, tomando-se co
mo referência o classificador ótimo de Bayes_ 

CANCELADOR ADAPTATIVO DE ECO 
UTILIZANDO FILTRO DE KALMAN . 

POR.- Maj Alberto Frederico de Andrade 
ORIENTAOOR.-Pedro Henrique Gouv§a Coelho
Ph.D. 

(Tese defendida em 25 fev 85) 

o eco de um sinal transmitido que ocorre em 
circuitos telefônicos de longa distância 'produz um 
efeito perturbador no sinal de informaçao. 

Para eliminar ou reduzir os efeitos do eco, 
vários métodos foram sugeridos e que atualmente 
se desenvolve ram para a chamada técnica de can
celamento adaptativo de eco. 

E: realizada uma revisão sobre os meios tra
dicionais de cancelamento de eco adaptativo uti
lizando-sefiltros transversais. 

Neste trabalho é proposta a utilização da fil
tragem de Kalman na estrutura de um cancelador 
adaptativo de eco_ 

A aplicação da filtragem de Kalman nestes 
dispositivos é motivada pelas suas propriedades de 
adaptação reconhecidas pelo seu desempenho em 
problemas de estimação e identificação. 

São realizadas simulações em computador 
para comparação e avaliação do desempenho 
dos métodos apresentados. . 
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